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* $' iZ existe un 'pçiys, 
qui jamais puisse se passer

áu reste du monde, ce será certainement Ia Province
ãe Minas... » -

M. Auguste de Sâint-Hilaire (1821)

I

« Üe vários livros, pergaminhos e papeis ajuntei
algumas cousas antigas, que estavam já postas de
parte, conjecturando que, ordenadas e vestidas de no-
vas cores, podiam tornar á praça,, e não parecer mal,
como arvores de outono com seo renovo.»

O. Estaco (Prólogo dos Varões Antigos, cit.
\)o: Alexandre . llerculano, no prefacio do Monge de
Cislér).

II

«Celebremos a Pátria com todas as energias que
a constituem, com todos os característicos que a in-
dividualisam e assignalam : as origens, a lingua, a
religião, a poesia, a historia, a politica, a geogra-
pliia, o solo, a paisagem, os temperamentos, as pai-
xòes, as tradições, os mytlios e as lendas.»

Ramalho Ortigão (riAs Farpas).

111

«Á Pátria caracterisa-se pela legislação, pela lin-
guagem, pelos usos e costumes, pela poesia, pelas
artes, pela literatura, por esse quid que se não pôde
definir claramente, mas todos claramente comprehen-
dem, c nós resumimos numa só palavra : a naciona-
lidade.»

Macedo Soares (riO Direilo, vol. 55).

¦m

é?-::::. ,*:rSsr: 
'



'..•¦. ' 

%>'¦>.'

« A terra sagrada da Pátria tem para os homens que nella
nasceram uma fascinação constante. A ella nos ligamos para
sempre por um laço sagrado, diz Fustel de CouiyANGKs.
Vide La cite antiqae, pags. 233 e 432.

Desde os Gregos esse doce e enérgico sentimento de amor
á Pátria vem dominando õ homem. Platão dizia : « E' a
Pátria que nos cria, nos alimenta e nos educa ». E Sophoci,Es,
outro phiiosopho, ajuntava : « E' Pátria que nos conserva».

Nella achamos o nosso bem-estar, segurança, direito, fé,
amor, justiça, lar, affecto, paz e trauquillidade. . .

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' pre-
ciso amai a em seos beneficies e em seos rigores ; e necessário,
sobretudo, saber morrer por ella, quando o reclamem as cir"
cumstancias.

Amemos nossa terra com o mesmo intenso affecto que Pe-
kicles (segundo Thucy.dides) consagrava 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
Justiça, assegurando o principio da autoridade dos magis-
trados, protegendo os fracos e dando ao povo ensinamentos
que educavam 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 uma das grandes fracçoes compo-
nentes !

A ti, o Pátria, a offerenda mesquinha dos nossos labores
intellectuaes.»

(Palavras preliminares do IV vol. do Anuuario de Minas,
ed. de 1011).
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8 ÁNNUÁRIO DE MINAS

*"

W ainda e sempre sob a égide desses conceitos que coti-
tiauatnos a redigir esta obra, procurai io batn servir a nossa
Terra com o melhor do nosso esforço, não obstante o min-
guado cabedal da nossa intelligencia.

Damos hoje ao publico o volume 5.° da série começada
em 1906, quando appareceo o Annuari) de Minas Geraes.

Cada edição apparece com matéria sempre nova ou mais
amplamente desenvolvida.

O favor publico nos amparou a empresa, desfazendo com
a constante procura de nosso trabalho os primeiros desalentos.
Baste-nos dizer que estão completamente eygottadas as edições
deste Annuario, correspondentes a 1906, i 907 e 190'), para
bem accentuada ficar a sympathia, com que foi acolhida esta
obra, nos centros intellectuaes de Minas e do paiz inteiro.
Para deante, pois ! E seja sempre a nossa divisa :

Por Deos e feia Pátria !

Bello Horizonte, 1913

N. deS.
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CHROFOLOGIA E CALEOTAEIO
Syntliese cliroiiologica de Minas Geraes, compendiada,çui-

diidosamcnte, com as datas mais interessantes para a
nossa Historia, nos períodos da Capitania, Provincia e
Estado e precedida de algumas datas mais importan-
tes da historia do Brasil, em geral.

anno de 1913, da era vulgar, que começa com o Nascimento de N. S.
Jesus Christo, corresponde £os seguintes :

" SÉCULO 16." ' '

413.° da descoberta do Brasil por Pedro Alvares Cabral  1500
370.° dá creação das capitanias de Sào Vicente, São Thomó, Espirito

Santo, Porto Seguro e Bahia,xque abrangiam varias porções do í'u-
uro território das Minas Geraes <.  1534

378.° da posse do donatário Vasco Fernandes Coutinho, da siia Capi-
tania do Espirito Santo (que abrangia o território leste da futura
Capitania das Mipas)  1535

364." do inicio da administração de Thomó de Sousa, na Bahia, o pri-
mciro Governador Geral que organisóu expedições ao território
das Minas  Í549

361.° da 1> entrada no território das Minas Geraes (Francisco Bruzza
de Spinosa e o Padre Jesuita João Aspilcueta Navarro)  1552

356 o da morre do rei Dom João 111,0 Piedoso, e que 
"repartio o Bra-

sil em Capitanias hereditárias .' ;....... 1557
319 J do fallecimento de Martirn AtTonso de Sousa, o L)° povoa^or do
Brasil...... '.  ,, 1564

340 ° da vinda de novos sertanistas da Bahia aos rios Jequitinhonha
e Doce (no gov. geral de Mem 'de Sá).  1573

328.° do.inicio das grandes expedições dos Paulistas conjtra as aldeias
dos Tupiniquins e Carijós, que foram exterminados e afugenta-
dos do baixo Tietê para as regiões oceidentaes até o actual Trian-
guio Mineiro, Goyaz e Matto Grosso  1585

-,.- .v* •-*¦¦¦¦¦': --*-:'¦ ^-X ¦.
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.;*?. 324,° da descoberta das l.BS minas de ferro, no Brasil (em Araçoyaba),
pelo paulista Affonso Sardinha, 1.° Brasileiro que fundio algum
ferro em nosso paiz...  1589

322.° do inicio da administração de Dom Francisco de Sousa, como
Governador-geral do Brasil, com quem veio, como Secretario, Pe-
drp Tacques, pae do famoso chronista paulistano, tão apreciado
pelos traços biographicos que dá sobre os bandeirantes descobri-
dores das Minas de ouro  1591

321.° da l.a entrada desde S. Paulo, através do Triângulo Mineiro,
até Goyaz pela bandeira de Sebastião Marinho; e da abertura do
testamento de Gabriel Soares de Sousa, &Capitâo-mór e governa-
dor da conquista e descobrimento do rio de São Francisco» e
autor do precioso Tractaclo descriptivo- do Brasil e dos roteiros
para a entrada dos sertões do norte das Minas Geraes

316.° da descida do explorador Affonso Sardinha aos sertões do Sa-
pucahy (sul de Minas), por ordem de D Francisco de Sousa...

314.° do fim da guerra de extermínio emprehendida desde 159.2 contra
os indios do valle de Jeticay (Rio Grande e Paranahyba), entre
S. Paulo e os territórios que vieram a constituir o sul e sudoes-
te de Minas, o Triângulo, etc. Essa campanha cruel foi dirigida
por Affonso Sardinha, Jorge Corrêa e João do Prado  1599

1592

159 7

SÉCULO 17.°

<p

312.' da vinda das l.aa expedições paulistas até o território de. Sabá-
rá, em perseguição e caça dos indios (segundo o Roteiro de
Glimmer)  1601

310.° da promulgação do Regimento das minas do Brasil pela corte
de Madrid, afim de melhor se estimular a descoberta de metaes
e mineraes preciosos, na colônia  1603

305.° do começo da administração do celebre Dom Francisco de
Sousa (então Superintendente das minas do Brasil), nas capita-
nias do Rio de Janeiro para o sul, as quaes governou três annos,
morrendo depois em S. Paulo  1608

303.° da morte do Governador Dom Francisco de Sousa, que tanto
estimulou os descobrimentos e explorações de minas no interior
do Brasil  1610

302.° da vinda do naturalista hollandez Wilhelm Glimmer ao territo-
rio do Rio das Velhas e Sabará-Bussú, ou Buçú, nas Minas
Geraes  1611

297.° da l.a entrada nos sertões do rio Paraopeba (centro-oeste de
Minas) pela bandeira de Antônio Pedroso de- Alvarenga, que
rompe de S. Paulo por 300 legoas a dentro do paiz (segundo o
chronista Pedro Tacques)  *16Í6

395.* da promulgação do 2.° Regimento Felippino para as minas do
Brasil, concedendo vantagens, honras e mercês aos que se en-
tregassem á descoberta e exploração de metaes e mineraes pre-
ciosos  1618

294.° da cessão de seos direitos á coroa por Gii de Góes da Silveira,
herdeiro do donatário da antiga Capitania de São Thomé, em

¦¦ 
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cujo território se incluia a zona que havia de ser a nossa re-
gião do Sudeste Mineiro (rios Pomba e Muriahé)  1619

230.° do provimento de Martim de Sá (que já era o capi(ão-mór
delia) no cargo de governador da Capitania do Rio de Janeiro,
cujo território penetrava da costa pela Serra do Mar até á
bacia do Parahyba do Sul (abrangendo uma parte de Minas Ge-
raes)  1623

286.° da concessão das primeiras sesmarias pelo Governador do Rio
de Janeiro, Martim de Sá, no valle do Parahyba do Sul e rios
Pomba e Muriahé, até á zona do Sudeste de Minas, na região
hoje chamada— Matta. Os sesmeiros e povoadores dessa região
entre Campos, Macahé e o Carangola foram os 3 irmãos Gon- .
calo, Manoel e Duarto Corrêa de Sá  1627

284,° do íallecimento do cavalleiro fidalgo Francisco Lopes Pinto, pro-
prietario do 1.° engenho que houve no Brasil colonial (em By-
raçoiaba, hoje Sorocaba) para triturar minérios de ouro, prata
e ferro e depois alli fundil-os e sócio da 1.* fabrica de ferro de
Santo Amaro (Geribatuba)  1629

279.° da vinda do Paraguay para a capitania de S. Paulo de muitas
familias de origem castelhana (Poncede Leon, Contreras, Gus-
man, Bueno, Prado, Quevedo, Torales, Zuniga, etc ) das quaes
procederam vários bandeirantas, que romperam e povoaram os
sertões das Minas Geraes, nos fins do século 17.° e princípios do
século 18.° '.  1634

277.° da morte do 1° governador do Estado do Maranhão, Francis-
co de Albuquerque Coelho de Carvalho, antepassado de Antônio
de Albuquerque Coelho de Carvalho, que foi o primeiro gover-
nador das Minas Geraes (1709) e seo pacificador na guerra dos
Paulistas com os Emboabas  1636

276.° da l.s nomeação de Salvador Corrêa de Sá e Benevides para
governador do Rio de Janeiro, extendendo-se a sua jurisdicção
ao depois chamado «Paiz das Minas». (Foi elle um illustre an-
tepassado do 1.° bispo brasileiro de Mariana, o illustre D. An-
tonio Maria Corrêa de Sá e Benevides, fali. em 1895)  1637

274.° da cédula real de Felippe III, autorisando os Vice-Reis do
Peru a armarem os Índios do Paraguay para que estes se defen-
dessem dos Paulistas, que haviam já captivado cerca de 300 mil
gentios (de 1614 a 1639), segundo se queixavam os jesuítas das
Missões, Padres Ruiz de Montoya e Dias Tano Disso decorreo
a mudança de rumo dos «caçadores de índios», que de S. Paulo
começaram a se internar no território das Minas  1639

272.° da acclamaçào de Amador Bueno da Ribeira, em S. Paulo,
como rei, pelos altivos bandeirantes, muitos descendentes dos
quaes vieram depois á descoberta das minas do. nosso tem-
torio  1641

267.° da entrada do capitão Felix Jacques, por ordem de Duarte
Corrêa Vasqueannes, Governador do Rio, á região da Mantiquei-
rá (pela garganta do Embahuj até o planalto sul-mineiro do Rio
Verde  1646

262,° do começo da administração de Antônio Galvào no governo ge-
ral do Rio de Janeiro, quando já os sertanistas de S. Paulo

r.\
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12 ÀNNUARIO DK MINAS

iam penetrando o território das Minas pelo sul do nosso Es-
tado...... ...........  1651

255.° da grande campanha emprehendida pelos governadores da Ba-
hia contra o bárbaro gentio do rio S. Francisco, cujas aldeias
foram levadas a ferro e fogo pelos expedicionários portuguezes e
paulistas..  1658

254,° da vinda para o Brasil de Salvador Corrêa de Sá e Benevides,
almirante e governador do sul do Brasil, que tanto se empenhou
com os potentados paulistas, mormente com Fernão Paes e Lou- ": •
renço Castanho, para irem á descoberta do sertão e das minas
de ouro, no interior do paiz  1659

253.° da vinda do capitão Marcos de Azeredo ao Rio Doce (paiz das
esmeraldas) u 1660

252.° da retirada de Salvador Corrêa de Sá e Benevides, «adminis- '«"

trador geral das minas de ouro e prata do Brasil» (titulo dado por D.
João IV, em 1614), que sáe de S. Paulo para o Rio de Janeiro.. 166*

250.° do 1.° estabelecimento do Correio no Brasil  1663
249.° da carta do rei AfTonso' VI, de Portugal, ao potentado paulista

Lourenço Tacques, pedindo-lhe auxiliar a expedição de AgostU
nho Barbalho ao sertão, á procura de esmeraldas  166*

247.° do inicio da administração de Dom Pedro de Masearenhas,
como Governador Geral da Capitania do Rio de Janeiro, com ju-
risdicção em todo o território de S. Paulo (depois mineiro e goyano). 1666

243.° da carta passada em nome de Dom Aííonso VI, de Portugal,
conferindo o titulo de 1.° Marquez das Minas ao 3° Conde do
Prado, D. Francisco de Sousa, neto do fidalgo de egual nome e
que governara o sul do Brasil e fora 1." Superintendente das
Minas..  1670

242.° dá-mpralissima prohibição"regia (do regente Pedro 2.°) feita
aos Governadores e mais ministros, Offieiaes d'El-Rey, no Bra-
sil, de commerciarem, terem contrários, monopólios, fazerem ih-
teresse ou lucro de qualquer industria, etc. (Verdade seja que
muitos Delegados da metrópole—mormente na Capitania de Mi-
nas, no sec. 18.°—transgrediram taes ordens da coroa)

241.° do encargo dado ao mestre de Campo Fernão Dias Paes Leme
por Aííonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça (Governa-
dor Geral do Brasil) para o descobrimento das esmeraldas

240.8 da internação da bandeira dos paulistas Paschoal Paes de .
Araújo, Antônio Pires Camargos e Barthòlonieo Biieiio pelos ser-
toes goyanos do Araguaya e Tocantins, tendo atravessado o
actual Triângulo Mineiro  167H

237.° da entrada da bandeira de Fernào Dias Paes Leme pelo terri-
toiio das Minas, em busca das suppostas esmeraldas (turmalinas
verdes) ."  1674

238.° da partida de Lourenço Castanho Tacques e sua bandeira, vin-
dos de S. Paulo para penetrarem o sertão do bárbaro gentio Ca-
taguá (nas Minas)..  ....  1675

237.° das bullas do Papa Iimocencio XI,, elevando a diocese da Ba-"/
hia á categoria de arcebispado e creando os dous bispados de
Olinda e Rio de Janeiro (Todos três e* mais os posteriores .de S. \

1671

1672
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Paulo e Goyaz vieram a ter jurisdicção cm território de Minas
Geraes até o sec. XIX)  •. , 1(i76

236.° da morte do arrojado descobridor das Minas, o intrépido Lou-
renço Castanho Tacques, em S.Paulo  ...... ...'• 1677

235 ° da descoberta da região aurifera do Sabará-Buçú por Ma-
noel de Borba-Gato, genro de Fernão Paes  •• 1678

231.° da nomeação de Bartholomeo da Cunha Gago (de Taubaté) para
o posto de «capitào-mór da tropa para o descobrimento de prata,
ouro e pedras nos sertões»  1679

232.° da posse do 1.° bispo do Rio de Janeiro, dom José de Barros
de Alarcão, que passou a ter jurisdicção sobre os habitantes das
Minas; e do assassinato de Dom'Rodrigo de Castel Branco, no ar-
raiai do Sumidouro ou Fidalgo (Rio das Velhas) pela gente de
Borba-Gato  1081

231.° da Carta Regia de Pedro II, cie Portugal, autorisando os pau-
listas Manoel Fernandes de Abreo, Jacintho Moreira Cabral e Mar-
lim. Garcia, Lombria a estabelecerem fundição de ferro, em Ara-
çoyaba   16S2

230.° da elevação da villa de S. Paulo a sede do gov. da antiga Ca-
pitánia de S. Vicente (cuja vastidão abrangia o sul e o oeste do
território das Minas)  1683

226.° da entrada do bandeirante paulista Antônio Rodrigues Arzão,
no sertão do Casca fvallc do Rio Piranga, na actual com. de
Ponte Nova)   1687

226.° da l.a expedição do paulista Domingos Jorge Velho contra os
negros do celebre Quilombo dos Pai mares. (Esse temível chefe
mameluco varou, desde S. Paulo, centenas de legoas dos sertões
mineiro e bahiano, até Pernambuco e Alagoas) • •. 1687

225.° da posse do 3.° Arcebispo do Brasil (na Bahia) Dom Frei Ma-
. noel da Resurreição, quando já grandes bandeiras de Paulistas

varriam os sertões mineiros até o rio S. Francisco e fundavam
fazendas de gado, capellas e aldeias  1688

223.° do nascimento, em S. Paulo, de Bento Fernandes Furtado de
Mendonça, que tão moço veio para as Minas Geraes, onde se ca-
sou e permanecco, constituindo larga descendência e deixando
curiosos apontamentos sobre os primeiros arraiaes do ouro é
seos descobridores mais notáveis  1690

221.° do inicio da campanha de reducção o exterminio dos Índios in-
surrectos do baixo São Francisco para o Norte do Brasil, ence-
tada por Ordem Regia pelo bravo paulista Mathias Cardoso de
Almeida, descobridor e povoador do sertão norte-mineiro. onde
ainda existe um arraial com seo nome   1692

220." da exploração da bandeira de Barthoiomeo Bueno de Siqueira,
no sertão do Rio das Velhas  1693

219.° do estabelecimento das fazendas pastoris do Brejo Grande
(Norte de Minas, município de Montes Claros) pelo capitão An-
tonio Gonçalves Filgueira, no fim da Guerra dos sete annos dos
Paulistas contraos índios do valle do S. Francisco  1694

218.° do primeiro ouro extrahido no território das Minas pelos Pau-
listas •• I6'*5

\
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217.° da descoberta do rio Pitanguy pelos bandeirantes paulistas Do-
mingos e Bartholomeo Leme do Prado  1696

216.° da abertura da i.a estrada entre Minas Geraes e Rio de Janei-
ro por Garcia Rodrigues Paes  1G97

215.o da ida de Francisco Moreira da Luz a Buenos Ayres, por or-
dem do Governador Àithur de Sá e Menezes, á procura de um
mineiro pratico que viesse ajudal-o a descobrir as lavras aurife-
ras das Minas  i($g

214.o da sahida de Taubaié da grande bandeira exploradora dos ir-
mãos Francisco e Antônio da Silva Bueno, irmãos Thomaz e Joào
Lopes de Camargos, Felix de Gusmão de Mendonça BÚeno e Pa-
dre João de Faria Fialho, capellão da comitiva, os quaes vie-
ram ao descoberto aurifero de Ouro Preto e zonas adjacentes ao
ribeirão Funil  1599

SÉCULO 18.°

213.° do registro das minas de ouro de Sabará em nome do sertanista
Borba Gato  1700

212.° da descoberta do ribeirão aurifero do Bom Successo, perto de• Ouro Preto e Padre Faria, pelo coronel Salvador Fernandes Fur-
tado, um dos fundadores de Mariana  1701

211.° da viagem por Minas do grande escriptor Antonil, como é co-
nhecido o jesuita Florentino Pe. João Antônio Andreoni  1702

210.° da posse do 1,° capellão do arraial de Cima do Ribeirão do
Carmo, padre Francisco Gonçalves Cangica, uni dos primeirossacerdotes entrados em Minas Geraes  1703

209.° da posse do 1.° capitâo-mór de todo o Ribeirão do Carmo, o
4 coronel Salvador Furtado.  1704

208.° da vinda dos 4 primeiros Vigários nomeados pelo Bispo do
Rio, D. Frei Francisco de .São Jeronymo, para as primeiras paro-chias fundadas em Minas Geraes fOuro Preto, Antônio Dias, Ri-
beirão do Carmo e São Caetano)  1705

207.° da nomeação do primeiro thesoureiro dos defuntos e ausentes
para as Minas  170(3

206.o da acclamação popular, em Caeté, do 1.o chefe emboaba nas
Minas (Dezembro), o celebre Manoel Nunes Vianna....  1707

205.° do rompimento das primeiras rivalidades entre Paulistas e
Forasteiros (Emboabas), nas minas de Caeté e Sabará  1708

204.° da creação da Capitania Unida de S. Paulo e das Minas Ge-
raes dos Cataguás...  1709

203.o do fim da guerra de 3 annos entre EmboaMs e Paulistas (trava-
da nos valles do Rio das Velhas e Rio das Mortos)  1710

202.° da creação das 4 primeiras Villas Mineiras por 1). Braz Bal-
thasar da Silveira  1711

201.° da communicação feita pelo Governador Antônio de Atbuquer-
que a El-Rey Dom João V, de estar restabelecido o socego nos
povos amotinados das Minas (7 de agosto)  1712

200.o da carta regia de 31 de outubro, que approvou a creação da
«Leal Villa de N. Sr.* do Carmo» (Mariana) em vez do nome pri-
mitivo de «Villa do Carmo de Albuquerque»  1713

¦x.
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199.0 da divisão das Minas pelo governador Dom Braz, em 4 cornar-cas: Villa Rica, Rio dasj Velhas, São João d'El-Rey (Rio dasMortes) e Serro do Frio (Villa do Principe)  m4198.° do l.o lançamento do tributo extraordinário de 36 arrobasse
107 ;T , 

osP°vosdas Minas, por conta dos reaes quintos...... 1715J/. da 1.* ordem regia do despejo dos religiosos e monges mora-
^ dores nas Minas Geraes  m6196.» da posse do severíssimo governador Conde de'Às'sumar''(DomPedro de Almeida e Portugal), no governo das Minas..  1717uo da introducção das rifas ou acções entre amigos, na Capitaniade Minas, ni8

194.0 da 1.; ordem expulsando para fora de Minas Geraes'os*ôfficiaêsde ourives nella existentes m9
193.» do levante de Felippe dos Santos,' no" gov'.' to" Conde' de Assu-mar, em Minas; e da creação definitiva da Capitania das MinasGeraes (1- sede ou Capital, no Ribeirão do Carmo) 1720!.)-.. da installação do 1.» Governo independente da nossa ex-Capi-tama desmembrada de São Paulo (1.» capitão-general Dom Lou-renço de Almeida)  1?21191.o da tomada de um novo compromisso 

'de 
12* arrobas* 

'de* 
oürôpelas Câmaras Municipaes das Minas, que, além destas 12, pa-gavam por obrigação mais 25 arrobas annuaes de ouro á Me-ir°v°lQ 1722

190.» da ordem regia de João V ao Governador de Minas,'"Í)om Lou-renço de Almeida, para que expulsasse da Capitania «assim osextrangeiros intrusos como os frades e religiosos andejos» e osremettesse presos para o Rio de Janeiro  
1723

189.° da creação de outras parochias com Vigários c'oVados7m''Mi-nas
188.» da l.-e solemnissima festividadVda' sémãn'a"santã' feita' nâCapitania (villa do Ribeirão do Carmo) 1725
187.o da iniqua prohibição decretada pela Metrópole dê'servirem oshomens pardos, em Minas, em quaesquer cargos e empregos
Públicos  ^8 n2618G.0 da imposição de um tributo extraordinário 

'deVoo 'ârrobaV 
dêouro aos povos das Minas 1727

185.° da abertura do 1.» caminho (picada) de VilVa 
'Rica"ê# 

Villa* doCarmo (Mariana) para Minas Novas, no norte da Capitania, pelosertanista Sebastião Preto Cabral.. .. 1728
184.0 da declaração da precedência da Câmara MaHa'nênse','êêmo'a

mais antiga das Minas, nos actos em que as outras municipali-dades da Capitanií ^concorressem  1729183.° da 2.* expulsão dos ourives e joalheiros, que habitavam na Ca-
pitania Mineira  .

182.° da creação do l.o bgar de Juiz de Fora 
*e"de 

orphãos", em Mi'nas, e da Provedoria dos defuntos e ausentes, annexada á mes-ma magistratura m]
181.• do inicio do governo do Conde das Galveas (Doin" André'dêMello e Castro,) nas Minas 1732
180.° da composição do opusculo-rmímp/io Eucharisticó, porSimãôPires Machado, em Villa Rica  1733
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179.° da nomeação dol;° Juiz de Fora da Villa do Carmo, dr. José
Pereira de Moura

178.° do começo da administração do General Gomes Freire (conde
de Bobadella) em Minas

177.° do governo interino de Martinho de Mendonça, na Capitania
Mineira e da fundação da l.a Academia Literária, no Rio de Janei-
ro, no Gov. do Conde de Bobadella (a Academia dos Felizes), e
da qual então fizeram parte alguns filhos de Minas, como poetas..

176.° da prisão do 1.° frade benedictino nas Minas, o celebre Frei
Luiz de Moura, em Sabará, sendo depois remettido para Lisboa..

175.° da expedição da ordem regia para que fossem presos todos os^
clérigos religiosos (sacerdotes devotos monasticos), que se achas-
sem na Capitania de Minas, sem licença

174.° da creação do 1.° logar de medico ou physico dos presos epo-
bres das villas pelos Senados das Câmaras Mineiras

173.° do nascimento do g;*ande poeta d'0 Uruguay, José Basilio da
Gama, em S. José d'El-Rei

172.° da approvação pela metrópole do extorsivo imposto de
230$000 (!) por cada pessoa que minerasse ou se oecupasse na
extracção dos diamantes, no districto do Tejuco

171." do recebimento pela metrópole de 200 arrobas e mais"2.538 pi-
lavas de ouro do rendimento da capitania de Minas Geraes, nos
(juintos arrecadados dois annos antes......' .'

170.° da creação da l.a cidade mineira em Mariana (antiga Villa do
Carmo), no reinado de Dom João 

169.° da nomeação do dr. José Caetano Galvão para Juiz de Fora,
na cidade de Mariana

168.° da autorisação regia para se cunharem em Minas moedas de
prata e cobr.e, de restricta circulação na capitania

167.° do aviso régio que autorisou a construcção da monumental
cadeia de Mariana, feita de pedra, cal e ferro í/.:,

166.° da creação do 1.° bispado de Minas Geraes, em Mariana
.165.0 da entrada do 1.° bispo de Mariana, Dom Frei Manoel da

Cruz, na sua diocese (21 de nov.), no mesmo anno em que nas-
ceo Tiradentes, na fazenda do Pombal, termo da villa'de São José
do Rio das Mortes

164.° da publicação do curioso opusculo—Áureo Throno Episcopal,
«collocado nas minas de ouro» e composto pelo conego da Sè ma-
rianehse Francisco Ribeiro da Silva....

163.° da fundação do 1.° Seminário de theologia e humanidades em
Minas (Mariana) e do novo bando do capitão-general Gomes
Freire, expulsando os ourives das Minas

162.° do oferecimento das. Câmaras de Minas de entrarem com 100
arrobas de ouro para a coròa-contribuição que ficaria assim
substituindo o imposto da capitação

161.° do 1.° recenseamento colonial, em Minas Geraes, aceusando
uma população de 226.666 habitantes

160.° da. ordem regia ao governador das Minas para que prendesse
o celebre Felisberto Caldeira, o opulento contractador dos dia-

< . mantos, do> Tojuco (Diamantina).. •.

1734

1735

1736

1737

1738

1739
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159.° do contracto de arrendamento por três annos das passagensdo Rio das Mortes, mediante 14.000 cruzados livres para o Fisco
real , .

T58.° da interessante carta-régia (22 março) que prohibio, sob penade degredo, fossem porüdespreso chamados caboclos os filhos dos
indios, nas Minas. #t#,

157.° da tentativa de insurreição mal lograda dos negros africanos,
^ ^ no Oeste da capitania de Minas, perecendo 3.900 victimas !...,..

156.° do grande assalto e invasão dos indios Botocudos nos sertões
de Leste da Capitania, no Rio Doce .......

Io5.o da fundação do Peçanha pelo licenciado Domingos de Maga-
lhães Peçanha #, # #

153.° do nascimento do medico e Inconfidente dr. Domingos Vidal
Barbosa Lage, filho de Minas Geraes

132.° da gòyernàçãÓ interina das Minas Geraes pelo bispo do Rio,
Dom Frei Antônio do Desterro

b)l.° do nascimento do sábio mineiro, Intendente do Tejuco e sena-
dor do Império, dr. Manoel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá,
natural de Itacambirussú (Grão Mogol)

150.r do inicio do governo de Luiz Diogo Lobo da Silva, capitão-
general das Minas, que no anno seguinte viajou em Ires mezes,
acavallo, mais de 350 legoas, pelo sulda capitania!

149.° da divisão das terras ferieis do rio Chopotó entre as comarcas
de S. João d'El-Rei e Mariana e da morte do 1.° bispo das Minas
Geraes. Dom Frei Manoel da Cruz

148.° do nascimento do notável chimico e naturalista mineiro dr.
Vicente Coelho de Seabrae Silva Telles, natural de Ouro Preto e
professor da Universidade de Coimbra  .,

147.® da creação dos «terços aüxiliares» ou companhias de homens
brancos, pardos e pretos livres, em Minas...;.-

:1'46.° da ordem de expulsão dos religiosos Jesuítas clandestinamente
domiciliados na Capitania Mineira

li?)." do principio da goyérnáção nas Minas do jovem fidalgo Conde
de Valladares (Dom José Luiz de Menezes Abranchcs Castello
Branco e Noronha),........ ....,..,

144.0 da obrigação imposta aos mineiros pelas Câmaras coloniaes,
de plantarem bosques de pinheiros, que supprissem a falta de
lenha e madeira no futuro

143.° do extermínio do regulo dr. Miguel Nunes Vianna e seos sequa-
zes, na fazenda da Tábua, Norte de Minas, onde viviam afastados
das leis, no dizer de Teixeira Coelho

142.° da descoberta dos diamantes no rio Itacambirussú, aíiluente
do Jequitinhonha, no Grão Mogol

141.0 do lançamento de uma derrama de 10 arrobas e tanto de ouro
nos povos de Minas, para acudir aos impostos atrasados dos quin-los cia coroa

•110.° do extermínio do famoso quilombo de Baleeiros, na comarca
do Rio das Mortes. t

139." da fundação dal.? escola do estudos secundários, na capitania.

\i
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138.° do inicio do bom governo de Dom Antônio de Noronha, nas Mi-
nas, em substituição ao do .-marechal de campo Antônio Carlos
tado de Mendonça t m # §; # ^5137.° de um novo censo da Capitania Mineira (excepto os sertões
povoados de Minas Novas), apurando-se 319.769 almas  1776

.136.° da proveitosa viagem do notável naturalista mineiro, dr. José
de Sá Bittencourt e Accioli, pela França e Inglaterra...... .... 1777135.° da formatura em Coimbra do grande naturalista mineiro, dr.
Joaquim Velloso de Miranda, nat. do Inficcionado ....! 1778134.° da excursão do governador D. Antônio de Noronha aos sertões
do Rio Doce, na «Nova Conquista de Cuyethé»  1779ias.0 da entrada do 2.° bispo de Mariana, Dom Frei Domingos Pon*
tevel, na sede da sua diocese/.. ># # ^80

132.o da nomeação do Tiradentes (J. J. da Silva XavieV)'para com-
mandante das patrulhas do Caminho Novo de Villa Rica para o
Rio de Janeiro, posto difficilimo e de grande confiança militar . 1781131.° da noticiado apparecimento dos' 1.°» diamantes nas serras
de Grão Mogol, Norte de Minas  1732130.0 da posse de Luiz da Cunha Menezes—o Fanfarrão Minêtfo-como 9.0 governador effectivo da Capitania e em successáo
a Dom Rodrigo José de Menezes (Conde de Cavalleiros)  1783129.'o da morte, em Lisboa, de Frei José de Santa Rita Durão",7 no-tavel poeta mineiro, autor d'0 Caramurã ## 17g^

128.o da formatura em Coimbra do celebre latinista mineiro," padredr. Francisco de Paula Meirelles  17g5127.° das l.as conferências, em França, dos estudantes Maia"e" VidalBarbosa com o ministro americano Th. Jefferson, a quem pedi-ram o auxilio dos Estados Unidos para a libertação das Minas
e do Brasil 17ft

126 da approvação regia do plano das loterias, com7"p*roducto
de cuja extracção se terminou a grande e solida cadeia de Villa
Rica(actual Penitenciaria) 17fi7

125.° do 1.° encontro no Rio (Setembro), do Tirade"nt"es''e"d"o'"ar!"Al-
vares Maciel, que se ajustaram no plano da Conjuração  1788124.o do inicio das prisões da Inconfidência mineira (delação* de SiV-verio dos Reis) ##> t 17Rq

123.° da chegada ao Brasil da famosa alçada vinda de Portugal para
julgar os conspiradores de Minas Geraes  ^qq122.0 da terminação da famosa devassa aberta pela alçada, em ViVlâRica, no processo dos Inconfidentes, e que durou 20 mezes e 12
dias (28 de julho de 1789 a 9 de abril de 1791), emquanto no Rio
de Janeiro corria outra devassa. 17Q1

121.» da execução de Tiradentes (Silva Xavier), no Rio dê'Janeiro,
como cabeça principal dos Conjurados Mineiros .' 1792120,° da morte do inditoso poeta e inconfidente Mineiro, Alvarenga
Peixoto, no presidio africano de Ambaca, no mesmo anno em quesuccumbia, em Minas, sua formosa filha Maria Iphygenia de Al-
varenga..  1793119.» do nascimento do grande medico, filho de Minas e depois
companheiro de A. de Saint Hilaire, dr. J. Antônio Ildefonso
Gomes, creador da hydrotherapia no Brasil, ••......,.,.. 1794

\
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ANNUÁRIO DE MINAvS

llS.o da promulgação por Maria Ido impraticável regimento das ses-
mai-ias concedidas pela coroa em Minas e noutras capita-
nias.......   ^

117.° da excursão scientiíica ao rio Sào Francisco pelo naturalista mi-
neiro dr. J. Velloso de Miranda, por ordem da metrópole.

llOo do 11 m do triste governo do Visconde de Barbacena (LuizAntônio Furtado de Mendonça, 12.o capitào-general das Minas
e em cuja administração se passa o drama sangrento da Tnconíí-
dencia) ^

115° da creação das l.as agencias do correio oúpôslas reaes nas villas
de Minas m^

111.° da interessante Memória escripta sobre a Capitania de Minas
pelo dr. José Vieira Couto, nat. do Tejuco (Diamantina)

SÉCULO 19.0.
113.o do auto da demarcação do termo da então Villa da Campanha

da Princesa, que comprehendia todo o Sul de' Minas (valles dos
rios Verde, Sapucahy e Grande) tmmm

112." do nascimento do grande mineiro, Honorio Hermeto Carneiro
Leão (Marquez do Paraná), em Jacuhy m

111.° da adopçao do papel sellado na Capitania de Minas ]
110." do nascimento do notável educador mineiro, conegô^José

Antônio Marinho, no Brejo Salgado, á margem do S. Francisco
(Januaria)

109.u da introducção da vaccina Jenneriana, no Brasil, pelo mineiro
Marquez de Barbacena, depois gov. da Bahia

108.° da morte do astrônomo, geographo e mathematico, filho
de Minas (Mariana), dr. Antônio Pires da Silva Pontes Leme
(ex-governador da Capitania do Espirito Santo)

107.° do celebre testamento do coronel Basilio de Brito Malheiro
(um dos traidores da Inconfidência), fallecido em Sabará, como
tabellião

106.° da impressão do 1.° livro em Minas (escripto* pelo Dr." Diogo
Pereira de Vasconcellos) em Villa Rica, pelo mecânico e grava-dor Padre Vicgas de Menezes, no gov. do Visconde de Condeixa,
Dom Pedro de Atahyde

105.° da abertura dos portos brasileiros ao commercio das nâçôês
extrangeiras; e da abolição do ouro em pó como dinheiro
e adopção das moedas como meio circulante cm Minas Geraes...

104.° da fundação da primeira fabrica de ferro em Minas pelo inten-
dente do Tejuco, dr. Câmara, no Morro do Pilar, mun. de Con-
ceição

103.° da posse do penúltimo governador colonial, em Minas,
o Conde da Palma (Dom Francisco do Assis Mascarenhas) .'

102." da extineção dos logares 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 o Serro do Frio

101.° do nascimento, em São João d'El-Rei, do notável poeta e pro-saclor, Visconde de Araxá (dr. Domiciano Leite Ribeiro)
A. M.-2
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20 ANNUARIO DE MINAS

*

100.' do falleeimento, no Rio, de mestre Valentim, o «fartado escul-ptor mineiro, Valentim da Fonseca e Silva .99.- do começo das grandes romarias de fieis ao Santuário" da SeVrada Piedade (mun. de Caeté), movidas pelos extasis da ceie-bre Irman Germana.......
mm uma humanitária proviiaôrógia^oDre a matricula dos 

'éxpos-
tos ou engeitados, em Minas...*

97i4(VmaURlcaf0 "* PrÍmeÍra "^ "F^ 
"d«"pòivõra "em'Minas

Dom João VI, no Rio de Janeiro
95.» do nascimento do grande naturalista mineiro'Ooming^s Soares

doTa". "?::r.°i::.eirad°ph,aaga'e depois m-*» *»»
94*°cdâo 

ZT}^0^Fãe"^^"^mmeroio.eNaV^a:çao do Rio Doce, em Ouro Preto.
93.- da fundação do afamado Collegio' da' SeVra do Caraça,' pelos' Paidres da Congreg. da Missão (Lasaristas)92.» do juramento solemne en: Villa Rica pelo Bis^o! QÔVeVnador.oü-vidor, Sargento-mór, vereadores e corporações, de obediência ánova Constituição que se fazia em Portugal
91.» dal.- vinda do Principe-Regente D. Podroa Minas Geraes' 

'che*
gando até Villa Rica ^eiaes, ctie-

90.. do plano da fundação de uma Unidade'™ pròliÉàSl-nas, segunda tentativa depois da Inconfidência do sec. Is•89.. do apparecimento do primeiro jornal en, Minas, o CópÚàdòrW
Rmi!:.T."!!.:,m.:!f!i.d::.::iti0- mcum a° iià°^ ™^

87.» da escolha por PedVo 
'l' 

dos' dez' 
'pvhãèh^ 

Senadores do' 
'impe'

rio, representantes de Minas Geraes.
86.» do inicio do governo do 2.. PresideVtV dá'p'rõvVdV'Minas' dr'João J. Lopes Mendes Ribeiro Minas, ar.
85.» da instailaçâo do novo Governo''aa'p'rovinciã'de*Minâs'Geràès'

em Ouro Preto Iltó ^eiaes,
84.o do regresso das tropas milicianas

de Janeiro e Bahia
mineiras, destacadas no Rio

83.» da primeira tentativa para se fundar uma Academia Íd'ico-CiWmSMTÊ:âStíái correios wilí
82.» da2 • viagem do 1.. Ij*mriôt'toto^'i'i^y'£^"'-

de Pedro I> em Villa Rica, aos Mineiros) (Pioclamaçao
81.» do plano de creação de um Curso deSeiencias'^ociaês'm OuVo^ãMÊSB:WS. pai'a as mM§&
80.-da sedição militar de Ouro Preto, suiiócada pêlo Brigad^ro Pin-
7o 

'ã 
T ^mm^mym i.» barão d0 Po2i79.» da escolha do Senador da Império por Minas, Padre j£V HLeite Ferreira de Mello, depois assassinado ÍÈ p. \?78.» dainstanação dai^eJa^Beibír^J^i6^":-

de Minas, em Ouro Preto ^gisiativa da Provmc.a
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ANNUARIO DE MINAS 21

?7-'ndftao.Pi"Se de T'8 Um Senador Mineiro- ° 1'° Barâ° ^ Pontal (Ma-noel Ignacio de Mello e Sousa) ™r
ptosoS í filissimas aulas de hum-v^és 

'iitóm; 
í; ;;;;;•üi f|n2S SI1I Sffem varias cidad-

75.- do fallecimento do notável mineiroé Senador' do" 
"império' 'padre ^

José Custodio DiaS) proeer da Independência do ffil. 
' 1838

74.» da creação do 1.. Instituto official de humanidades (o Lyceô Mi-
Ouro Preto.'.?800'0 

SUperÍ0P(a Escola de Pharmacia), ambos em
73'°waal,eÍlUeCr°OU í?•l^"nô¦j^to^BÍ^icô"di*O^IroP^yf™a ^

pola 
Normal de agricultura para. alumnos práticos de toda aprovíncia de Minas

®1&1^ 184°noel da Costa (1773), em Ouro Preto lfH171. da rebelliào dos liberaes em Minas, terminada pela" victoria 
*do

general duque de Caxias, em Santa Lusia do Rio das Velhas. m270.» do assento de Honorio Hermeto Carneiro Leão, depois Marquez' 
J°er^arsana'no 

Sfinad0 Brasi'eifo. como representante de Minas

68.» dos bárbaros assassinatos dos magistrados dr. Manoel'jlcinihoRodrigues Veo, nas immediaçòesde Campo Bello, e do dr. Her-«logcnos Francisco de Aguiar Pantoja, no mun. de Barbacena.... i84507.» d.a maHe do notável magistrado e então Senador da Império, dr.João hvangehsta de Faria Lobato; natural de Pavacati tó,;00. da creação da «Companhia de Navegação e Commercio dó Rio Mu-cury» n . ....... 184?
65.» da posse dos dois Senadores do Império, Limpo de Abreo (Vis'-conde de Abaeté) e Fernandes Torres, como representantes deMinas 1818
04.» da fundação do afamado Collenio da Providencia, para meninas!na Cidade de Mariana e dirigido pelas Irmãs de Caridade (primei-ras chegadas a Minas) .... 10<fl
63." do fallecimento do grande estadista brasileiro dr. Bernardo Pe-reirade Vasconcellos, natural de Minas (Ouro Preto) Í5062." da fundação da I.<•tecelagem de algodão, em Minas, na ân"."7a-brica da Canna do Reino (no>mun. do.Santa Luzia)..  Míbl.o da autonsação imperial para funecionar a tJomyaúJuà üniãò+eInduslna, fundada por Mariano Procopio e destinada a abrir es-tradas de rodagem á mac-adam, éin Minas Ig5*
60.» da chegada ao Rio de Janeiro do famoso diamante" mineiro"/^Irellado Sul, achado na Bagagem c avaliado em 2.000 contos... • 1853
59." da creação da 2." diocese mineira, em Diamantina (Norte de Mi-nas) e organisação definitiva do Lyceo Mineiro, 'em 

Ouro Prelo.. 18545 8.0 do inicio da colonisação allemãn no valle do Mucury, devido aosesforços da Companhia creada por Theophilo Ottoni, o fundador
de Philadelphia .,,,....,, ig-~
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57.» da abertura da 1.» Exposição Industrial da prov. de Minas, cmOuro Preto, e da Installação da Caixa Filial do Banco do Brasil,na mesma cidade.
56.'» da nomeação do Mineiro, conselheiro Fernandes Torres'' IIpresidente da prov. cie S. Paulo
55.» da inauguração do l.» trecho de díub^il&lol^eiadoá

da grande Estrada de Ferro, então D. Pedro II e hoje Cealraldo Brasil, destinada a penetrar em Minas, rumo do Rio S Fran-cisco
54.odareorganisação da excellente Bibliotheca Pubíica da Pem Ouro Preto rovincia,
53.-da estada dos sábios Aljolmar Mussem e.Salomon llenschen'(bo-tanicos, suecos) em Minas Geraes
52.o da 

pi 
exposição industrial do Brasil, íiàai^M^íè!^^

no Saramenha* '
51.» da 1.» tentativa separatista da regiãò^ui-ndnVira/pm^tormar';!

«prov, do Sapucahy» £
50.:» da apresentação de Dom João Antônio'dos" 

'santos',' 
pára' XX bis-po da diocese de Diamantina (norte de Minas), creada dez annosantes e. de que elle foi empossado no anno seguinte..49.» da morte, em Paris, do notável professor e medico Mineiro dr*Francisco de Paula Cândido, nasc. no mun. de Piranga (Pazendàdo Macuco) ¦

48.0 da partida dos primeiros voluntários MineVros 
'para 'a 'grado

Paraguay, entre os quaes 52 filhos de Pitanguy, chegados a OuroPreto (12 de abril)
47.» da elevação á cidade da vilià'da Ponte Nova'è'crèaçãò'das''no-

IidadesaS ° 
VerdC' B°a EsPeran«a e Patos> hoJe também

46.» do lançamento da pedra fundamentei do lJ'Üònumèúoda'Ín-confidencia, em Ouro Preto, governando Minas o presidente Sal-danha Marinho, notável Republicano
45.» do inicio da publicação por conta da pro'vincia'do"èxcelÍénteíSr Minas Geraes'organisado por Antoni°de Assis
44.» da inauguração do 1.» trecho do'cam'nhô' de"f'er'ro,' W Minas'ate a est de Parahybuna, na E. F. D. Pedro II (hoje Centralao Brasil)
43.o do inicio da administração dõ presidente'drMinas; dr.' Luiz Af-fonso de Carvalho
42.o da inauguração do telegrapho electrico cm 

'Umas '(iinha'dc'.',',i'.

de Fora a então capital do Império)
41.» da creação dos cinco primeiros akleal,l"ntosÍndVucnaS'péÍa'|iiòv'

de Minas., nos valles dos rios Doce, Pardo, Grande, MucuryeJ^
quitinhonha J

40.» da installação do 1.» Tribunall dá'lte'aç'lo' da'õx'prõvincia do' Ml-nas Geraes, em Ouro Preto
39.» da regulamentação das Caixas ÍScõnomicàs'ò Monte'dê'soccòrrodo. Estado, creados em Minas e noutras provínciasS.« dos motins populares cm Mina,, por causa dos alistan,èntòs'mi'li'tares (scdiçâo dos rasga-listas)  .

1856

1857

fiS o

1858

1859

1860

1801 |

1802

1863

1861

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874-

1876

.x.
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37.0 da inauguração da Escola de Minas (nosso 1.» instituto de enge-nnaria), em Ouro Preto
36.» da fundação da 1.'fabrica de tecidos a vapoV,"no extremo''nòrtède Minas, em Montes Claros.
35." da morte do l.« Barão de Camargos,' SeiiadoVdo ImpeVio 7 chêícconservador da prov. do Minas '
31.° da inauguração das três primeiras estações do ramal férreo daSerraria (mun. de J. de*Fora) t
33.o do novo plano da fundação da 1.- èscola"ôfficiâÍ 

'de*agricultura'

em Minas '
32,7o^,aVÍagemdeD- Pedro ^$^ em

mn da nomeação do deputado Marimbo Campos7'filho'"de" 
"Minas"

para Presidente do Conselho de Ministros do Império .'oü.o do ultimo censo da população servi] (311.666 escravos), na provdo Minas í
29.o do fallocimenio, em Paris, do notável diplomata, filho de MinasVisconde de liajubá (Marcos Antônio de Araújo) e do grandepoeta e romancista Mineiro, dr. Bernard» Guimarães, em OuroPreto
28.o da regulamentação da Guarda Urbanâ 

'cíâ"ant7" 
capital 

"dê' 
Minàs!'~7.» da abertura cia 1.- Exposição Industrial na cidade de Juiz deFora

20.» da chegada da E. F. Leopoldina ao ponto terminal da sua linhatronco, na estação da Saúde,

23

2o.° ca abolição dos escravos no Brasil pela áurea lei de 13 de maio.4.0 da elevação de Minas de Província do Império á categoria deEstado da Republica Federativa Brasileira, nesse «nnn nM,i..

23
mada........

6. da creaçap do Gymnasio Mineiro pelo Gpverúador do Estadodr. Chnspim Jacques Bins Fortes..
22." da inslallação do Congresso Constituinte e Legislativo do Estadode \hnas Geraes. e conseqüente promulgação da ConstituiçãoMineira, sob o regimen ropublicano federativo (15 de Junho)..!..21/' da posse do 1." presidente cóns(;it;ucionaÍ do lotado, Generaldr. Cesario Alvim ,.

V >." da primeira turma de três bacharéis formados na Faculdade doDircilo de. Minas Geraes.. cm Ouro Preto
19.0 rio inicio dos trabalhos da Çommissão Consinirtôra Il"a"'loliCapital Mineira, sob a chefia do engenheiro Aarão Reis.18.° da sabida do l.o periódico editado cm Bello Horizonte (anPòCurral dcl-Rcy).. #># v 

^

li." da lei do Congresso do Estado, que mandou levantar ao inclvto"General Gamos Carneiro, filho de Minas, uma estatua na cidadede Bello Horizonte
16.0 da installaçào ollici*l da cidade e inicio do Governo Mineiro, naNova Capital do Estado, na presidência Bias Foréê/s
15." do inicie daprcsidencia Silviano Brandão, no Governo 

"do" 
lis-tido ,.

1876

1877

-1878

1879

.1880

1881

1882

• • • •

1884
1885

1886

1887
1888

1889

1890

1891

I89é

1893

1S1M

1895

1890

1897

1898

>
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mm vinda do 4| presidente da Republica, dr. Manoel Ferraz doCampos Salles, a Bello Horizonte lm
l->.° da morte do historiador mineiro, José Pedro Xavier 

'dâ"vêiffa
em Ouro Preto i#t #> te ¦

12.o da poSse do 1>0 Bispo 
"da 

dióCesê Vul-mineirT de Pouso" Afe"«iê;Dom João Baptista Corrêa Nery * W 1Qm.11.» da morte do 4." presidente constitucional de MÍnasVdr.'*Franc"i^
10 « dafnZn° 

d- A- Bfandã°' em Be"° H^úonte........;........ lm10. da inauguração em Bello Horizonte do l.- Congresso Agrícola
clscT0nsrClal 

6 IndUStFÍal no Estad0' na Presidência do dr. Fran-
9* "ntlV 

/f0siçâ0 ^ganisada na Nova Capital' 
'(prodúctòV 

desti-
8 . d„ r!„ 

e""a umversal de St- Luis nos Estados Unidos)  1904
dt 

ff ",lmento d0 »•• bi«P0 ^ Diamantina, Dom João Antônio
^ aos Santos, na sede de sua diocese mf)<.° da creação do 1.» arcebispado catholico, em Minas GeraeV/conia e evaçao do bispado de Mariana á catliegoria de archidiocese,

^ com 4 dioceses suífraganeas no Estado  . 100(.
^ff 

U"l° d°f prinleil'os ingressos municipaes em Minas"'dósuldtajuba, abril), do norte (Diamantina, setembro) e da Matla(Leopoldina, outubro)
-¦§PPem B,ell°I,oriíonte'cio 

'o"-:'l^dVnte"do *È;ud';'d; '
Minas Geraes, dr. João Pinbeiro da Silvado outubro).....  M4.» do falecimento do illustre mineiro dr. Alfonso Augusto Morei,;Penna, como presidente da Republica Brasileira (M junho) 19003.. do fim do governo do 7, presidente de Minas, dr. VenJesíaoBi az Pereira Gomes e do inicio da administração do 8.° pres-dente do Estado, sr. Júlio Bueno Brandão '"' 10102.° dainstallação da nova diocese catholica do extremo* noite*deMinas com sede em. Montes Claros, e posse de seo 1 • bispoDom João Antônio Pimenta ]9U

1.» do fallecimento do grande c]iancelÍèr'brâ*s'iíèiVoV Vr." W&o dóRio Branco, arbitro por parle de Minas, na questão de limitescom o Eslado do Espirito Santo... '. „
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0 CALENDÁRIO GREGORIANO
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(VIGENTE NO BRASIL E NO OCCróENTE EM GERAL)*

DIAS SANTOS
Sàodias- santos de guarda outro os çatliolieós todos os domingos o maisos seguintes dias do anno: ' 
Natal Anno Bom, Róis, Ascensão do Senhor, S. Pedro e S. Paulo (29de junho), Assumpçào de Nossa Senhora (15 de agosto), Todos os SantosU. cie novembro), Immaculada Conceição (8 de dezembro). Os outros queantes eram de guarda, o Papa Pio X os dispensou, desde junho de 191<>

Breve histórico e origem dos doze mezes do anno

-

Signo Virgo

MEZ DE JANEIRO

Tem 31 dias

h o primeiro mez do anno civil. Seo nome é derivado de .lano (Janus),deosdapaz o do feliz começo entre os latinos e aquém foi consagrado. Entroos romanos este mez foi por muito tempo o II.» do anno, tornando-se 1."depois da reforma realisàda sob o governo de Júlio César (Anno 47 A. C )equeeconhecidacomonomede Era Juliana. Esta «era Juliana» durouaté 1582.quando começa o actual «Calendário Gregoriano». Foi, porém, o reiMima Pompiho quem acerescentou o mez de Jãnuariüs ao calendário ro-mano, no anno de 713, antes de Christo.

„.„,!', 
17°2' "oresdar«voiu,;ào franceza flzeram uma nora reforma,meando 
ç..calendário republicano», que só l.T annos durou. Em virtudedessa mudança começava a 20 de janeiro e terminava a 18 de fevereiro o mezda chuva, que foi denominado Pluviose.

Na éra colonial, abriam os juizes e ouvidores as celebres devassas dasJanennnhas, om todo o Brasil, e dellas tinha o nosso povo especial o"nsa E o mez da caniçula com o ardente veranico de janeiro, em nossoviiiiia.

'XXrXÍk-
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Signo Pisces

MEZ DE FEVEREIRO

Tem 28 e ás. vezes 29 dias

(Só quando o anno é bisexto tem este mez 29 dias)

Fevereiro era, antes do rei Numa Pompilio, o ultimo mez do anno ro-
mano ; no anno de 713 A. de Christo esse mez foi incluído no calendário
latino.

Por ser acompanhado de muitas chuvas, os cidadãos de Roma o eonsa-
graram a Neptuno, 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 (manes).
O «calendário republicano» francez determinava que o me/ do vento.Ventose, começasse em 19 de fevereiro e fosse até 20 de março.
No Brasil, é um mez do ferias no IV>ro federal da Republica.

Signo Aries

MEZ DE MARÇO

Tem 31 dias

»

Era o primeiro mez do calendário de Romulo, <|iio o consagrou aoVleosMarte. Numa Pompilio, porém, no anno do 713 da ora pagfm, o proeodeo dosmezes de Janeiro e Fevereiro.
Os romanos celebravam out/rora neste mez a grande festa de Minerva ouma outra de Carnaval.
Os alchimistas davam ao ferro o nome de «mareio», pela razão de comelle fabricarem armas de guerra, donde se origina a denominarão-«marcial».
O mez da germinação, Germinal, do calendário republicano francez co-meçavaem21 de março, terminando em 19 de abril.

¦¦.*.'.w.-...- . _-_>v7yfe,"-'_- ¦
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Taurus

.."¦' ¦

... ^

MEZ DE ABRIL

Tem 30 dias

Era, o segundo mez do anno romano. Romulo deo-lhe 30 dias, NumaPompilio o reduzio a 29 e Júlio César de novo o elevou a 30 dias. Foi con-sagrado a Venus, deosa da bellosa.
Os Romanos o representavam por um homem segurando um instrumentomusical (& lyra).
O nome deste mez se deriva do verbo latino aperire (abrir) e lhe foi dado

porque a terra parece neste tempo abrir o soo seio para; dar suas riquosasaos homens.
Outros fazem derivar seo nome da palavra grega Aphroílilc, que corres-

ponde á deosa Venus dos latinos.
Os gregos ora o consagravam a Venus, ora a Appollo.
0 mez das flores, Floreal, do referido calendário francez, começava em20 de Abril e tinha seo ilm em 19 de Maio.
È' geralmente neste mez que se celebra na Egrèja Gliristã a ceremoniada Paschoa.
Paschoa, que significa passagem, foi instituída por Moysés, em memóriada passagem do anjo que exterminou os Egypcios.
Em Abril, passa a commemoracão cívica da Inconfidência Mineira com osupphcio de Tiradentes (a 21 de abril de 1792).

Signo ¦ KMIXI

MEZ DE MAIO

TEM 31 DIAS

No calendário de Romulo ocCüpava este mez o terceiro locar.
•Qs romanos o consagraram nos velhos (Majores), o segundo outros á,deosa Maia, mãe do Merciirio e a qual es latinos Faziam offerendás no l.-diado mez.
Este mez era poslo debaixo da prptecçào de Appollo, deos «Io sol e da luzlambem conhecido pelo nome úo Phebo.
Os catholicos o consagram á Mãe do Salvador e o denominam Mez deMaria,
Nelle se realisam tocantes festividades, nas nossas Ègrej;as calholicas.
No calendário dos republicanos fráncezes liav ia o mez dos Prado*.PmV/'<!, desde 20 de Maio até 18 de Junho.

t*. 'M
*:>r
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30 ANNUARIO DE MINAS

Signo
C?_4___j__í_»_>

Câncer

MEZ DE JUNHO
TEM 30 DIAS

Era o mez dos moços (juniorcs) e foi dedicado a Juno, rainha dos deo-
cheio dTZioialytho,ogiaaWribueunl 

caracter altivo, vaidoso, vingativo o

nn /w* 
1Dam',em/lue es(0 n»e. foi dedieado á Hebe, deosa da mocidade.ou a Jun.o Bruto, fundador da liberdade romana.No anno que Romulo instituio, este mez occupava o quarto logar.

Hp 1?^ ,o 
'oI1íeitas' M»*^, da republica franceza, era contado de 19ae Junho a 18 de Julho.

,nifemez' 
° 

?ia 
15 é odas ^stas commemorativas da promulgação daconstituição republicana do Estado de Minas Geraes.

Signo' Leo

MEZ DE JULHO
Tem .31 dias

cnn^i 
''0om'an0S votaram este ™z a Júlio César, porque nelle nasceo estecônsul e guerreiro : dahi se origina seo nome.

pJnMlg'Arnte',elleeraden0nlÍnadoQtí'MÍ*s' Vw™ 0fiuinto do anno de
oíttnn fT !°nÍ° 

f0Íf|Uem mmm o nome. Neste mez faziam
t, ri ir f ,n°taVeiS' e n° dia 28 °*«enda_ a Ceres, deosa da agricul-
calores sacriflcios, que tinham por fim evitar excessivos

Julh?flCi7eifarÍ0fíanCeZ 
°",eZd0 calor' '^rmidòr,. se estendia de 19 deJuuio a 17 de Agosto.

rehLlir^lafena^BaStÍ1U.a <14 "!'<». Que commemora as "grandes
) en indicações da Revolução, franceza de 1789.O r.rasd também festeja esse dia, como data nacional republicana.

Signo Ç*í»

/

lC'ism%
Ste£_s Aquarius

MEZ DE AGOSTO
Tem 31 dias

ÓWpSf 
;^pa°an<igo nome deste mez, por ser o 6.» do anno de Romulo,

ri^ l°"íezesepa «Posto. Augusto, imperador romano, lhe mudou onome,.dando-lhe o.seo [Agosto, por corrupção de Augusto) cm honra das vi-
TZ' 

f|,Ue-dl,rante ° seo ou™ ?lle ganhou no anno 8.» antes de Christo.m Agosto, [havia em Roma a festa dos escravos, em honra a Servio Tullioque neste mez nascera, e que era filho de um escravo.Al •Republica em França -.instituio lambem o mez dos früctos; Fructiclm, de IS de Agoslo a 18de Setembro. '
Em Minas, é Agjsto o mez clássico das queimadas do rocas e o povotem particular superstição pela primeira_.- feira de agoslo o pelo legenda-no <diadeS. Bartholomeo»... ' fg "

?¦¦_*« ••-• m.,ir- ¦ , __M|Í*'im «» <.¦¦¦¦¦..¦¦¦,«•.¦¦..¦. l__HÍ_i_ .___>!__¦_-.««- •>> .-ul-f-V. * . V. ¦ •..-•¦'_. ... ..j. •.._.._«.. ' ''.>'¦--n_:..'.: ''v,-':.!'.-¦; ".
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ANNUARIO DE MINAS 31

Signo â LlTUlA
¦#¦1

MEZ DE SETEMBRO
TEM 30 DIAS

Este mez foi assim denominado por ser o sétimo do anno de Romulo.Vulcano, deos do fogo, era seo deos tutelar.
Tentou-se por varias vezes a mudança de seo nome, que afinal foi con-servado, apesar dos desejos do Senado Romano, ,que mais de uma vez osmamíestou, dando a September os nomes de Germamcus, Antonicus e Ta-cttus.
No calendário da Revolução Franceza, o mez da vindima, Vindimario,

^corria 
desde 22 do Setembro (começo do anno do calendário republicano)

i ate 22 de Outubro.

Signo Scorpius

MEZ DE OUTUBRO
TEM 31 DIAS

Oitavo mez no anno de Romulo: ora lambem votado a Marte, deos daguerra.* Quizeram tambam os senadores romanos dar a Outubro outras denomi-nações que afinal ficaram sem cfíeito, pois não pegaram os nomes de Mm-timis, Invtctus e Domüianus.

,™™° 
E,gyPt° Se faZÍa "eSte mez a festa d0 baslã0 d0 ™l, motivada pelacrença de que este astro precisava de arrimo. depois de passado o eqüino-xio ao outono. l

.whwÍ"?2,*108"6^6'1'08' Brumari°> Jo calendário francas, começava emU cie Outubro e terminava em 20 de Novembro.

Signo S AGITA RUIS

MEZ DE NOVEMBRO
TEM 30 DIAS

^lend^10;!e 
° ll:° mez d° ann° ereg°riano (denominação determinada pelalefoima de íJregprio XHI, em 1582, c até hoje observada', era Novembro onono mez do anno de Romulo, entre os latinos.

Foi posto sob a protecção de Diana, deosa da caca.
,M,f!ü;!f leptM>«aW f01'am cfil<íl»'aclas "«sto me/., em ópocis )A muitoaastadas. Por adu ação ao imperador Tiberio, o Senado Romano quiz. dar aNovember o nome desse execrado César, que cm tal me/, nasce,,,.Lntre ellas se contava a dos jogos plebeos, no circo romano.No calendário da 1.- Republica, em França, o me/ das geadas, Friniarioera contado de 21 de novembro a 20 de de/.embro.

bro |elS°?' 
° B''aSÍI Commmwa ° advM1,° da ^publica (15 do novem.

'¦'"Õ

i'. "*
¦ ;. '¦$?.
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í'j&<,-v. ¦, Signo
A».

Capricornius
- V. '

MEZ DE DEZEMBRO

T.KM 31 DIAS

Décimo segundo e ultimo mez do anno, desde Numa' Pompilio, poisque, antes do reinado deste príncipe, já occupava o 10." logar (ultimo doanno romano de ontão). No reinado do imperador Commodo, o Senado seaviltou dando a December o nome de Amazonius, em homenagem á favoritadessa imperador romano.
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 o mez da neve, Nivose, tinha soocomeço em 21 de Dezembro, terminando, a 19 de Janeiro.
Mez de férias nas escolas primarias do Estado de Minas. *

rOLHIKHAS
(Noronha Santos)

_ Antes de 1704, já estava vulgarisado cm Portugal o uso das folhinhas. 
'

|oj 
justamente nesse anno que concedeo a metrópole privilegio ao padreJJiogo linoco da Silva para a impressão da folhinha do anno. W, como o ne-pocio fosse rendoso, na mesma época se deo outro privilegio ao livreiro Pc-aro Villela, para que o gosasse depois da morte do padre Diogo.Em1709, foi feita mercê de outra concessão aos'padres] dl Congregaçãocio Oratório. Deveriam entrar na posse do privilegio, quando se extinguissea concessão dada a Villela e só por morte deste isto suecedoria. * "

Pouco tardou que a fol/üah a-tzmhem chamada alraanach ou Uaiemlarioclasse logar a controvérsia, chegando queixa ao tribunal, com os embargos enggravos, contando uns e outros com as Ordenações.
O negocio não era para despresar. Deixava bons lucros no reino e nas co-lonias.
Contendiam os reverendos padres do Oratório o o filho d.- Villela- e porum tou os prognósticos, as folhinha* cio porta o ãc ah/ibeira não foram ,or«agria abaixo».., J
Diziam os religiosos que o filho de Villela não podia go\sar do privilegio,por não haver neste cláusula de suecessáo. ?
O pleito durou muitos annos e alvoroçou LisbóU inteira. SÒ os «provarás,se estondiam por cerca de oitenta folhas o todo o processado porquatrocen-as laudas, numeradas o rubricadas con, os jaméRÕes de juizes, citações o in.t<Trogatonos-tudo num curioso arrevesado.
Por sentença de I de novembro de 1769, perderam os padres a demandasendo uliados a deixar a impressão das folMnUoJ ,1o anno. alem do ,,„elhes era estipulado em indemnisaçao por todas as perdas o. ãhmnos desde otempo cm c,uq indevida e violentamentefihuaiii publicado a folhinha, visto >mostrar-se a má fé dos autores.

r** '^""Ími l1 '
m '***. *»i i^—i¦ B*J^?',fC «*.:'i* >V. ... -..'. .. A-.íi..",.",



',•...'¦¦',• .'¦¦:'¦'¦¦.¦'.

ANNUARIO DE MINAS 33

, .. ¦ -.¦ ¦ <¦¦

Ü

VUfWíSÍK

Não ficou nisso a trapalhada dos autos : a sentença foi embargada, mas.despresados os embargos, procedeo-.se immediatamente á liquidação para ar- •bilrainento das perdas e damnos.
Ribeiro Guimarães, no. «Summario de Varia Historia», oirereeo-nos algunsesclareciiiientus sobre a publicação das disputadas folhinhas.
Imprimiam-se por anno quinze a dezesete mil e quinhentas folhinhas dealgiheirae trinta e cinco mil e quinhentas das de poria; e isto depois que aca-barani as propinas dos tribunaes, porquanto; anteriormente, o numero dasde algibeira era de vinte mil e o das de porta do quarenta mil.

. Ascendia esse negocio de nove a doze mil cruzados annuaes.As despesas máximas de impressão não ultrapassavam de 440$, quandohavia propinas, e após a cessação dessa vantagem diminuíram considerável-mente erestricto se tornou o numero dos exemplares nos últimos annos.A liquidação foi diílicultosa. Suscitaram-se duvidas a respeito do preçodas folhinhas de poria : havia differença de cinco réis em cada uma, porqueos padres as vendiam a quinze réis e só queriam liquidal-as a dez réis. Judi-cialmente, a liquidação fazia-se por trinta e nove annos, devendo os religiososdo Oratono restituir o que indevidamente haviam recebido. Insistiam os pa-dres em não pagar os cinco réis, e se fossem satisfeitos lucrariam einco contosoitocentos e cincoenta mil réis.
Apontaram os liquidantes fraudes dos padres na venda das folhinhas de

porta, que, muitas vezes, eram vendidas a trinta réis.
A maroteira era mais obra do tinhoso que de religiosos.
Para as colônias sabiam, annualmento, do reino 6.150'exemplares dasfolhinha, de alíiibeira e 7.350 das de porta*. Estas eram revendidas em Per-nambuco e. Rio de Janeiro a 80 réis, variando os preços conforme os lo-gares.
Em Minas Geraes-om Villa Rica, em Sabará, por toda a capitania dasMinas Gcraes-as (olhinhas de porta eram vendidas a trezentos réis quan-tia exagerada para o tempo, dado o valor da moeda. '
Era uma mina o negocio das folhinhas em Minas...
As de algibeira tinham no Brasil vários preços, variando muito de ca-pitania a capitania. No próprio reino, vendiam-se por preços exorbitantesconforme as encadernações, e chegaram em algumas aldeiolas do Minho 

'a
900 reis, em dinheiro de contado.

Para lhes sair mais barato, os padres mandavam fabricar papel no ex-trangeiro e vinham os carregamentos por sua conta.
Por volta de 1770 ultimou-se essa complicada historia da liquidação cem 1771, passou a folhinha de algibeira* ser impressa pela DiréctoriaGerale Deputação d* Impressão Mgia, em virtude do privilegio de Pedro Villebiconfirmado por alvar,'', de 12 de outubro daquele ultimo annoDa mcuiribenda desse trabalho se manteve a Impressão Hò/ia. de Lis-boa, al,c 1777, anno em que nqyamente,se; encarregaram os padres do Ora-tono da publicação, conservando-a até 1831.
Em 1818-mais ou monos-ainda o padre Vicente Ferreira, da Con-gTegacáo dos Reverendos do Oratório, fazia publicar a sua fàKmha, entãochamada almanach- livrinho «pie se tornou imprescindível a todos o foi oma1S seguro guia e o mais acereditado entre tantos que sàirani á luz „oraquelles tempos. '
No Rio do Janeiro, além das folhinhas vindas de Portugal e dos alma«ae/w,-tivemos ospeqeunos fasciculos do casais commer:ciàcs: o Almanach

/ *

'l~í.fS---A e 'Ã.
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histórico, de Duarte Nunes (1799). e com abundância, durante a regência sepublicaram almanachs, sendo doS mais conhecidos o de SuS S) emeTd:ctlSdIÍd0' llna^ente' d°mÍnar ° «° -SSmeit, da conhecida typographia fundada em 1833.

cões e edides» LZ c. - ""P*1™ todos os Sostos' sex°s. condi-çoes c edades»,-como se ye de annuncios estampados no Jornal do Com-mercio, de 1852 e 1868. "urnuiuo oom-
Mais tarde, pretenderam concorrer com a casa Laemmert a livraria do

ToZT^ZZllVrT0'^0^ Velha,e a doBrand pu-oncanoo seos libretos de folhinhas. Não lhes foi favorável a sorte e a casaLaemmert continuou a editar milhares e milhares de folhinhas nue abarro^irioTuizas ref,eridas pei° pubiic°' nâ°sóísXiâEE
SS redacC .^ 

pelaS-,C,hlstosas <*™«cas de Páfuncio Semicupio
àTcottànT 

deUeS PUbllCaÇÔeS e — **** - oosejia-

no SS'!!?6" 
m0dernaS folhinhas«e ^folhar - entraramno mercado do Rio de Janeiro como industria íranceza e em breve se na-

TT2:::lt°J°1 
ann°S dePoi-Áustria nacional com o tXíos ló^rr r ar ^si:cos' capric,« '-p—s pe

Surgiram as folhinhas com gravuras ha <nni, «„ , ... .
aos deseraHn™* Wktà gWliras» lia tnnta annos, em substituiçãoaos desgraciosos W0e0S, que eram impressos em profusão.Com as /oíAmiAm do padre Diogo appareceram as janeiras - cantas omusicas que agente do antanho andava a entoar no plTeIo dia d" tnei

doV ^( .,n 1,ouco dapei'al,,co da Avcnida>de m& fá o«£

Prineipaes festas da Egreja Catholica
(COMMEMORADAS PELO POVO BRASILEIRO, EM GERAL)

FESTAS FIXAS Do ANNO

Circumcisão do Senhor.... l.«»de.Jan.
Jtyiphania ou Reis  G de Jau.

S. Sebastião  20 de Jan.Purificação de N. Sra 2 Pev.
Annunciação deN. Sra... 25 Março.
S. JoãoBaptista  24 Junho#
S. Pedro c S. Paulo (Apost.) 29 Junho.
Assumpçãode N. Sra.... 15 Agosto
Natividadc de N. Sra.... 8 Sept.
Todos os Santos  j.o Nov'Imm. Conceição deN. Sra, 8 Dez.
Nascimento de N. Sr..... 25 Dez".

FESTAS MOVEIS DO ANNO

Para as feslds moveis, póde-sé, de
modo geral, estabelecer a seguinte re-
lação :

Conhecido o dia da Paschoa, 68 dias
antes é a Sepluagesima ; 49 dias antes
é o Domingo Gordo ; 7 dias antes, o
Domingo de Ramos; 40 dias depois é
a 5. * feira de Ascenção ; 50 dias depois
é o Domingo do Espirito Santo ou de
Perdecostes ; 61 dias depois é a festa
do Corpo de Deos,

¦v

.

TBSf» , ...

±á»Jüte.-:*.-:_j./:.-,í-
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Os dez dias de festa nacional
DA {REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

£'£SeTro~-ToXtdoáTremOPaÇa° **'*'»«- universai.
clamada a tíb^úlçãllia^l™*° da ^ em 3qUe foi pro-

"dencia 
I^ISaSÍ. ^r=T 

^'"->—^ Indepe,

eml5Í)e.MaÍ0~C0,1Sagrad0 á —ração da descoberta do Brasil,

ros 
"^rSSí 

I^rÇÍ° ^ f"aternÍdad0 d- S3.-a.nei-
e dalntSnliaTs8K tm™^ 

* ^"^ * Lit«

BraJildeem tT 
~ ^^ * COm«~a^ |da Independência do

nca!emGl2!Ub,'°~COnSaSrad0á "fração da fdescoberta da Ame-
2d<«Novembro - consagrado á cpmmémbraçàog^al dos mortos

pela ^^^T*"0 
á COmmem°"*° & ^ Brasileira,

^e^n^
sua Constituição - são também feriados ! a0 da *&*&$$ da

FERIADOS ESTADOAES EM MINAS

Constituição fdo Estado). 1.1 fL„d«s „o L 
" 

rJ10 (P?ocla»^o da

de nov. al..de nlalo No'r 
a°" dade de Dir- de Be,l° Horisonte, de 15

dezembro a li d S Na CT P'0 
(Externat0 na G^4 dê £ de

Ouro Preto,, as ferias acadêmicase^ * 
f? 

de «ina. fambas om
ost. n. 463, de 1907 e o dec n T.V h 1, de 'UDho a a80sto- A lei
alterado as ferias do Externato dr r 

de2í>de"ov- do mesmo anno haviam
0 de novembro). Jl-Ue,nato do Gjmnasio Mineiro (de 1." de agosto a

¦ /." 8 e

:,:eev
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*

Datas principaes do anno
Commomorani-se,em Minas Geraes, as ségüinies datas do anno:
l.o de Janeiro. — Festas do Anno Bom e da™Fratcrn idade Universal.

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

20 de Janeiro. —E'guardado pelo povo catholico, em honra de S. Sc-
bastião, em varias localidades do Estado.

de Fevereiro.— Festa da Purificação ou Candelária.
24 de Fevereiro. - Feriado em honra á Constituição Republicana de

1891.
l.° de Março.— De 1 cm 4 annos (a contar de 1891) se realisa a eleição

de Presidente da Republica neste e nos demais Estados Brasileiros.
de Março.— De 4 em 1 annos, realisa-se neste dia a eleição presi-dencial do Estado de Minas.

19 de Março.— Feriado guardado em honra a S. José, patrono do Arcc-
bispado Mineiro.

7 de abril.— Já foi feriado em Minas, logo apus a Republica.
21 de abril— Feriado nacional do Supplicio de Tiradentes, em 1792.

Outrora, 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 paraanno, ha os feriados de Carnaval e da Semana Santa, com pomposas festi-

viciados, em muitas cidades do Estado.
de Maio.— Festa catholica da Invocação da Santa Cruz c feriado na-

cional. (Descoberta do Brasil, pela correceâo do Calendário Gregoriano, de
1582, quando a descoberta se deo, de facto, a 22 de abril de 1500,. vigoram
do o Calendário Juliano).

13 de maio.— Feriado nacional pela Abolição dos escravos (1888). Fra-
ternidade dos Brasileiros. Inicio das aulas de maio a 31 de agosto, no Gy-
mnasio Mineiro.

15 de junho.—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 familia, nas noites de Santo Antônio, São João e São
Pedro, passadas por entre folguedos, nas fogueiras e jogos de sortes.

11 de julho.— Feriado nacional. Commemoração da Independência cios
Povos Americanos c da Bastilha, em Franca (1789).

10 de: julho.— Feslas religiosas do Carmo, em varias localidades do Es~
tado.

15 de agosto.— Festas da Assampção ou das Mercês.
—O mez de agosto é de ferias, no foro de 1.» e 2.* instâncias, no Es-

tado.
7 de setembro.— Feriado nacional (Independência, cm 1822). Posse dos

Presidentes do Estado cie Minas Geraes, de 4 em I annos (a contar de 7 de
setembro de 1891).

e&aJEÊah:¦ rw*'-> ^N.1"' -¦: * :

•'¦
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as fitTÈS 
NfVmãe dS ! Senh°ra- Esta data e ás em B caemas tes as do Divino e ÜWÍO,são, egualmente, muito festejadas pelo cultocathohco, em innumeras localidades. ^W^uas peio culto

ria<,Í!^0,"tUb,r'0'rFerÍa<l0 nacional- (Descoberta da America, 1492) Pun-daçao da Escola de Minas de Ouro Preto (1876)1.» de novembro.- Festividade de Todos I Santo.2 de novembro.- Feriado nacional da commemoração dos mortos (Visi-tas e romarias e cemitérios). ippílj ^Vlsl

(lísí)! 
n°Vembr0- Fe«ado nacional pelo Advento da Republica, no Bra-

-Começam as ferias das escolas primarias do Estado17 de novembro.- Inicio do governo republicano eu, Minas MMfi WÊformada 
j província do Império 

| Eglado I Repull|ica «1 §j| 
'! 
f£8 de dezembro.-Festas da Jmmac^a^.. j*

« do Estado transferidas da vt,trPUa;/lêZrPreeteoParUÇÕeSPI1-
J| de dezembro.-Na .Capital, commemora-se neste dia WÈÍ I -em 1895, em Boi Io Horizonte (Curral dTl-Peil M Z 

' 
§$£$«0»?

da Nova Capital Mineira. >' | 
Commissa° Constructora

II 25 de dezembro -Festas do natal. Data querida a todo o povo de 1nas. Alegres reuniões do famílias, em todos os lares Hl*„ ,Natal até 6 de janeiro. Todo o mez de dezembro Ide feria BIPescolares do ensino primário official, ' S tlabalhos
31 de dezembro.-Encerramento solemne do anno com t<> n»cathedraes e egrejas do Estado, em ac,ões de graça, a Deos. ' |

fc: REUGHÃO E CULTOS EM MINAS GERAES 
' '

O espirito religioso dos Mineiros está svnthetisnrin nn M • 1comento político- a Constituição do WfÊlÊÊtÊfÊÊÊÊ^tadae solcmnemente promulgada «Em Nome de WÊÊÊÊÊÊAquasi totalidade da população mineira é «•nlhniinV
protestantes (.utheranos ^^^^^^^^^^ncanos), mormente nas grandes cidades e nas comnnniZ in 

8, iltlF
neraçâode ouro (Passagem, Morro Velho, ,S Benl", étc "" 

'
Ha no Estado uma archidiocese e cinco IfffSfll S8É 9

lados residem nas cidades de Diamante (nor e§t§ „f É! ÉSIlAlegre e Campanha (sul), Uberaba (oeste o I atuloT 1 < r} ÜStremo norte), além do numeroso ÉWHM Cla!'0S (ex"
maisdeSOOparocInas.fregueziasecumós esparso em

Existem pastores protestantes (lutheranos, methodisM* ÜSS Pglicanos, etc), em Araguary, Cabo Verde OuroFinn pi, 
' e\an"el,cos> ltf

Horizonte, Juiz de Fora, Morro Velho V íla NovII ii' ^^ 
Bel'°

Preto, Passagem, Ubá, Uberaba, ^^^^^^Sl °"ro
pontos, onde existem colonos protestante e l|l 

( 
MMÊ | ÍÉIadeptos do protestantismo em suas differentes lÜ 8ÜP IflteSSl

Methodista, em Juiz de Fora e três templo nm 1 
5® Seminário

pulaçío Mineira, entretanto, como i v n os 1ÉM P |lP 
A P°"

tholicismo Romano (mais de 4.000.00 de ca2Hco" M ® ^
A, M. — '""¦'



38 ANNUARIO DF MINAS

Episcopado da Província Ecclesiastica de Minas Geraes, sob a jurisdicçãodo arcebispado de Mariana, creado pelo Santo Padre Pio X, em1906 (Decreto pontif. de 8 de janeiro e Bulla de 1.k de Maio)
ARCEBISPADO DE MARIANA

s::7T^zTi:\ZTHe contrai e meridionai d° ^^ »»•»•
«A Sé Apostólica teve sempre o máximo empenho de prover aõuellas me

o c3nlPs7oSoT mai0r b6m daS a1-- persua^.e.n^eTtirrsoccuriencias dos tempos eas circumstancias locaes.
nues^evím e0r^l0Rar+PríKCÍPal » """'P'^ ¦**> só de dioceses
nações oZUl 

' 
f ^f* 

de Provinoias «eclesiásticas n.qnellasnações onde os incrementos de cidadãos e bens parecessem exigil-as.cum^i ToTTia^v:Sor: ,;arsejam ?rente as ^

qne nesta matéria 71 
' q"ant° Seja d° mÍSter' ° Consenso de «inaesquerque nesta matéria, tenham ou presumam ter interesse, resolveo oue seinmer.g.das duas novas províncias ecclesiasticas, nma na par septentrioTal

SS:' 
território brasileiro, por decreto Sa SagrE C ng e-

gS^^m do dia primeiro de maio do co^
W^È^MT^T^^^0 si exPedidas fossei» «stjósello ou cunho de Letra Apostólica ou sob o annel do Pescador.
monte"XLÍ'Z' t 

^^ C"m fa°Uldad° de Pronunciar definitiva-"to 
de execuSo ' "PP0S,Ça° "Ue VOn"a S"'gir- dc 

W^ m,' no
Assim, obedientes ás ordens do Romano Pontífice, declaramos oslar ori

« pI."/V'SéEPÍSCJ011a!MaHanense flcou independente, pelo SS. Padre V
deIltoT 

d'reÍ!° ^ E8T0Ja Metropolitana de S. Sebastião d Rio
SZ om 

euemaCa ° ^T .tUU'°' <*°»*&*>™, "as mo.s, àconaigoes,com que agora e crigicU á dignidade e honra Archieniscoml
PS SS^ 

df. Um Al'°ebÍSP° Marian ense e oSS
cese 

avanteaordem Metropolitana dos Çonegos da Sé da mesma üio-

parasüíL^ ^ 
ArchieJ).iscoPal Màrianense Sua Santidade assignou

ahiod S u\ 
eS'fn0U aSé EPiscoPal ^ Goyaz, a qual assim sub-

llhltll ^trOPOl'COdf ^-eja Archiepiscopa. de S. Salvador daSahia, e a» Sedes Bpisçopaes de Diamantina e Pouso Alegre, as quaes divichpe separou da Provincia Ecclesiastica de S. Seha.tWdo 1^ de]a-

Geri /delta SÜÜÜÉlS^Éé é * $$* Met.'^°'^na de Minas
Uberaba, 

^^^l|^È®lt 
D«^>n>> fontes Caros,
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III-A mesma Sua Santidade concede plenamente ao Arcebispo Maria-nense, depois comtudo de postulação e devidamente se fazer em Consistorioo uso de trazer o Pallio e a Cruz ao peito, segundo costume de outros Bis-pos, e a prescripçào dos Sagrados Cânones, dentro dos limites da Archidio-cese,e não alhures, com todas as*outras insignias Archiepiscopaes, privi-legios, honras e direitos, dos quaes outras Egrejas Archiepiscopaes fruem
possuem e gosam, por qualquer modo ; mas mão por titulo oneroso ou porindulto ou por privilegio particular.

IV-0 mesmo SS. Padre N. S. constituio que o Illmo. e Rvdmo. D Sil-verio Gomes Pimenta seja para o futuro, com o direito com que até hoje temregido a mesma Egreja Marianense, elevado á dignidade Archiepiscopal.
V-Finalmente, declaramos que o mesmo D. Silverio G. Pimenta estáabsolvido e dispensado da expedição de Letras Apostólicas, sob o sello ouannel do Pescador, pelo augmento de dignidade, por especial benevolênciado bummo Pontífice, não obstante quaesquer outras disposições que possamoccorrer de futuro. 1
Dada na cidade de Petropolis, no dia 8 de janeiro de 1906.
* JÚLIO, Arcebispo de Ancyra, Núncio Apostólico^

Autoridades ecclesiasficas da Archidiocese Mineira e das cincoDioceses mineiras, suas suffraganeas

ARCEBISPADO MARIANENSE (CENTRO - OESTE -F T FSTffOU MATTA) '

Arcebispo-D. Silverio Gomes Pimenta (elevado de Bispo a ArcebispoPor dec. pontifício, de 1 de maio de 1906 e sagr. Bispo tit, de Camaco, em
Vigário ger al-Monsenhov Thesoureiro-Mór, José Maria Rodrigues de
Secretario do Arcebispado-Monsenhor Conego José Silverio HortaEscrivão ajudante do Arcebispado-W&noQ\ Cesario Horta.Heitor do Seminário—Padre AíTonso Germe, lasarista.
Palácio Archiepiscopal-na. cidade de Mariana (no bairro da Olariaentre o Seminário e o alto de S Pedro.

do eVl901dÍ0C6Se 
tem Um °rgam mensal"~° Boletim '^eclesiástico, 

funda-
*

A bulla que creou o Bispado de Mariana, é a de 6 de dezembro de 1745-tCondor Lucis» ~do Papa Benedicto XIV; foi installada a diocese em 27 defevereiro de 1748. E desde 1761, a diocese de Mariana tem tido os se-uinte,
S1'1' l f,rej 

Manoel daCrilz- 2-° D. Joaquim Borges de Figueirôa,ô. D. Frei Bartholomeo Manoel Mendes dos Reis, 4.o D. Frei Domingos dalíncarnação Pontevel, 5.» D. Frei Cypriano de S. José, 0.» D Frei José daSantiss.ma Trindade, 7." D. Antônio Ferreira Viçoso (Conde da Conceição),8.° Dr. D. Antônio Maria Corrêa de Sá Benevides e 9.° D. Silverio GomesPimenta, o actuar Prelado, elevado a arcebispo, em 1906.Até Dom Viçoso todos os bispos de Mariana foram 
'pdrtúguezes; 

DomBenevides fo. o 1.» bispo. Brasileiro da diocese; e Dom Silverio o primeironino de Minas que nella teve assento.

*..**
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*

\* uli^r 
arc7ebÍ,Spal de D°m Silveri0 Piraenta t^. ^b o escudo, a divi-

SL&ÍTKn?Z EíPrr/mWm 6 em t0rn° d0 ^°> c™ a* armas ouaistinctivos, o nome do Prelado também em latim.

guiníÍTuTicanioídÍCf^°rdÍnarÍa 
d*a ^'diocese marianense os 66 se-

fe r s AlvinÒo , ,f T™™' 
*T* B"tUtà' Itabi» de Matto Den^

IZ2 fZX*; v 
°mTS d0Pma' Caratin^ Manhuassú, Abre

tiw »• ' PlranSa> °ufo Preto, Queluz, Alto Rio Ooce Pomba

Novo Li íe Fo 1 Rio p f 
Ua^S' Sa° •'°a0 NeP™uceno, Guarará, Rio

São Joío d El Re r 'D UrV°' Barbacena> P^myra, Lima Duarte,
Camp^Ben^Po ±, p" 

'^l08' Entre RÍ0S' 01iveira' 8ora Succ^°
Mo2 D es'do rZ'' T ^ 

Uapeoepica> Bal»buhy, Santo Antônio do
¦Cláudio D vfnooo,, p£ f 

ae«, Pitanguy, Pari, Itaúna, Santa Quiteria,uiauaio D vinopolis, Passatempo, Rio José Pedro, Rio Casca, Rio Piracica-
Caetfl°ZSa^sÍr 

Bell° H°rÍZOnte' ^la Nova de Lfm:PSabaâ,oaete, Santa Lusia e Sete Lagoas, lMm todas as parochias nelles existen-

nac™tarde!a^aHÇa0da^e d° aroebisPa«° P«a Bello Horizonte e^^%JTc^'fTS™Z^nas regiôesdfl Les,ee
Dioeese de Diamantina (pane do W„Pte e Nordeste de Minas)

E- níSaHe SP£e? X" 
^ 

t^™' D°m J°ariUÍm SÜverio d« «ousa.

de G^aT" 
^'•a'-Monsenhor A« Juiio de Almeida, Bispo resignatario

Secreterio-Monsenhor Seraphim Gomes Jardim.

, Cwt, da Cathedral-Monsenhov Conego Antônio de Sousa Neves.
Gbnfef Sim? 

^^ ******* da *ocese)-Monsenhor Seraphim

da ZTéo^ZT-RUa 
d° COntraCt0' nacidade d° ^mantina, ao lado

^às^^!^^^^^^^' Collegio de
demptoristas), Asy,o de O^Sa^ 

° 
áSSÍ dSSÍ JJfNellajextrtem, actualmente, 10comarcas, 73 parochias, 1 ^ato ^ acerdo'

tfoi TTV 
" regU'ares)' dos 1uaes 72 brasileiros. J9saCerd°-*oi a bulla Gravissimum, Solicitudinis, do Santo Padre Pin ty a« a ^
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De 1864 até agora a diocese de Diamantina tem tido 3 titulares, dos quaes o1.° resignatario: D. Marcos Cardoso de Paiva, Dr. D. João Antônio dosSantos (1864-1905), e D. Joaquim Silverio de Sousa (1905), este com o titulo
pessoal de Arcebispo—Bispo.

*
Abrange esfa Diocese as seguintes 10 comarcas ecclesiasticas : do BomPastor, (Diamantina), do Sagrado Coração (Curvello), do Bom Conselho (Ser-ro), da Bôa Esperança (Conceição), das Cinco Chagas (Guanhães), das SeteDores (Peçanha), dos Santos Apóstolos (Theopnilo Ottoni), da Natividade

(Arassuahy), dos Santos Anjos (S. João Baptista;, e do Precioso Sangue (Mi-nas Novas), denominações puramente canonicas e correspondentes a qua-torze municipios norte-mineiros.
São estes actualmente os municipios, districtos de paz e povoados dadiocese : 1.° municipio-Diamantina (sede), Curralinho, Mendanha, RioManso, São João da Chapada, Dattas, Gouvêa, Inhahy, Rio Preto, PousoAlto, Mercês do Arassuahy, Curimatahy, Gloria, Pindahybas ou- Campinasde São Sebastião, Guinda, Tabúa e Riacho das Varas ; 2.o Curvello, Morroda Garça, Papagaio, Pilar, Bagre, Andrequicé, Trahyras, São Sebastião doParaúna, Santa Rita do Cedro, Lagoa, Ypiranga, Almas ; 3.° Pirapora e S.Gonçalo das Tabocas; 4.° Conceição, Córregos, São Domingos do Rio doPeixe, Morro do Pilar, Rio Abaixo, Tapera, Brejaúba, Porto de Gua-nhães, Congonhas do Norte, São Sebastião do Rio Preto, Itambé de Matto

Dentro, Fechados e Riacho Fundo ; 5.° Serro, Rio do Peixe, Milho Verde,
São Gonçalo do Rio de Pedras, Itambé do Serro, Itapanhoacanga, Mãe dosHomens do Turvo, Rio Vermelho, Casa de Telha, S. José do Paulista, Qui-lombo, Saia e Matto Grosso; 6.» SãoMiguel de Guanhães, Dores de Gua-
nhães, Baraunas, Farias, Patrocínio e Divino ; 7.» Peçanha, Bonito, S.
Pedro do Suassuhy, Jacury, Columna, Ramalhete, Onça, Figueira, e SantaMaria; 8.° S. João Evangelista, S. Sebastião dos Pintos Canna Brava, S.Nicoláo Pequeno, Vargem da Jurema e Cansanção ; 9.° S; João Baptista,
Barreiras, Abbadia. Penha de França e Lorena : 10.° Minas Novas, Chapada,
Sucuriú, Caissára, Água Limpa, Piedade, Veredinha; 11.° Capellinha e Água
Bôa; 12.° Theophilo Ottoni, Setubinha, Pote, Malacacheta, Itambacury, Urucú,
Aymorés, Concórdia e Pontarate ; 13.° Arassuahy, Lufa, S. Domingos, Pon-
tal, Coimbras, Ilinga, Commercinho, Santa Rita do Arassuahy, Estiva, São
Pedro do Jequitinhonha; 14.° S. Miguel do Jequitinhonha, São João da
Vigia, Salto Grande, São Roque, Quartéis e Pedra Grande.

Creada a diocese de Uberaba, perdeo o bispado de Diamantina o terri-
torio de Paracatú (1907).

Em 1890, abrangia a diocese 20 municipios com 106 parochias em 173
districtos de paz, com 732.296 habs. ; e, ení 1900, uma população de 829.018
habitantes dos dois sexos, seg. o nosso calculo, no vol. III deste Annuario,
pag. 31.

Dando de 1900 a 1908 o augmento módico annual de 25 0/o por anno
(20.726 habs.), deve ter crescido nesse octennio a população do Bispado de
Diamantina para mais%165.800 almas, as quaes, com as 829.018 dadas naà>
nopse do recenseamento de 31 de dezembro de 1900, sommavam, no fim de
1908, um total de 994.818 habitantes (quasi um milhão de habitantes).

A diocese diamantinense foi ainda desmembrada, em dez. de 1910, paracom o extremo Norte delia se constituir o novo bispado de Montes Claros,

¦ 
¦ ¦
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que abrange os 11 municípios norte-mineiros de Montes Claros, Inconfidência,Bocayuva, Villa Brasilia, Grão Mogol, Rio Pardo, Tremedal, Salinas, Forta-leza, Januaria e São Francisco.

A diocese diamantinense contava, em 1912, as seguintes dez comarcasecclesiasticas : do Bom Pastor (mun. de Diamantina), do Sagrado Cora-
çao (muns. do Curvello e de Pirapóra), da Boa Esperança miun. de Con-coiçáo do Serro), do Bom Conselho (mun. do Serro Frio), das Cinco Chagas
(mun. de Guanhães), das Sete Dores (muns. do Peçanha e de S. João Evan-
gelista), dos Santos Apóstolos ímun. de Theophilo Ottoni), dos Santos Anjos
(mun. de São João Baptista), do Precioso Sangue (muns. de Minas Novas eCapellinha da Graça) e da Natividade (muns. de Arassuahy e S. Miguel doJequitinhonha).

*
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, dacreação do Bispado de Uberaba, pertenciam ás freguezias de N. S. daConceição de Morrinhos e de Santo Antônio da Manga de S. Romão, no nor-te de Minas, ora dependentes da dioc. de Uberaba.
*

0. l.° Vigário Geral da dioc. de Diamantina foi Monsenhor João Fio-nano 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 emexercício, e Monsenhor Augusto Júlio de Almeida, que exerce o cargo desde1871, sem solução de continuidade, ha 42 annos.
*

A 2 de fevereiro de 1902 foi sagrado em Macahubas por d. Silverio, bispode Mariana, o sr. d. Joaquim Silvei io de Sousa, que teve então o titulo debispo de Bagis (na Ásia) e fez a sua solemne entrada em Diamantina a 19 demarço do mesmo anno, na qualidade de coadjutor do sr. d. João, com direitoa 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 des-cansava, vindo a Diamantina só pela Semana Santa e pelo Corpus Chrisli.Assim, ainda tranqüilamente viveo pouco mais de três annos o velho bispoD. João, que, gravemente, adoeceo de 7 de fevereiro a 17 de maio de 1905,dia em que falleceo em Diamantina.

i

Diocese de Montes Claros

(extremo norte de minas)

Creada por dec. pontifício do Papa Pio X, em 3 de maio de 1908 e ins-tallada a 8 de out. de 1911, sendo seo 1.» bispo o sr. dom João AntônioPimenta inom. a.7de março de 911).
A diocese comprehende 24 parochias espalhadas num extenso territóriode 100 mil kiloms.*, nos 11 municípios de Montes Claros, Bocayuva, BrasiliaInconfidência, Grão Mogol, Rio Pardo, Tremedal, Salinas, Fortaleza, Janua-na eSão Francisco.
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Temos do sr. Bispo D. João Pimenta os seguintes traços biographicos :
«Nasceo s. exc. no arraial de Capeilinha (hoje villa), a 12 de dezembro de

1859, sendo seos pães o capm. Domingos Pimenta de Figueiredo e d. Maria
Cândida Soares Pimenta.

Creado no arraial da Chapada, por sua avó materna d. Maria Soares da
Silva Pereira, desde a edade de onze mezes alii esteve até a edade de 10 an-
nos, tendo freqüentado então a escola primaria regida pelo professor sr.
Pio Desiderio Moreira e Mello.

Em julho de 1869, foi mandado para Minas Novas, afim de se aperfeiçoar
na escola de um dos melhores professores daquelles tempos, o sr. Manoel
Cardoso de Mattos, alumno do Atheneo de S. Vicente de Paulo, em Dia-
mantina.

i Depois de um anno sob a severa disciplina do sr. Manoel Cardoso, matri-
culou-se na aula de latim e francez regida na mesma cidade pelo distincto e
mallogrado jovem, sr. Benedicfo Bento Nogueira Góes, irmão do sr. cel.
José Bento Nogueira, actual dep. federal.

Fallecendo alguns mezes depois, em 1871, o professor de latim e francez,
reoolheo-se o menino João á casa paterna, com 12 annos incompletos. Alli
esteve até setembro de 1871, e nesee tempo recebeo algumas lições do sr
Clementino Gonçalves Senna, que ainda vive e continua a ser um precioso,
ornamento da Capeilinha. O capm. Clementino, hábil latinista, era então
professor de primeiras letras, naquella localidade..

Era então d. João Pimenta de compleição muito delicada e enfermiça,
pelo que só por força de vontade (ou pelo poder da predestinação) conseguio
se dedicar aos estudos.

Em Setembro de 1872, foi d. João Pimenta levado para o Caraça por seo
tio, padrinho e protector, o sr. major Manoel Pimenta de Figueiredo.,

Irmão, sócio universal e amigo intimo do pae de d. João, o sr. Manoel Pi-
menta. fez convergir sobre o filho toda a amisade e dedicação incomparaveis
que sempre consagrara ao pae. que falleceracm 1864, deixando o sr. d. João
orphão com cinco annos incompletos.

Esteve no Caraça até abril de 1872, quando lhe sobreveio grave enfermida-
de, que o obrigou a suspender seos estudos por mais de anno. Nessa occasião
passou três mezes em Cattas Altas, tratando-se em casa de seo parente, o sr.
dr. Manoel Moreira de Figueiredo Caravellas.

Em outubro de 1879, matriculou-se no curso theologico do Seminário de
Diamantina, e naquella cidade lhe foram progressivamente conferidas todas
as ordens até o Presbyterato pelo sr. bispo d. João Antônio dos Santos, de
saudosa memória.

Foi ordenado sacerdote, no dia 10 de junho de 1883.
. Logo depois de sua ordenação, foi nomeado vigário da Capeilinha, sua

terra natal, e alii esteve até 1892, quando tranferio sua residência para o ar-
raiai de Água Bôa, com a intenção de construir uma egreja naquella locali-
dade, o que poude conseguir: a fregueziade Água Bôa estava então annexa
áda Capeilinha.

Construida a egreja, foi o sr. d. João transferido para a freguezia da Pi-
edade, em 1897, e alli esteve até fins de 1899, quando foi occupar a freguezia
dacid.de Th. Ortoni, vaga então por fallecimento do vigário Virgolino Go-
mes Nogueira.

,:¦¦'¦

ft ¦

¦ 
*¦' 

:* 
»



44 AttNUÀRIO DE MINAS

CamSrX^* 
™ **' °Utuh.T0 d* 1899> foi agraciado com o titulo decamareiro Secreto Supra-numerario do S. S. Padre Leão XIII,

«'J^rfif^ f0Í eS0°lhÍdO 6m 1905 Pa,'a coadJuotoMnccessordoexm.osr. Dom Cláudio, venerando bispo do Rio Grande do Sul
;:veti:od0de1mnÍSad0bÍSPO tÍtUlarde ^^^ '"a A*ia ^uit

em ÍIS0'" 
f6StaS "asua sa*l'^°< minuciosamente descriptasem o n. 35o áMucury (semanáriode Th. Ottoni) y*"Z?J.

8ra„tremnidiriegI'en0dÍa8 * "^ tend° ^ ™™° -m
Esteve no Rio Grande do Sul cinco annos incompletos, tendo leito a visitecanomca a toda a diocese, cujos limites eram então os mesmos do Stado

*
O clero da nova dioc. de Montes Claros perdeo, em fins de 1911 donssacerdotes : o padre Nestor Franklin da Victoria, nat. de Sergipe fvig de
ÍSt ° 

rr VíCef d°S Sant°S Bast0S> de oSem^ia!na, e ex-vig. de S. Pedro do Jequitinhonha.

Decretos da Nunciatura Apostólica no Brasil

Dando exceção á baila de «reação da diocese de Montes Claros

p„A°r 
A1fIxa"der Bavona> Archiepiscopus Pharsalensis et in BrasilianaRepubhca Nunhus Apostolicus, utentes facultatibus aSSmo. D. N PoPP\ Nob.s impertit.s, qiue in Apostolicis sub plumbo Littem «Postulai 

°ane 
»

o;'i3tareC:,mbrÍSTÍtD°mÍnÍ nm*mÍ nongenteSimiPdeS d£const.tuuntur, observand. et exequendadecernimus stricteque mandamusQuapropter universum territorium, quod in prrcsens es pars septentHo-nahs Adamantina, diocesis, vigore pnedictorum facultatum, a diS idamantm* d.strahimus et seinugimus, ac ab ordinária jurisd ctione Adamfn
* inêr riP°re 

eXÍStentÍS' EPÍSC°PÍ 6XÍmÍmuS et di soli™. atque in d"¦* tmetam dnsces.m perpetuo erigimus, erectamque declaramus, Montescla-rensem denommandam. Novaautem diocesis Montesclarensis eosdem o„o-queversus servans fines, quibus superius avulsa septentrionalis pa° s eiusdemd.ceces.s Adamantina, anlea circumscribebatur, atque ita a flniUm s S Savatons de Bahia, Goyasensi et Uberabensi diocesibus dividebatu 
" 

dumtaxatad mend.em h.s novis limitibus, indest fluminibus Jequitinhonha ei Maçahubas, inter.ect.s montibus ac denique flumine Jequitahy flnitur et divfd?turab ipsa Adamantina dicecési. Nova, Montesclarensis dicecesis sedem etCatÍe-tom cp.scopalem cum adnexisiuribus, privilegiis et honoribus in urbe Mo„-es Claros nuncupata, a qua ipsa dicecesis nomen mutuatur, instituimus- si-
âd cTbeH^^r ÍbÍden SUb tÍtUl° SaDtÍ J0Seph Spousi B. M. t èxtantemad Cathedrahs honorem acdignilatem perpetuo evehinus et extollimus. fe
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mxvZl^T1™ 
sicn0viter erectam suffraganeam constituimus Metropo-

tZom!SIa3.Ma"anenfls- eius1™ Episcopum ac innumere svcessores me-tropolitus roneiusdem Archiepiscopi Marianensis subiicimus.
disDonL^T64 

ÍD mem,0MtÍS AP°stolicis sub Plumbo Litteris constituenda
i&MTÊ! <; 

novar«n.dloe<=^«' in Brasília honoribus, grátis, privilegiis,
cÍÍ|ía|Sí4P0p atqUe denovorum Episcoporum pléstatfei
nari tsH^-" 

n'bUS' taXat'°ne ; item de caPituli cathedralis ac Semi-
deÜum ur,hr 

' 
T-"16,6 

administratione í «^ique de ipsorum christifl-
wZZ^n? ' 

*hm™ Íd g6nUS' °mnia accurate ^servanda iuxta
Si 

sanct">n«m censeantur ad novam quod attinet erectas dioscesim
Sh em' - qU°nÍam adest ía Urbe Senúnarium Pium Latinum
sub «,?,?/ 

'n qU° ad'eCtÍ EvangelÜ pra50ones et aiimarum rectores ipsissub ocuhs Romanorum Pontiflcum excoluntur, pracipimus ut, quemadmo-
5^ f{,s 

AraeHcíe Latinai dicecesibus, ita etiam a modo erecta Mon-
ffiÊffi* . T- elUSque sumPtibus' duo saltem adolescentes philosophiaj
Ec SL°-'^f !?• 

addÍCtÍ' DOn ÍatermÍSS1 Vice in eo inocentar, in spem
írÍp?(: .Qn° 

V6r° Stabilius et ««tentationl horum clericorum
tl™S»« n' 

Americani dotationi sit Provisum, cura Prcesulis pro
1°! 

* 6feCte dl0ecesis' r'uo citius fleri Poterit, tot conferantur bona,quot necesse est, ut ex eorum reditibus memorati alumni, aut modo saltemunus ex ipsis sustentar! queat, eosque reditus, ubi primum percipiantur, Col-legio Pio Latino Americano de Urbe perpetuo attribuimus.Pr^fato R. P. D. Archiepiscopo-Episcopo Adamantino committimus qua-tenus documenta omnia loca respicentiaqu» noviter erectee diacesi Montes-clarensi attnbuta sunt, e Cancellaria diocesis Adamantina extrahuntur etuna cum proefatis Apostolicis sub plumbo Litteris et hoc Decreto Cancellariasdiocesis Montesclarensis tradantur ni, illa accurate custodienda.Ipse autem exemplar actorum omnium, qua* ad commissam executioaemexplendam ent emissurum intra quatuor menses ad hanc Nuntiaturam Após-tolicam transmittere curet.
Omnia igitur et singula prcescripta tum in praasente Decreto tum in me-moratis Apostolicis sub plumbo Litteris, quarum leges clausulse, limitationeset conditiones veluti hic de verbo ad verbum transcriptaj et expressa? habendse erunt, ad actum traduci et absque alia declaratione vel mandatussuos plenários et Íntegros effectus sortiri et obtineri, atque ab omnibus adquos spectat inviolabilitor observari debere de Auctoritate Apostólica. Nobistributa edicimus auque tubemus, contrariis quibuscumque minime obstan-tibus et omnia exceptione remota reservata. Nobis potestate definitivo pro-nunciandi super quacumque oppositione adversus praxticta quomodolibet ori-iura.

DonlinfM C MX?'! 
" AedÍbUS Nunfciatulie AP0^0^* die VIII Martii anno

íJí Alexander, Archiepiscopus Pharsalensis,
Nuntius Apostolicus.

II
Nomeando Administrador Apostólico da nova diocesede Montes Claros

Cum erectio dicecesis Montesclarensis cxecutioni demandata fuerit, nePiae^s ulloten.po.e desit, Saneia 6cdes disposuit ut usque dum praxlictai
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Ecclesif© príeflciatur Episcopus proprius, pro ipsa deputetur Administrator
Apostolicus qui nomine et ad mutum S. Sedis ordinariam exercere valeat iuris-
dictonem et administrationem, eidem tiibutis omnibus iuribus, facultatibus
et privilegiis quse huiusniodi numeri sunt adnexa.

Quare Nos Alexander Bavona, Archiepiscopus Pharsalensis et in Brasi-
liana Republica Nuntius Apostolicus, facultatibus a SSmo D.N. Pio P P. X
Nobis impertitis utentes, R. P. D. Joachim Silverium de Souza, Archiepisco-
pum-Episcopum Adamantinum, diocesis noviter erectie Montesclarensis Ad-
ministratorem Apostolicum eligimus ac renunciamus, qui nomine S Sedis
eam regere valeat usque dum in ipsus possessionem veniat Episcopus pro-
prius ; servata lege non faciendi substantiales innovationes quoad clerum
dicecesis. Prpefato Adniinistratori iura, iacultates, privilegia, quae preedicto
numeri sunt adnexa tribúimus. Prcecipimus igitur omnibus et singulis, ad
quos spectat ut illum ad• • memoratum munus, eiusque liberum exercitium
accipiant et admittant, eidem pareant, faveant, pnesto sint, eiusque salubria
monitaet mandata reverenter excipiant atque ellicaciter adimpleant.

Dattím Petropoli ex Aedibus Nuntiaturíc Apostólica die VIII Martii anno
MCMXI.

Alexander, Archiepiscopus Pharsalensis,
Nuntius Apostolicus.

O vigário geral da dioc. de Montes Claros é o conego Carlos Vincart;
o secretario das visitas pastoraes é o conego Maurício Gaspar ; o orgam offi-
ciai é o semanário, A Verdade. Em 1912, o sr bispo Dom João Pimenta,
tendo por secretario o sr. conego Mauricio Gaspar, percorreo em visita pas-toral quasi todas as freguezias da sua diocese, no septentriâo mineiro, no
valle do S. Francisco.

A diocese de Uberaba (Triângulo Mineiro)

SEDE : CIDADE DE UBERABA

Bispo: dom Eduardo Duarie Silva (empossado em 1891 como bispo de
Goyaz, e com residência officiai em Uberaba, desde 1896, tendo sido inaugu-
rada a nova diocese de Uberaba em 24 de maio de 1908)..

Vigário geral do bispado—monsenhor Ignacio Xavier da Silva.
Secretario—padre César Borges.

. Na actuai sede da diocese ha o Gymnasio Diocesano, um Convento Do-
minicano, varias missões, congregações, collegios e irmandades. Abrange
hoje todas as parochias ecclesiasticas do Triângulo Mineiro, luctando d.
Eduardo com a falta de clero nacional para organisar o cabido da Sé e
prover de vigários as freguezias do bispado, cujas rendas ainda nâo per-mittem a fundação e custeio de um Seminário, em Uberaba, onde nem se-
quer existe uma Cathedral própria. Em janeiro de 1907, foi creada pelaSanta Sé a nova diocese de Uberaba, separada do bispado de Goyaz, eabrangendo os territórios do Triângulo Mineiro o Noroeste do lEstado deMinas.
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As armas ep.scopaes de d. Eduardo têm a divisa latina - «Contido In
nZr* 

~„ IX° d° 6SOUd0 °U Se"0' de ciue usa- Sua diocese abrange asparochias dos actuaes municipios de Uberaba, Uberabinha, Araxá, Sacra-
ÜÍPpf 

Mot 
^'ogre, 

Fructal, Prata, Villa Platina, Paracatú, Pa-
ür ,, 

Mhíba' Patrocínio, Monte Carmello, Estreita do Sul,hanta Rita de Cássia, Conquista, Abbadia do Bom Sucesso e Rio Paranahyba.
*

Muitas parochias do município de Paracatú passaram do bispado de Dia-mantinapara a diocese uberabense.
*

»„. 
™3lifca'se' ann^lmente, nesta diocese, a notável revista illustrada «Jesus-uinsto., em formato grande, sob a direeção do medico e escriptor mi-

Redemptor * 
A'Var6S' E' dedÍCada a commemorar a Paixão do

e-irtn0,^?3 = 
0ÍÜCÍal 

f* dÍ0C6Se era ° ^raanario Correio Catlwlico, diri-
em 1911. Pa4reS 

da ConSregaÇao de São Domingos e suspenso

,, JXlSte 
6m Uberaba a Congregaíao dos Missionários Dominicanos, fran-cezes, cujo superior e, actualmente, Frei Romeo Ondedieu.

A diocese de Pouso Alegre

(EXTREMO SUL DE MINAS)

»„. f0%° 
~D°m Ant0nÍ° AugUst0 de Assis (sagrad0 BisP° «tular de Susa,em 1907 e suecessor do 1.» bispo Dom João Nery, desde set. de 1908).Vigário geral - Conego dr. Joaquim Mamede.Secretario do Bispado - Conego Antônio d? Paiva Dutra.Cura da Calhedral — Conego Samuel Fragoso.

Promotor Diocesano - Conego Antônio Pinto.
I oitf HÍt0r 

d° 
í?lleg,° 

Diocesano de S. José o rev. Conego J. M. da Silva
S&a? ?'0CeSe 

VarÍaS oongregaÇôes : os Padres do Immaculado Co-iaçao de Mana, Irmans da Providencia, Irmans do Calvário, Irmans Domi-nicanas e as do Sagrado Coração de Jesus.

immirS.t U^^ ~ ^ ^ ^^ (<taC°ngregaÇa° d°
Superiora do Collegio da Visitação - Irman Maria Ellene Hellot.

jo^MÍsr"110 Episcopai Nossa senhopa Auxiiiadora - M°nSenh0r
Director do Gymnasio São José - Padre Leonidas Ferreira.Directora do Collegio Calvário - Irman Maria de São José.

*

n» .AHdÍ0C6Ste ^'-mineira de Pouso Alegre foi creada pelo Breve Pontifício
!r.dP ?f.T M 

deVÍd° a°S esf°rÇ0S de Monsenhor J. Paulino de An°drade fali. em set. de 1907), que foi auxiliado pelo povo pouso-alegrense epelos habs. da parte do Sul de Minas, que a cila pertence.Parte do território desta diocese foi desmembrada do Bispado de Ma-nana c outra parte (muito menor) do do s. Paulo. A sede ¦ ., cidade dePouso Alegre. ^uaut ue
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*
Foi seo l.o Bispo Diocesano o sr. D. João Baptista Correia Nery, nas-cido em Campmas, Estado de S Paulo, a 6 de outubro de 1863, ordenadopresbytero a 11 de abril de 1886, preconisado Bispo do Espirito Santo, a 29de agosto de 1896 e trasladado para este Bispado a 18 de maio de 1901, dondesahio para 1.» Bispo de Campinas, em 30 de setemdro de 1908. Succedeo aDom João Nery o sr Dom Antônio Augusto de Assis, Bispo titular de Susa(na Turquia Asiática) e 1.» coadjutor que teve a diocese sul-min. de PousoAlegre, nascido no arraial, hoje villa, da Lagoa Dourada (Oeste de Minas).Foi D. Antônio de Assis Vigário da cid. de Pouso Alto, após se terno Seminário de Mariana ; ordenadol e depois Vigário Geral do Bispa-do, tendo também exercido o parochiato na Villa de S. Caetano da Var-gem Grande.

rf„ ,IT 
'i^1' a 

rVTaÇâ° na Cathedral de Po«so Alegre, em 17 de nov.de 1907, pelo sr. Cardeal Arcoverde, assistido dos Bispos D. João Nery eD. Eduardo Silva. *
*

O Decreto Pontifício Regio laiimmè palens, de 4 de agosto de 1902, ex-pedido por Leão XIII, ao crear a dioc. do Pouso Alegre, [cogitou do oppo -tuno desmembramento delia cm um novo bispado sul-mineiro (que foi o daCampanha, instituído em 1907).
*

A Nunciatura Apostólica no Brasil separou desta dioc. (em 25 abril 908)
ContTnTamlasob 

"! ^T" & 
^T™ 

™ VÍSÍnh° bÍSPado da Campanha
ÍJ™;b 

a jurisdicçao do bispo de Pouso Alegre as parochL se-guintes . Alfenas, Areado, Bom Jesus do Córrego, Barro Preto Borda da
Bc!taViSBt0amcRetÍr0; ?TS' 

CamPeStre' COnCeÍÇa° d0S OurScloe ÍO daBoa^ vista, Congonha], Carmo do Rio Claro, Caracol, Consolação do Capi-
rZ' v 7° n * °Ü* Cam° d° Escai'amu<?a (Villa Paraguassú), Bambuly,Cabo Verde Dores de Guaxupé, Dores do Aterrado, Douradinho, EstivaGuaranesia Garimpo das Canoas, Ita.jubá, Jacuby, Jaguary, Jacutinga Mon-
Ourotno Pasí' pMaChadÍnh°'p 

Monte Sa«to- Monte Sião, Musambinh ,
Tc^T.' ;,PlranSussu> 

Gatinha, Posses, Piedade do Retiro, Poço
a s ÍIT t 

6gre; S«J°Sé d° ParaÍS°' S- Rita da E^ema, S. Josécios BotelhosS. Anna do Sapucahy (Silvianopolis), S. Cruz das AreiasS. João Bapt.sta das Cachoeiras, S. Sebastião do Paraíso, S. José da Ba 
"

ra, S Joaquim da Serra Negra, S. José dos Toledos, Soledade do ItajubáS. Sebastmo da Bella Vista, S. Thômaz de Aquino, S. Pedro da Unâo
Novat Rtnd^6^0;' 

Va,'gem ^ ,VUla B^' Ventania Vi a
íos Umites Hn f < 

A°l °S .P°VOadOS 6 baU'ros c°n'Prehendidos dentrodos hmites do terntor.o das íreguezias ecclesiasticas acima citadas.

A diocese da Campanha

( Sudoeste de minas )
Bispo-Vom João de Almeida Ferrão (1..° bispo desde 1909)Vigário Geral-Conego i aulo Emilio Moinhos de Vilhena 

'
Secretario do Bispado-Padre Joaquim Timotheo
Cura da Cathedral-Conego Pedro Macario de Almeida (dir. do Edu-candario Bueno Brandão).
Reitor do Seminário Diocesano-Conego Joaquim Soares.



O actual Presiíh ute da Republica BrasiToira
Marechal Hermes R. da Fonseca. (Nat. de S. Gab lei, Estado doRio Grande do Sul, e nasc. em 1 55.)
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Noviciado da Companhia de /mw-Superior, rev. Padre Carlos MariaBonnani (Mestre de noviços).
Collegio das Damas de Stow-Superiora, Irman Maria Dieudonnée.

*

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*
pelo então Bispo de Pouso Alegre, mons. Nery, como l.« administrador após-tolico do bispado campanhense. Muito auxiliaram a creação da diocese osNúncios Macchi, Tonti e Bavona, o bispo Nery, o conego Paulo de Vilhena,mons. Ferrão e o Padre Justino Lombardi, superior dos jesuitas.

Por decreto da Nunciatura Apostólica no Brasil, em 25 de abril de 1908,foi feito o desmembramento da parte do território da diocese de Pouso Ale-
gre, para constituirão novo «Bispado Campanhense», com sede na velha ehistórica cidade da Campanha, sendo alli installada a diocese, em 13deju-nho de 1908 (na Sé Cathedral de Santo Antônio da Campanha). Foi 1.° ad-ministrador Apostólico da nova Diocese D. João Nery, então" 1.° Bispo dePouso 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 PioX; sagrado e empossado a 12 de setembro do
mesmo anno, naquella cid., pelo cardeal Arcoverde, assistido dos bispos de
Campinas e Pouso Alegre, D. João Nery e D. Antônio de Assis.

Ha na sede desta diocese'um Noviciado dos Padres Jesuitas e um Col-
legio das Irmans.de N. Sra. de Siáo, havendo ainda irmans da Providencia
da Piedade e de Caridade (São Vicente de Paulo), nas cidades de Lavras e
Campanha.

Pelo Decreto da Nunciatura Apostólica, em Petropoiis, e assignado em
25 de abril de 1908, 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 Ponti-
flcio de 8 de setembro de 1907, decretou que ficassem separadas da Diocese
de Pouso Alegre as 43parochias seguintes :—Aguapé, Barranco Alto, Córrego
do Ouro, Dom Viçoso, Campos Geraes, Dores da Boa Esperança, Espirito
Santo dos Coqueiros, SanfAnna da Vargem, Três Pontas, São João Nepo-
muceno de Lavras, Ponte Nova, Luminárias, Varginha, Carmo da Cachoei-
ra, Lavras, Carrancas, São Vicente Ferrer, Três Corações, São Thomé das
Letras, Encruzilhada, Serranos. Ayuruoca, Lagoa da Ayuruoca, Picu, Capi-
vary, Pouso Alto, Passa Quatro, Virgínia, Baependy, Carmo do Rio Verde,
Conceição do Rio Verde, Christina, Lambary, Águas Virtuosas, Cambuquira,
Campanha, Pontal, São Gonçalo do Sapucahy, Volta Grande, Santa Catha-
rina, São Sebastião da Pedra Branca, Santa Isabel dos Coqueiros, Rosário
do Rio Grande e todo o território formado das mesmas e circumscripto den-
tro dos limites já descriptos no vol. IV, pags. 60 e 61, do Annuario de Mi-
nas para 1911.

Esta diocese confina com os bispados de Pouso Alegre, Taubaté, Nichte-
roy, Mariana e Uberaba (Estados de Minas, Rio e S. Paulo).

i "»
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A Ilierarchia catholica no globo

li

Do Annuario Pontifício, para 1913, vê-se que o collegio cardinaliciol
compõe-se actualmente de 61 cardeaes, e mais.um ainda in pectore. Delles, 21
foram creados por Leão XIII e 33 por Pio X; 33 são italianos; dos 28 restan-
tes, 6 são francezes, 6 hespanhoes, 1 allemão, 6 austríacos, 1 belga, 1 hol-
landez, 1 portuguez, 1 brasileiro, 4 norte-americanos e 1 inglez.

Ha em toda a Egreja 14 sedes patriarchaes, 190 arcebispados do rito la-
tino e 299 dos ritos orientaes; 769 arcebispados residenciaes do rito latino e
58 dos ritos orientaes; 5 delegações apostólicas dependentes da Consistorâl
e 6 da Propaganda da Fé, entre as quaes as de Constantinopla e de Athe-
nas; 155 vicariatos apostólicos e 68 prefeituras apostólicas.

Sabe-se que as prefeituras apostólicas precedem e preparamos viçaria-
tos apostólicos, como estes annunciam futuras dioceses.

Pio X já erigio durante os dez annos do seo pontificado 10 arcebispa-
dos, 38 bispados, 18 vicariatos apostólicos, 14 prefeituras apostólicas, e 4
abbadias nullius.

Estas ultimas são missões confiadas a Ordens monasticas, análogas ás
Prefeituras Apostólicas.

¥

No território da Republica Brasileira tem a Egreja Catholica : 1 cardina-
lato (S. Em. o cardeal Arcoverde Cavalcante); 8 arcebispados (Belém, Reci-
fe, Bahia, Rio, S. Paulo, Mariana, Porto Alegre e CuyabáJ; 33 bispados (Ma-náos, Santarém, S. Luiz, Therezina, Fortaleza, Crato, Natal, Parahyba, Fio-
resta, Olinda, Maceió, Aracaju, Caeteté, Victoria, Nichteroy, Campanha,
Pouso Alegre, Diamantina, Montes Claros, Uberaba, Goyaz, Corumbá, Cá-
ceres, Botucatú, Ribeirão Preto, S. Carlos, Campinas, Taubaté, Corytiba,
Florianópolis, Uruguayana, Santa Maria e Pelotas); e os Vicariatos e Prefei-
turás Apostólicas do Araguaya, Purús, Acre, Jurúa e Rio Branco (Abba-dia nullius).

Dos actuaes principes da Egreja Brasileira são naturaes deste Estado de
Minas os seguintes :

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

2. D. Joaquim Silverio de Sousa, bispo de Diamantina (n. em 1840, em
S. Miguel de Piracicaba).

3. D. Antônio Augusto de Assis, bispo de Pouso Alegre (n. em Lagoa
Dourada).

4. D. João Antônio Pimenta, bispo de Montes Claros (n. em Capellinha
da Graça).

5. D. Cyrillo de Paula Freitas, bispo de Corumbá (n. em Cape-linha).
6. D. Prudencio Gomes da Silva, bispo de Goyaz (n. em Itabira deMatto Dentro).
7. D. Francisco de Paula e Silva, bispo do Maranhão (n. em Pontalda Varginha),
8. D. Lúcio Antônio de Sousa, bispo de Botucatú (n. em Lencóes doTremedal). v
9. D. Epaminondas Nunes de Ávila e Silva, bispo de Taubaté (n. nacid, do Serro).

.;.<¦.'

jjf..
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O futuro Presidente do Hrnsll e actual Vlce-Présldente da ttepublica
Dr. Wencesláo Braz Pereira Gomes. (Nat. de Villa Braz, Estado de Minas Geraes, e

nasc. em 18 8).
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cid.).°' 
°' JOã° d.° AlmeÍda Ferrâ0' bisp0 da Campanha (nat. dessa

ting": 
D" M°deSt° AUgUSt° Vieira' bispo de Caceres ("• em Cara-

tidosVnoeiSÍrHa'g,UnS 
^ 

w Pre'ad0S MÍneÍr0S 0S dados biographicos con-
575 % 7«,P í:rarto rT6, pags-m e 46o); n° v°l n om, ^.
pagíeÍe (ô. ''" 

n° V "^ de 1909 (paff- 37)i no voK IV- «o 1911,

As primeiras parochias colladas de Minas Geraes

de pPor1tLC^tfnr/8Ía^ 
^ 16 de feVe'eÍr0 de 1727 (no reinad0 de D- JoãoV

XZTÍLTgZT* aSPrimeÍraS Par°ChÍaS collada—ntiga Ca-
MJZtmflS ÍnStÍí,UÍdas 

em «úmero de 20, com sedes nestas Egrejas
Íe IRev £evn 

SrHa-da!Íllad0 RÍbeÍrâ° d° Carnl° < da Villa de S. Joao
Nova Z p 1 , tSant° 

Ant°nÍ° de S- José d0 Ri0 das fortes ; da VillaNova da Ramha do Caethé ; das Cattas Altas do Matto Dentro ; da Villa
cIdÓ 1*° T frÍ° ; de N°SSa Senh0ra de NasareUl da «a Poeira do
BonJesus doT T 

da PÍ6da<le dô FHangU^ de G«araPiranga ; do
S Concebo H„,?r 

'¦ d°, °Ur° BranC° ; d° Ri0 das Pedras ! da Vi"a Real
nfo Dias daVmap ^ ^ N-.Se,nl'0la da Conceição do arraial de Anto-
*&,'£ ?? "a mat''1Z d° PUar de 0m'° Pret0 ! de S- Sebastião ;
ceicã deRa» *Iati° 

Dentro ^ de S- Bartholomeo : de N. Sra. ditConlceiçap de Raposos; e do Bom Retiro de Pedro Lopes de Carvalho.
meiraV^rir^ 

MÍ"Íet ^ SaÍnt-AdolPbe, a Matriz dos Raposos foiapri-
rteri0SenteMMri?' r 

Snengl° 
T ^ Geraes> e isto "esmo aflirmara,anteriormente, Monsenhor Pisarro de Araújo (nas suas Memórias).

de 1W. pTg 388. 
°rÍCa MatfÍZ ^ RaP°S0S °Ste AnnUari0' Vo1- "• anno

Supremo Governo da Republica
O Presidente dos Estados Unidos do Brasil

Marechal Herrres Rodrigues da Fonseca

O marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, filho do fali marechal de

SeTãr^ttToTm^T^ nasco°e,n s-Gabriel <Ri°
set de 1S71 • nt ; assentou P^Ça no exercito a 25 de
an d/!, 

' 
, 

° CU,'S° de a>'tilheria na Escola Militar do Império • foi

nov. d, 19J6) exerceo de min.stpo ^ ^ ^ ^

í '»'-*
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*

1906 a 28 de maio de 1909 ; foi escolhido candidato á Pres. da Republica, em 22ae maio de 1909, pela Convenção Nacional; sendo eleito Presidente do Brasil
h ,oÍn tm° 

de 191° 6 reconhecido Pelo Congresso Nacional, em 29 de julhoae mo. Tomou posse das funcções de 1.° magistrado da Republica, a 15 deiNov. de 1910.

O Vice-Presiden/e da Republica

Dr. Wenceslao Braz Pereira Gomes
Este illustre político mineiro nasceo em S. Caetano da Vargem Grande(hoje Villa Braz), ao sul do Est., em 1868, e é filho legitimo do sr. CoronelFrancisco Braz Pereira Gomes.
Matnculou-se na Pae. de S. Paulo, em 1886 ; formou-se em direito, a 11de dez. de 1890; encetou sua brilhante carreira política, aos 24 annos deedade sendo eleito dep. est. a 30 de maio de 1892 (em 2 legislaturas); foinom. Secret. do Interior do Gov. de Minas, em 7 de set. de 1898 (durante oquatnennio da Pres. Silviano Brandão); em 1902, foi eleito dep. federal,tendo sldo leader do Congresso Nacional, e reeleito para a Câmara Geral até908 quando foi indicado para Presid. do Estado (na Conv. de 10 de dez. de

-f ,oL 
't0 al° de Jan* de !*»> e*>rceo a Presid; de Minas até 7 de set.de 1910; e em seguida, já eleito Vice-Pres. da Rep. (quatriehnio de 1910 a1914), entrou no exercício constitucional das altas funcções de Pres. do Se-nado Brasileiro, em 15 de Nov. de 1910. * .

G
L.

governo e autoridades superiores do Estado
de Minas

A suprema administração política do Estado federado de Minas Geraesse compõe de um Presidente e um Vice-Presidente (eleitos pelo povo, de 4em 4 annos, eleição em 7 de março, posse em 7 de setembro de cada qua-trienmo); auxiliam o governootres Secretários de Estado : o das Finanças
(Fazenda), o da Agricultura (Viaçfto, Industria, Commercio, Obras Publicase Colonisação), o do Interior (Justiça, Instrucção Publica, Hygiene, Seguran-
ça, etc); eo Chefe de Policia ; além de outros auxiliares da administração,
quaes sejam : o Prefeito da Capital; o Commandante Geral da Brigada Po-licial; o Director da Imprensa Official ; o lnspector da Secretaria das Fi-nanças ; o Director da Fiscalisação ; os Directores da Instrucção Publica edo Interior ; os Directores da Agricultura e Viação ; o Director da Recebe-dona Mineira ; o Director do Archivo Publico ; o Delegado dos Terrenos Dia-mantinos ; o Director da Repartição de Hygiene ; o Presidente da Junta Com-mercial; o Director da Expansão Econômica do Estado ; o Sub-Procuradorberal do Estado; o Chefe da Cómmissão de Melhoramentos Municipaes ; osFreieitos das estâncias balneários e fontes mineraes do Estado; os váriosDirectores dos Institutos officiaes de ensino ; e os diversos chefes das Se-cretanas e repartições publicas estadoaes, em seos departamentos respe-
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O aetual Presidente do^Estado de Minas Geraes — 1910-1Q14
Exmo. Sr. Júlio Bueno Brandão (Nascido em Ouro Fino, a 11 de Julho de 1858)
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eose^,^^
dcjunbo dèmiZomc^tZlT T ' COnstituiÇao mmi de 15
a inspiração do reg mcn ooUtico „!r ^.f.^ns pontos) - tudo, porém, sob
sileira (24 de fèvle rol?Í 

° 
o 

°7 ' U'Ç? 
^^ da RePublica ***-

so Estadoal. dividido Ê cZL , P íf' 
leglslatlvo é ^rcido pelo Congres-

membrol). ™ Camai'ados Deputados (48 membros) e Senado (24

^n "oS( 
reSlSr Z^^TT * ^ B""W* ° *>»

posições do direito constiLionn ! 
accon'™odado ás sabias dis-nos .««^m do^mTfSKo^r"0^ ° aFgentÍn0' °UJaS f°ntes

0 sr. Presidente Bueno Brandão

do coronel Francisco de Sva^nde n™, ° 
* fl'h° legitim°

Bueno, ambos fallecido.s Prancisoa Sanches de Paiva

dos do primeiras letras tendo siri„ , B''anda0 fez os seos <**«"
doso professor João Carlos Sm hr """" 
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Em annos anteriores exercera com a sua costumada elevação de espirito
e de caracter os cargos de Delegado de Policia e Inspector Escolar, salien-
tando-se em ambos de modo digno e notável, lendo sobretudo voltado as suas
vistas no sentido de incrementar a instrucção popular em seo município.

Já então o sr. Bueno Brandão oecupava saliente posição na política lo-
cal, sendo com razão- considerado o mais popular dos chefes do antigo par-
tido liberal, posto esse a que chegou por unanime consenso de seos correli-
gionarios.

Em 1883, foi pela primeira vez eleito Vereador Municipal e desde então,
até 1903, foi consecutivamente reeleito, oecupando sempre entre seos pares
oposto de Presidente da Câmara e Agente Executivo Municipal cie Ouro
Fino.

Os serviços que prestou a sua cidade e ao município' nessas duas décadas
(1883—1903) são tantos e de tão elevada natureza que seria impossível enume-
ral-os nestas simples notas biographicas, bastando referir que, com a pro-
mulgação no Estado da áurea lei n. 2, cie 11 cie sei. de 1891, alargando a cs-
phera das administrações municipaes, pondo o sr. Bueno Brandão dar então
a sua cidade e ao municipio o maior desenvolvimento moral, material e intei-
lectual.

Em 1892, a 31 de Janeiro, com o concurso de espíritos de elite, fundou a
Gazeta de Ouro Fino, semanário que ainda alli existo, sendo nesse periódico
auxiliado pelo sr. Joaquim Pitaguaryeoutros jornalistas.

A 30 de Julho de 1893, foi suaexc. eleito Deputado ao Congresso Mineiro,
onde o seo prestigio politico fel-o leader cia Gamara, lendo misse novo posto
pugnado sempre pela terra onde nasceo e pelo bem e progresso do Kstaclo.

Era então Presidente de Minas o Dr. Afionso Pennae Secretario do Inte-
rior odr. Silviano Brandão, cunhado de S. lixe.

A 6 de Agosto de 1898, foi reeleito Senador Federal; o lendo completado o
tempo de seo antecessor, foi eleito Senador da Republica a 31 de Dezembro
de 1899, havendo oecupado esse alio cargo até 26 de Outubro de 1908.

A 7 de Março de 1906, foi eleito Vice-Presidente do Estado, em oleição con-
junetacom a do Presidente João Pinheiro: c verificando-se, a 25 de Outubro
de 1908, a morte desse iriolviclavel mineiro e emérito republicano, que foi o
dr. João Pinheiro da Silva, coube ao sr. Bueno Brandão, como seo substituto
legal, a tarefa de assumir a administração do Governo cie Minas a 27 do mesmo
mez, tendo-a exercido até 3 de Abril de 1909, data em que tomou posse do
elevado cargo o exmo. sr. dr. Wencésiao Bi az Pereira Gomes, Presidente
eleito para o resto do quatriennio a Mudar-se em 7 de set. cie 1910.

A 7 de Março cie 1910, foi então s. exa. eleito Presidente do Estado para
o quatriennio de 7 cie set. de 1910 a 7 de set. de 1914 e desse elevado cargo
recebeo a solemne investidora, a 7 de Setembro cie 1910, peranle o Congresso
Mineiro».

0 Sr, Dr, Francisco Salies

MINISTRO DA FAZENDA DA REPUBLICA

Temos sobre esto eminente homem de Estado os seguintes traços biogra
phicos:

«Odr. Francisco Antônio de Salies, filho legitimo do fallecido industrial-
Sr. Tenente Firmino Antônio de Salies e de Dona Anna Cândida de Salles7
$inda viva, násceo na cidade de Lavras, em 29 cie Janeiro de 1863,
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Dr. Francisco A. de Salles
Membro da Commissâo Executiva do Partido Republicano

Mineiro (Nat. de Lavras, Minas, e nascido em 1863)
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S60S eSlud0S P''°Paratorios, sob a direcção do nota-vel professor padre Américo Brasileiro.

.¦ Depois seguio o dr. Francisco Salles para Mariana, em cujo Seminário
hê rio p 

QT°: d° Uumanidades » l-r companheiros JoTop!nheuo João Braulio Júnior, Delfim Moreira, Gomes Freire e tantos ontros

|SlSlP|||r,f §°os ^fSna veiha capitai d° ™°
b^lT*, 

SegUÍnte' matricuIou-s« na Faculdade de Direito de Sâo Paulobacharelando-se em sciencias jurídicas e sociaes, em 1886
sideíte T.TZ T^i V 

tem|»°S aoademicos- foi "ócio fundador e vice-pre-siacnte do «Club Republicano Mineiro», em S. Paulo '

tal ínTeVaUT''^0, T? 
° ^ P''anCÍSC° Sall6S Para a sua ci<^ na-tal, onde estabeleceo a sua banca de advocacia, muito procurada rmr fnrln,5a S; tívT; r?0 ep am a sizudez- ^^CTS^SaSS

jundicoe do jovem advogado, que, embora durante pouco tempo tambémexerceo a mag.stratura, tendo sido Juiz Municipal na cidade de L 1 Duartenos primeiros annos da Republica. miarte,

no Jih,W 
Ca'°"-SCTcom a exma- *ía. d. Anna Adalgisa de Aqui-no, filha legitima do sr. Joào Jacques Ferreira de Aquino e daeima. sra dAílonsina Esmeraldina de Andrade.

Adversário intransigente das instituições então dominantes, o que nãoe duma sua admiração pelos vultos nol.avois que serviam o Impero porconvicção ou pela força dos. acontecimentos, o dr. «alies entregou-eá actividade política propagando convicta e ardorosamente as idéas repubhcanaja fazendo conferências, já fundando «clubs». ^uoncanas,
Os que acompanharam com interesse, nos últimos annos do Império aacçao enérgica e victoriosa da idéa republicana no antigo 13.» districto eie,*ora, da então Provincia, certo, ainda se recordam do Lmpho o É piPart,cbgRepubl,cano, nas eleições de deputados provinciaes 

'para 
o Mennlo

De ti-es deputados que o districto elegeo, dois levaram'para o seio daAssemblea-Leglslativa Provincial a idéa que, já triumphante naquelle d strí
America. T* 

^ ^ ^ "^ * ^«^ "Ulice^
• 

Para essa victoria do Partido Republicano, em pleno período de vitali-dado monarclnca, muito concorroo o dr. Francisco Salles, que secundou vgo-rosa e efficazmente os esforços dos outros directores do Partido entre
2Z7A77 

WeTf' qUC C1'a' en1â0' ^aças ás suas notavei qua i-dades de luc ador, o chefe supremo, eleito, do Partido, naquella circums-cnpçâodoSuideMinas. *"- .™*
Victoriosa a 15 de novembro a causa que havia absorvido lodo seo esforço ¦

de combatente desde os bancos acadêmicos, o dr. «alies prcíerio a vidacalma de magistrado, lendo sido nomeado juiz municipal da comarca de LimaDuarte, em 1891, como já licon dito.
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0 eleitorado mineiro, porém, que já conhecia o valor do antigo propa-
gandista, obrigou-o a voltar ao posto de militante politico, elegendo-o depu-
tado ao Congresso Constituinte Mineiro, em cujo seio representou papel sa-
liente, ao lado de Octavio Ottoni, David Campista, Olyntho de Magalhães,
Henr. Diniz e outros moços de valor então eleitos para a Câmara Mineira.

Dotado de qualidades que o tornaram elemento ponderador entre as opi-
niões divergentes, foi eleito presidente cia Câmara dos Deputados, logar
em que correspondeo, com proveito para os trabalhos legislativos e honra
e brilho para seo nome, á confiança dos seos pares.

Fòi também membro de diversas commissões importantes, entre as quaes
as de Orçamento e de Justiça Civil e Criminal da Câmara do Estado.

Terminado o seo riiandato de deputado, o sr. dr. F. Salles foi nomeado
Secretario das Finanças (a 7 set. 1894) pelo exmo. sr. dr. Bias Fortes, então
presidente do Estado, em cujo honrado governo prestou o illustre moço relê-
vantes serviços até o fim da presidência Bias, em 7 de set. de 1898.

Conjunctamcnte com a pasta das Finanças, superintendeu o dr. Fran-
cisco Salles, por mais de um anno, os negócios da pasta da Agricultura,
quando o dr. Francisco Sá se exonerou do cargo de Secretario, para exercer
o mandato de deputado federal por um dos districtos do Ceará. Durante
a Presidência Silviano Brandão, foi s. exc. nomeado Prefeito de Bello
Horizonte, em cujo cargo se houve com tal integridade (1898) que, ao se exo-
nerar, recebeo do dr. Silviano Brandão o seguinte officio :

«Ao conceder-vos a exoneração que solicitaes do cargo de Prefeito da Ca-
pitai, é-me muito grato significar-vos os meos agradecimentos pelos relê-
vantes serviços que, com tanto zelo, inexcedivcl dedicação e comprovada
competência, prestastes ao Estado durante o vosso exercício no referido
cargo.

Prestando serviços tão valiosos, ainda mais recommenclastes vosso nome
á consideração publica.

Lamentando que a Capital tenha ficado privada da vossa intelligente
e directa cooperação na obrado seo engrandecimento o acompanhanclo-vos
com a minha sincera sympathia, faço votos para que, a bem da causa mi-
neira, não fiquem por muito tempo desaproveitadas as vossas conhecidas
e aproveitáveis aptidões. Saúde e Fraternidade.»

Além de Prefeito da Capital, foi s. exc. eleito Senador estadoal, fun-
cçâo que não exerceo,'por ter optado depois pela cadeira de dep. federal.

Em 1898, foi eleito deputado federal pelo G.° districto (sudoeste de Minas),
mandato que desempenhou digna e criteriosamente, tendo feito parte da com-
missão de reconhecimento de poderes, em abril e maio de 1899.

Leader da bancada mineira e membro da commissão do Orçamento, re-
nunciou esses logares cm virtude do sôo estado de saude.. que exigia calma
erepouso.

Pelo seo largo prestigio no Estado, pela reconhecida moderação, ao lado
da inabalável firmeza das suas convicções políticas, e pela firmeza de orien-
tação que-sempre revelou, a Convenção reunida em Minas, em 1898f elegeo-o
membro da commissão executiva do Partido Republicano Mineiro, em cujo
seio sua opinião foi sempre ouvida com o maior acatamento, tendo contri-
buido eflicazmente para a harmonia, cohesão e boa direcção do partido.

Na Convenção de 15 de novembro de 1901, foi reeleito membro da Supre
ma.Commissão Executiva do Partido Republicano Mineiro.
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Dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro
Actual Secretario de Estado dos Negócios do Interior, em Minas Geraes

e futuro Presidente do Estado (1914-1918)
(Nasc. em Christina, a 7 de Novembro de 1868)
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v • A 1 de março de 1902, foi o illustre Mineiro eleito Presidente do listado
(quatriennio de 1902 a 1906) e os serviços prestados por s. exc. nesse cargo
são de alta valia e o recommendaram á gratidão dos seos concidadãos.

Foi elle o organisador do 1." Congresso Agricola, Commercial e lndus-
trial de Minas, cm maio do 1903, sob a presidência do industrial dr. João
Pinheiro.

Deixando o governo a 7 de setembro de 1906, foram os seos serviços no-
vãmente reclamados e o povo mineiro, em significativa votação, elegeo
s. ex. seo representante no Senado Federal (na vaga do dr. João Pinheiro),
onde gosou sempre de grande prestigio entre seos pares. •

Desde que foi eleito e empossado Presidente da Republica, o sr. Marc-
chal Hermes da Fonseca nomeou o dr. Francisco Salles seo Ministro da
Fazenda (1910—1912) distinguindo-o sempre com o mais vivo apreço e
estima»,

0 8r. Dr, Delfim Moreira
Secretario dos negócios do Interior e da Instrucoão Publica no Estado

O exm. sr. dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro naseco na cidade de
Chrisfina. ao Sul deste Estado, aos 7 de novembro de 18G8.

E' filho legitimo do finado coronel Antônio Moreira da Costa, de naciona-
lidado portugueza e homem que gosou de grande prestigio e de um nome
honrado, e da exma. sra. d. Maria Cândida Ribeiro, que ainda vive.

Revelando desde cedo lúcida intelligencia e franca inclinação para a car-
reira das letras, seo pae, então abastado fazendeiro no sul do Estado, o inter-
nou primeiro no Collegio de Sta. Rita, dirigido pelo rcv. Padre Francisco
Fraissat, em 1880; e depois no legendário Seminário de Mariana, onde fez (de1880 a 82) os seos estudos preparatórios, concluídos os quaes, de 1884 a 80,
no Collegio Joaquim Carlos (depois Collegio Ivahy, na Ladeira do Porto Ge-
ral, em S. Paulo), matriculou-se na Faculdade'de Direito do S. Paulo, em
março de 1886.

Intelligente, estudioso e de exemplar conducta, conquistou desde loiro
entre seos collegas largo circulo de relações e de estima, bem como a com
sideraçào.de seos mestres, tendo feito o seo curso com brilhantismo o rece-bondo o gráo de bacharel em sciencias jurídicas c sociaes, no dia 4 do de-zembro de 1890.

Km 1888, como soldado da grande falange de republicanos mineiros, quecursavam as aulas da Faculdade de Direito da Paulicéa, cooperou eíficaz-
mente na reorganisação do Club Republicano Mineiro Acadêmico, que ca-hiraem abatimento com a retirada (em virtude de recente formatura) deseo então presidente, dr. Francisco Salles, actual Ministro da Fazenda.

Trabalhando com afinco em prol dos ideaes republicanos que o anima-
vam, ardoroso o aefivo, foi o dr. Delfim Moreira, em princípios de 1889. eleitoem assèmblea geral do mesmo Club, conjunctainente com Estevão Lobo, desaudosa memória e Pinto de Moura (actual redactor-chefe do Diário Mer-cantil) um dos directores do Vinte e um;de Abril, órgão de publicidade domesmo Club, tendo deixado nas paginas desse periódico político os traços in-deleveis da elevação de seo espirito e da segurança de seos princípios0. Pro-clamadaa Republica, c logo que se formou, acecitou, em 1890, os cargos de Pro-motor publico o Juiz Municipal de Sta* Rifado Sapucahy o depois o do Pro.
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motor Publico da comarca de Pouso Alegre, prestando assim serviços á ma-
gistratura de 1890 a 15 de nov. de 1894, época em que encetou sua carreira
política, sendo eleito Deputado estadoal pela 3.* circumscripção (Sul de Mi-
mis;, na 2.* legislatura de 1895 a 1898, do Congresso Mineiro.

Logo depois deformado e já Promotor, na comarca do Santa Rita, casou-
se com a exma. sra. d. Francisca Ribeiro de Abreo, ha mesma cidade, ali
de abril de 1891, sendo sua virtuosa esposa filha de seo tio materno, cel.
Joaquim Ignacio Ribeiro, fazendeiro no muniçipio de S. Rita do Sapucahy.
Do seo feliz consórcio tem o exmo. sr. dr. Delfim Moreira até agora 6 filhos
vivos.

Iniciada, em 1895, no Congresso Mineiro, a sua carreira politica, que tem
sido das mais brilhantes e úteis ao Estado, e quando era então Presidente de
Minas o venerando chefe politico mineiro, dr. Bias Fortes, actual presidente
do Senado Estadoal, foi o dr. Delfim Moreira reeleito deputado na seguinte
legislatura de 1898 a 1902; e continuou na mesma senda de trabalhos, até que
em 7 de set. de 1902 foi convidado para Secretario do,. Interior do governo do
illustre Pres. de Minas, sr. dr. Francisco Salles. Sua acção como titular da-
quella pasta foi das mais profícuas em bem do Estado, a quem também servia
na pasta das Finanças o illustre mineiro sr. dr. Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada.

Deixando a 7 de set. de 1906 aquelle posto, em que tanto se salientou,
foi exercer a sua actividade politica em outro campo de acção, no Senado
do Estado e sendo logo depois eleito deputado federal pelo 3.° distrieto
de Minas. No seio do Congresso Nacional, a que voltara em virtude de sua
reeleição, deixou o dr. Delfim Moreira as maiores sympathias e um nome
digno do maior acatamento. Occupavas. excia. com a maior distineção essa
cadeira de representante de Minas, na Câmara Federal, quando teve de ac-
ceder ao convite que então lhe fez o seo grande amigo exmo. sr. Bueno
Brandão, honrado presidente do Estado, para o posto de reaes sacrifícios e
de enormes trabalhos que ora oecupa no seo governo. Não foi, emtanto, nas
representações estadoal e federal somente, que seo nome foi consagrado pelo
voto popular: também na representação communal teve s. excia. demonstra-
ções de alto apreço, sendo eleito agente executivo de Santa Rita de Sapu-
cahy, durante dous triennios.

Eis em rápidos traços a vida politica deste eminente politico e homem de
Estado.

*

Apreciando com justiça o impulso que o sr. Dr. Delfim Moreira tem dado
aos múltiplos negócios que correm por sua pasta de Governo, assim se expri-
mia, em nov. de 1912, pelas columnas do Diário Mercantil (de Juiz de
Fora) o distineto publicista mineiro sr. Dr. F. A. Pinto de Moura, nestes
seguros conceitos :

« Todos os ramos em que se subdivide a administração publica do Esta-
do, subordinados á Secretaria do Interior, têm participado da influencia pro-
veitosa dessa forte organisação de estadista de real merecimento. Compene-
trado de que a instrucção popular é a base sobre que se assenta toda a
grandeza moral de um povo, conhecedor como Claparéde da psychologia da
infância e convencido da necessidade de darão ensino—principalmente ao
primário—uma orientação segura e intelligente, de modo que o espirito de-
licado e ainda fraco da creança seja conduzido por methodos adequados
ao conhecimento das verdades divinas e humanas, postas em evidencia atra-
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vez de todas as maravilhas da creação e de Iodas as obras que o engenho
humano tem realisado, o illustrado sr. dr. Delfim Moreira tem deixado na
sua obra, de'verdadeiro estadista, os traços superiores do seo espirito, ama-
durecido no estudo dos grandes problemas que mais se relacionam com a
vida do Estado, collimando habilmente as mais ardentes aspirações do poVomineiro, no que respeita ao ensino.

Com justa razão, és. exc. considerado o grande paladino da causada
instrucção, titulo este só por si suíficiente para dar ao nobre filho de Minas
logar de honra entre os que mais têm sabido amar a terra que lhe servio deberço. i

Não tem sido emtanto esta a sua única preoccupação; outros e impor-
tantes assumptos de incontestável interesse têm tido prompta solução nocurto periodo de sua gestão na pastado Interior.' A negociação das questões de limites entre o nosso e os Estados visi-nhos, para a terminação de velhas pendências de que resultavam constantes
perturbações; a creação de uniaDirectoria de Hygiene no Estado, medida domaior alcance e que se impunha como necessidade inadiável; a instituição
dos empréstimos ás municipalidades, para o seo saneamento e Conseqüentedesenvolvimento de suas energias vitaes í são reformas que entre outras dãoidéa exacta do grande valor e da extraordinária capacidade de trabalhodesse mineiro illustre, que por taes serviços se faz alvo dos applausos sincerosde todos os seos co-estadoanos.»

*

Sobre a personalidade moral o política de S. Exc, estampamos aquio seguinte artigo de um collaborador do Annuario de Minas, o jornalistasr. Lopes Júnior :
«Com justa e natural alegria, temos observado a sympathia que vae des-

pertando o nome do sr. Dr. Delfim Moreira, para Presidente de Minas,como suecessor do honrado sr. Bueno Brandão.
O sr. Dr. Delfim Moreira não ó somente um operoso, honesto e intelli-

gente administrador; possue além de outras qualidades uma que é reconhe-cidapor todos : é um democrata sincero e puro.
Dotado de um bello e formoso talento, secundado por uma força de von-tade hercúlea, o sr. Dr. Delfim Moreira vem de longa data prestando ines-timaveis serviços ao nosso glorioso o uberrimo Estado de Minas Ge-raes.
O passado immaculado do actual Secretario do Interior garante as es-

perançasdo seo futuro politico.
Quando ainda cursava os bancos acadêmicos, o nome do Dr. DelfimMoreira era já respeitado por Iodos que o conheciam e já se deparava emsua intelhgencia um esperançoso defensor dos mais elevados principiosdemocráticos.
O ideal republicano teve sempre nesse moço digno e estimado, desdeos tempos acadêmicos, um convencido adepto e um fervoroso defensor.
W assim que, em 1888, auxiliado por diversos collegas, fundou o jornalhepubhca Mweira, folha de propaganda, tendo sempre collaborado na sau-dosa Gazela Sal Mineira, de, São Gonçalò do Sapucahy.
Foi um dos fundadores do Club Republicano Acadêmico, em S. Paulo,tendo nessa béllá quadra da vida fundado o jornal 21 de Abril.
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Os serviços do sympathico moço ao ideal republicano nesse periodo, querna imprensa, quer na tribuna, foram inestimáveis, concorrendo de modoeíllcaz para a definitiva organisação das,fileiras democráticas.
Como magistrado nas comarcas de Santa Rita do Sapucahy e PousoAlegre, deixou um traço luminoso, desempenhando os respectivos cargoscom alto critério, bastante senso e reconhecida intelligencia.
Contando não muitos annos de existência, é, entretanto, o aetual supe-nntendente da pasta do Interior, um espirito pratico, calmo, esclarecidoe conciliador.
0 Sr. Dr. Delfim Moreira exerceo em-Santa Rita do Sapucahy^o cargode Agente Executivo municipal, prestando, nesse arcluo posto, diversose inestimáveis serviços ao engrandeciinento do município.
Em 1894, quando o sr. Dr. Delfim Moreira surgio na política, pleiteandoo logar de deputado pela 3.* circumscripção eleitoral, nos alistamos nas filei-ras daquelles que iniciavam o bom combate em prol de um moço que seapresentava em campo de batalha animado dos melhores intituitos impul-sionado pelos mais bellos sentimentos de patriotismo.Não nos arrependemos de assim proceder, porque o illustre moco soube

perfeitamente desempenhar o honroso mandato, tanto que mais tarde foireeleito, occupando o seo nome o primeiro logar entre os eleitos da vontadedo povo.
Quem quizer compulsar os annaes do parlamento mineiro hade reco-nhecer que o sr. Dr. Delfim Moreira salientou-se pelo tino, critério e muitahonestidade.
Político sensato, despido de ódios, sem paixão, o sr. Dr. Delfim Moreiraabnegado patriota e conhecedor pratico das nossas mais urgentes necessi-dades, esta nas condições de, vantajosamente, prestar relevantes serviçosa este prospero e venturoso Estado, uma vez escolhido e eleito para occu-

par o posto de seo Presidente.
0 aetual Secretario do Interior revelou sempre na sua vida publica co-nhecer nossas mais urgentes necessidades, mostrando possuir conhecimentosvariados e proveitosos.
Timon, pseudonymo de um escriptor residente na Capital do Estadoescrevendo, em 1908, a silhueta política do sr. dr. Delfim Moreira, disse o se-

guinte :
«Uma intelligencia de valor, capaz de aprofundar 

"uma 
questão e a (feitaa estudos sérios.

^ Orador correcto e lógico no dizer, raro toma parte nas discussões, mas,si o faz, e sempre ouvido com attenção e respeito.
. Poucos o aparteiam, tal é o nexo, a cohesão' do pensamento que ex-prime com clareza e sem pretenção oratória».

A singellesa do tracto do digno titular da pasta do Interior, a urbani-de que o caracterisa, são outros tantos títulos que o recommendam á estima
publica.

O sr. dr. Delfim Moreira já desempenhou com galhardia, no Senado Mi-neiro e na Câmara Federal, o mandato popular, cumprindo sempre os seosdeveres de hom/em publico.
Não queremos nos aprofundar neste despretencioso artigo, escripto seminteresse de espécie alguma; queremos apenas prestar uma prova de muitoapreço ao dilecto filho da terra montanheza;
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O actual Presidente do Senado Mineiro
Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes. (Nat. de Barbacena, onde nasceo, em 1848)
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« Representando os elementos congregados do antigo partido liberal (quetrouxe á monarchia bragantina os momentos afflictivos de 1.842, na bernardainglória mas justissimamente tentada em Minas e S. Paulo), surgio victoriosaa candidatura do sr. dr. Bias Fortes a representante do então 7.o districtoeleitoral de Minas, na respectiva Assemblea Legislativa Provincial, em 1882.Data dessa época a sua entrada na vida politica e parlamentar do Estado.Juiz Municipal deste, termo, por quatriènnios successivos, dava em 1879' sua exoneração para militar francamente, «ostensivamente, na politica dopartido liberal de sua terra.
Faziam-se então as eleições pelo regimen directo. Três os municipiosde que se compunha o então sétimo districto: Barbacena, Pirangae Turvo.O partido liberal elegia successivamente deputados pelo districto os srs*ars. Henrique Sales e Américo de Mattos.
Na campanha eleitoral, de que resultou a primeira eleição do sr. BiasFortes, ps elementos esparsos do partido conservador foram congregados aocommando do sr. José Joaquim de Castro, que os arregimentou proficiente-mente, arremettendo contra as hostes aguerridas do partido liberal, que entãocampeava triumphalmente a sua maioria no circulo eleitoral. Os três muni-cipios scindiràm-se: Barbacena sustentava o sr. Bias Fortes; Piranga, o srHenrique Sales; e Turvo, o sr. Américo de Mattos, sob o bafejo politico dogrande cabo eleitoral, que era o então sr. Barão de Arantes.

O velho senador Cruz Machado ( depois Vise. do Serro Frio), então empleno apogeo de sua influencia eleitoral no Estado de Minas, confidente inti-mo do sr. Castro, dirigia a politica conservadora e apadrinhava a cândida-tura conservadora do dr. Luiz Christiano de Castro em todo o districto.
Quatro candidatos, portanto, para dois logares. na Assemblea dê Ourorreto-tres do partido liberal e um do partido conservador.
O que foi essa campanha eleitoral ainda hoje nol-o podem dizer os queainda existem e ainda guardam reminiscencias desse prelio memorável.A arregimentação do partido liberal nessa época era uma realidade'e osmunicípios se bateram com denodo e galhardia, inieressadamente cada umpara fazer trmmphar o seo candidato.
Não havia indecisão. E parecia até que o interesse politico tinha attin-gido a culminância máxima, tal o ardor fervoroso dos que entravam na licaconfiantes na sua victoria.
Eleito o dr. Bias Fortes, logo que tomou posse, a sua comprehensão niti-da dos deveres de deputado fel-o saliente no seio da Assemblea Provincialonde então pontificavam proceres illustres do partido liberal, tendo á frente'odepois conselheiro Cândido de Oliveira, com a cadeira de deputado geral ede deputado provincial, cumulativamente.

vãmente reeleito para os biennios seguinte (9** * 9fí a a 97 a i™- 1 . ssendo esta Hp sç oco q J+;"" A fe rues ^«>. > *o. e 27.a legislaturas ,
clamadffl RpnnhLo V Ultima do Te&™e* monarchico em Minas. Pro-clamada a Republica, foi s exc. nomeado Governador do Estado t™ 99 ni

ajl defev. de 1891 (4.» período no Gov. Provisório do Est ) Na 1 HW

de junho de 1894, por haver sido eleito Presidente do F% Ti TlJ,para o quatriennio de 1894 a 1898. ™siaente cio Est. a 7 de março
N. da Red. do Ann. de Minas.
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Dahi, em successivas eleições, no regirnen decahidó, continuou s. exc. as
suas tradições de politico honesto e trabalhador, como demonstrou no traba-
lho das commissões a que sempre esteve affecto.

Apreciamos, em regra, um bonudiscurso, em qué a verriaculidâde da
lihgua corra parelhas com o engendrado da idéaque illumina, que fascina ;
mas o bom trabalhador ao serviço do Estado ou do paiz não o o que traz o reh-
dilhádo dá frase escorreita e leve, más o que nos trabalhos das commissões,
isto é—no gabinete, estuda meticulosamente o assumpto, que vem trazer o
melhoramento desejado.

E neste ponto o dr. Bias saliéntou-se tanto que suas eleições posteriores
deslisaram-se suavemente, triumphando sempre em toda a linha.

Deputado liberal ainda, o dr. Bias Fortes, em dado momento de
reflexão, vio que triste dias reservava a monarchia ao nosso futuroso paiz
e affrontando o momento que julgou propicio (em 1888), em um instante,
em meio á Assembléá, que assistia perplexa ao desenrolar dos acontecimen-
tos, s. exc. agitou a bandeira da Democracia-então crime de lesa -magestade
—desfraldou-a, soberbamente,com um garbo varonil, e, armas em riste, provo\
cando a cólera dos discolos, bandeou-se para os arraiaes republicanos, forte
gesto esse que deo ao nascente partido um elemento de confiança, um ele-
mento forte, solidificado ria tempera de um caracter adamantino.

A bandeira da Democracia, agitada pelo sr. Bias Fortes, foi o estandarte
para a victoria das idéias politicas republicanas em Minas.

Dahi em deante, esteve sempre em evidencia a sua individualidade até ao
advento do Governo Republicano.

Estava reservado á s. ex. o logar de collaborador na obra republicana,
com tanto mais obrigação de servir á Republica quanto, alistado sob sua-ban-
deira, ella veio encontral-o mezes depois em seo posto de combate.

De nossos dias a vida da republica; de nossos dias, portanto, os serviços
do illustre republicano ao Estado.

No principio de sua vida agitada, quando em choque os elementos pre-
judicados pela nova ordem de coisas, o valor do illustre politico distendeo-se
amplamente como um pallio prctector e alicerçou, solidamente, as bases do
nosso edifício politico.

O partido republicano Mineiro identiflcou-se em completo com o illustre
servidor, e logo ao Governo Provisório acudia a luminosa idéa de eleval-o a
Governador do Estado, cargo que assumio, de facto, poucos dias em pós, nelle
prestando serviços de alta valia.

Delle exonerando-se, foi efíicaz sua collaboração na Constituinte estadoal,
que dotou o Estado de uma Constituição ampla, liberal, que dotou os muni-
cipios de uma lei liberrima, concedendo a todos os cidadãos a mais ampla li-
berdade no exercício da físcalisação dos redditos municipaes, lei que, sendo
um modelo de sabedoria, constitue um modelo de físcalisação á toda e qual-
quer prova.

Nessa collaboração vê-se que presidio o alto tino politico do dr. Bias
Fortes que, findo o período de excepção em que esteve o Estado para entrar
no regirnen constitucional, teve sobre os hombros a árdua e trabalhosa tarefa
de dirigir os seos destinos.

Mais uma vez voltou s. ex. (em 1894) ao posto de seo primeiro magis-
trado, e as reformas que então executou foram das que mais fizeram se tor-
nasse benemérito o seo nome no Estado.

t.\
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Durante seo governo, prospero, o Estado conseguio vencer um períodopresidencial calmo, tranquillo e progressista, com as finanças folgadas e,
portanto, apto para qualquer emprehendimento de utilidade publica.E' recente esse facto e delle não s§.rá preciso trazer recordações que ain-da devem estar inapagadas, e sempre presentes á memória do generoso povode Minas. .

Enérgico, dotado de um patriotismo que não tem fronteiras, o Estado, sobseo governo progredio, vantajosamente, e como parte de seo ideal político,figurou a mudança da Capital Mineira, serviço inestimável ao Estado, e cujaresolução, muito nossa conhecida, se deo entre as quatro paredes do edifícioem que hoje funcciona a Escola Normal desta cidade (Barbacena).Para a mudança da Capital muito contributo o facto da magna idóater ásua frente o chefe da Democracia Mineira, que, incessantemente, a golpes deenergia, proclamava que o nosso Estado merecia uma capital moderna, queestivesse justamente em parallelo ao progresso do século e da nossa cultura.Nova Capital! Ideal do Povo Mineiro, que o vio coroado de êxito, patro-cinado pela coragem, pela pertinácia, pelo exforço inegualavel do nosso il-lustre patrício, sr. dr. Bias Fortes.
No exforço empregado por s. exc. para a construcção da Nova Capital,sentio.se a coragem do estadista emérito, que não encontrava embaraços erespondia, conscienciosamente, aos impugnadores da idéa com o constante

pensamento de que nosso Estado, fSitas as mudanças já iniciadas na União,nao poderia fícaraquem de seos co-irmãos e d'ahi as mais palpitantes quês-toes para que sua capital podesse ser apresentada, como a sala de visitasde um castello de fidalgo rico, que sabia dar ao mundo o exemplo frisantede um governo benéfico para o progresso. Nesse trabalho salutar e ener-gico, bemse vio que o dr. Bias não fraqueou um só momento, e a sua blusaae operário ephemero ao serviço permanente da Pátria poude demonstrar
pela perseverança, quanto de nobre e generoso tinha n'alma o seo decididoamor a Terra Mineira. Realisado este exforço supremo (em 12 dez. 97), foi aelle próprio que, vendo rematada a sua obra, coube a gloria de conduzir ogoverno para a nova capital, hoje em uma situação invejável.

Da passagem do governo ao seo suecessor constitucional (em 1898) seguio-separas, exc. um pequeno espaço para descanço, que não logrou ser longo,
porque foi logo, pela influencia de seos patrícios, collocado no posto desenador estadoal, em que ainda hoje está, continuando, mesmo fora dogoverno, como cabeça pensante da Commissão Executiva do Partido Repu-blicano Mineiro, commissão directora do partido.E foi nesta posição que pelos proceres da'política nacional foi sexc lembrado para suecessor de Rodrigues Alves, de cuja honra declinou*
SnÍpeM6'^^faZer 

SUrgÍr a aPresenta«ao d0 nome do Conselheiro
Ainda como senador, coube-lhe a direcção administrativa deste Muni-cipio, do qual tem sido dedicado Agente Executivo.
Collaborador da lei n. 2, de 14 de setembro de 1891, foi s. exc ouempresid.0, chefe do Poder executivo e cumulativamente, presidente da Câmaraa organrsaçao da Câmara Municipal de sua cidade natal, cujas leis básicas tveram de ser sanecionadas pelo illustre homem de Estado' " 

'
Precisávamos, neste momento político actual. de traçar a biogranliia do.Uurtr. nnne.ro a quem esta confiada a direcção do Partido Repdblko Mt
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De s. exc. nenhum informe obtivemos, nem tão pouco procuramos, que
seria em pura perda.

No elevado posto de director do partido, folgamos de assignalar que o
dr. Bias, incançavel na defesa dos idéaes republicanos, consubstancia o
elemento puro, a grande alma vibratil e nova, progressista avançado, cujo
espirito de justiça, aliado á sua elevação de vistas, synthetisa a proemi-
nencia da politica republicana, no concerto harmônico das gerações mo-
dernas.

O sr. dr. Bias Fortes é, no presente, a alma da Republica que, rejuvenes-
cida, caminha de victoria em victoria á conquista da hegemonia politica
americana'!»

\

Divisão judiciaria o administrativa do listado de Minas

As leis do Estado sâo liberaes, os costumes do povo muito tolerantes em
matéria politica e religiosa.

O território está dividido em 71 comarcas, pela tabeliã A," § 1.°, do art.
-1.°, da lei n. 375, de 19 de setembro de 1903, abrangendo 119 termos judicia-
rios para a regular administração da justiça.

Ha 170 municipios no Estado, dos quaes 116 têm por sedes cidades e 40
têm por sedes villas.

Os 176 municipios comprehendem mais de 800 districtos de paz, cada
município se decompondo em districtos de paz e estes em districtos poli-
ciaes.

Nas sedes dos municipios, ha as Câmaras Municipaes, com o Presidente
ouAgente Executivo e Vereadores, cujo numero varia de 7 a 15.

Nas sedes das comarcas, ha sempre um Juiz de Direito, um Juiz Munici-
pai e o Promotor de Justiça, formados em direito; nos termos judiciários, um
Juiz Municipal, também graduado em Direito e o Promotor adjuncto, leigo.

Nas sedes de municipios, ha uma Câmara Municipal e nas sedes dos
districtos do paz funcciona um Procurador da Câmara, como delegado dos
negócios municipaes.

Foram extinctos os antigos conselhos districtaes, creados em 1891.
Nas comarcas c termos, funcciona b tribunal do Jury, de 3 em 3 mezes.
Juizes de paz, de eleição popular, existem em todos os districtos, cida-

des c villas, para julgar as pequenas demandas, de modo rápido e pouco dis-
pendioso para as partes.

Na Capital do Estado (Bello Horizonte) funcciona um alto Tribunal de
2.ft instância, a Relação, dividida em duas Câmaras—a Civil e a Criminal,
cada uma com 6 ministros de Justiça ou desembargadores.

Ha um Presidente das 2 Câmaras Judiciarias, que é o Presidente do
Tribunal da Relação, eleito annualmente pelos seos pares, os desembargado-
res, os quaes são vitalícios e inamoviveis.

Junto á Relação funcciona o Procurador Geral do Estado, sempre no-
meado pelo Governo, dentre os magistrados estadoaes, e que serve por 8
annos.

E' o chefe do Ministério Publico do Estado.
O Sub-Procurador Geral, homeado também pelo Executivo e eni íun-

cçãp junto a este e junto ás Secretarias de Estado, serve pôr 1 annos.
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Como homenagem ao Poder Judiciário Mineiro, damosços ¦ biographicos do actual Presidente do Tribunal.

O Presidente da Relação do Estado de Mi

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO SARAIV.

HUfíit' 
d,rV José Antonio SSWiva (sobrinho e homonymo (

ÍÓ de. 1W nd° 
*¦¦ r;Ínfad0)' Dat d° Est da Bahia> onde nascço de 1856. Depois de formado em Direito pela Fac. do Remeçou a sua brilhante carreira judiciaria em sua prov. naraoor da com. de Ilhéos (de 1879 a 1880), tendo vindo paraos tempos da provincia, e aqui foi magistrado em variasmunicipal em Cataguazes (1881) e Leopoldina (1882), Juiz demarcas de Pitanguy (1883 a 85), Caldas (1888 a 1890) e Rio Prcjue foi nom. desembargador .para a Rei. de Ouro Preto, (íògcpublica, no gov. Cesario Alvim), em 16 de dez. de 1891 Em Ierceo por poucos mezes o cargo de Chefe de Policia da hroX

Jm 
1911, succedeo ao venerando sr. des. Ferreira Tinôcdo TnbunaLda Rei., tendo sido já reeleito para esse alto pcdo lodcr Judiciário do listado. S. evc. já funccionou comoinst., quer na Cam. Civil, quer na Cam. Criminal da Relaealem de prof. da Fac. de Dir. de Bello Horizonte, é evimiota, autor de trabalhos muito reputados dessa sua especialidad

O Tribunal da Relato do Estado

São estes os actuaes desembargadores, que têm assentoCml e. Criminal do Tribunal da Relação Mineira (que é a n^. instância, na organisação judiciaria do Estado).1. José Antonio Saraiva, pres. do Trib.2. Edmundo Pereira Lins, juiz da Cam.'civil e vice-près... Hermenegildo Rodrigues de Barres, juiz da Cam. Civ.4. Antonio Arnaldo de Oliveira, juiz da Cam. Civ.5. Francisco de Paula Fernandes Rabello, juiz da Cam. (0. kaphael de Almeida Magalhães, juiz da Cam. Civ.7. Arthur Ribeiro de Oliveira, juiz da Cam. Civ8. João Baptista de Carvalho Drumond, juiz da Cam. Cr.. Aureha.no Moreira de Magalhães, juiz da Cam. Crim.10. João Pereira da Silva Continentino, juiz da Cam. Crim11. Tito Fulgencio Alves Pereira, juiz da Cam. Crim12. Joaquim Bento Ribeiro da Luz, juiz da Cam. Crim.13. Loreto Ribeiro de Abreo, juiz da Cam. Crim.
Procurador Geral do Estado, o dr. Antonio Rodrigues C(nat de 8. Miguel de Guanhães e ex-juiz de dir. da bZJl.SUB-I-ROCURADOR GERAL DO ESPADO, O dr. Heitor de Sousa (obach. em dir. pela Fac. de Recife). »°usa(p.

òuríSlP? 
*l T™VZAh' & J°Sé Coelho de Magalhães Qo.Quio Preto e bach. em Dir, pela Fac. de S. Paulo)
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i-ÜT™ f° ,P°der.Íudicia»0 Mineiro, damos aqui alguns traraphicos do actual Presidente do Tribunal.

O Presidente da Relação do Estado de Minas

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO SARAIVA

dr José Antônio Saraiva (sobrinho e homonymo do grande esta-
«l'De'£ HeÍnrad0) i"* 

d° ESt da BaWa' 0nd<> »"«"> * ^ 
"a 

-856 Depo s de formado em Direito pela Fao. do Recife (1878), co-sua brilhante carreira judiciaria em sua prov. natal, con o Pro-com. de Ilhéos (de 1879 a 1880), tendo vindo para Minas dLdeda provmca, e aqui foi magistrado em varias comarcas-juizem Cataguazes (1881) e Leopoldina (1882), Juiz de Direito das code P.tanguy ,.883 a 85), Caldas (1888 a 1890 e Rio PretIsÁZlt
- no gov. Cesario Alvim), em 16 de dez. de 1891. Em 1885, S Ex ex-or poucos _ie.es o cargo de Chefe de Policiada prov. d SerLe
u 

'da 
Pé'! teaVenTand° 

"* *"' ^'^ TinÔC0' na pSunaLda Rei., tendo sido ,,a reeleito para esse alto posto de Chefe» Judiciário do Estado. S. exc. já funecionou como juiz de 1 ¦icr na Caui. Civil, quer na Cam. Criminal da Relação" Mineira eprol. da Fac. de Dir. de Bello TToH/rmi* a „ . ò *".nona c,
v Hn tnnhnii iioiizpnte, é exímio commerc ai s-. de trabalhos mudo reputados dessa sua especialidade jurídica.

O Tribunal da Relato do Estado

Smlnal T^T^T^ qUe tCm aSScnto nas G™*™
M nl t J • - „^ 

iaÇa° MÍneÜ'a (1Ue é a nossa C^c dencia, na organisaçao judiciaria do Estado).osé Antônio Saraiva, pres. do Trib.
jdmundo 

Pereira Lins, juiz da Cam.'civil e vice-pros. do Trib.lermenegildo Rodrigues deBarros, juiz da Cam. Civoitonio Arnaldo de Oliveira, juiz da Cam. Civ.Yancsco de Paula Fernandes Rabcllo, juiz da Cam. Crim..aphael de Almeida Magalhães, juiz da Cam. Civ^rthur Ribeiro cie Oliveira, juiz da Cam. Civoao Baptista de Carvalho Drumond, juiz da Cam. Civ.urehano Moreira de Magalhães, juiz da Cam. Crim.mo Pere.ra da Silva Continentino, juiz da Cam. Crim.ito Fulgencio Alves Pereira, juiz da Cam. Crim>aquim Bento Ribeiro da Luz, juiz da Cam. Crim.oreto Ribeiro de Abreo, juiz da Cam. Crim.

rAM^ueÍEde^lEh-'AD0' ° ^ Ant°ni° R°M^ Cocll"> ^. Miguel de Guanhães e ex-juiz de dir. da com. do Serro)Rocura-or geral no __ta_o, o dr. Heitor de Sousa (éx-dep est cdir. pela Fac. de Recife). ' U C
TAK.Ç .o Tríbünal, dr. José Coelho de Magalhães Gomes (nat deIo e bach. em Dir, pela Fac. de S. Paulo)!
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Desembargador J. A. Saraiva
Fallecido, em 1913, como Presidente do Tribunal da Relação de Minas G
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P^sèmbargador J. A. Saraiva
orno Presidente do Tribunal da Relação de Minas Geraes.
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As comarcas do Estado

- , Judiciar iaménte, o território do Est. de Minas abrange 2 comarcas de
Bv* entrancia (Bellq Horizonte e Juiz de Fóra); 10 comarcas de 2.» entrai
cia (Além-Parahyba, Barbacena, Cataguazes, Diamantina, Lavras, Muriahé,
Ouro Preto, Ponte Nova, São João d'El-Rey e Uberaba); e 59 comarcas de
l.a entrancia (Alfenas, Arassuahy, Araxá, Ayuruoca, Baependy, Caldas,
Campanha, Campo Beílo, Carangola, Conceição, Curvello, Dores do In-
dayá, Entre Rios, Estrella do Sul, Formiga, Fructal, Grão Mogol, Gua-
nhaes, Itabira, Itajubá, Itapecerica, Jaguary, Januaria, Leopoldina, Ma-
nhuassú, Mar de Hespanha, Mariana, Minas Novas, Monte Santo, Montes
Claros, Musambinho, Oliveira, Ouro Fino, Palma, Palmyra, Pará, Paracatú,
Passos, Patos, Pitanguy, Pomba, Pouso Alegre, Prados, Queluz, Rio Bran-^ 
co, Rio Novo, Rio Pardo, S. Rita de Sapucahy, S. Barbara, S. Joào Se-

pomuceno, S. José do Paraiso, Santa Lusia, Serro, Theophilo Ottoni, Três
Pontas, Ubá, Uberabinha, Varginha e Viçosa). São, portanto, 71 comarcas
conservadas no Estado pela lei n. 375, de 1903, da ult. Ref. Jud. ; e ao
todo os termos forenses são 119, com sedes em 116 cidades e 3 villas ; ha-
vendo mais 57 municipios em Minas, cujas sedes são villas sem foro judi-
ciario.

Autoridades diversas do listado de Minas

Presidente do Tribunal da Relação : o Desembargador José Antônio Sa-
raiva, natural do Est. da Bahia, antigo magistrado e prof. da Fac. de Dir.

Presidente do Senado Estadoal: (em 1912) o dr. Chrispim Jacques
Bias Fortes, senador, advogado e pres. da cam. de Barbacena.

Presidente da Câmara dos Deputados (em 1912) : o coronel Eduardo
Carlos Vilhena do Amaral, deputado estadoal, adv. provis. e res. era Pouso
Alegre.

Procurador Geral do Estado : o dr. Antônio Rodrigues Coelho Júnior,
bach. em Dir., ex-Juiz de Dir. da com. do Serro e natural de São Miguel
de Guanhães. \
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Chefe de Policia do Estado: o dr. Américo Ferreira Lopes, bach. em
Dir., ex-dep. est. e natural de Ponte Nova.
Prefeito da Capital: o dr. Olynthò Deodato dos Reis Meirelles, med., ex-con-
selheiro mun., nat. do mun. de Baependy.

Director do Archivo Publico: o dr. Francisco Soares Peixoto de Moura,
bach, em dir., ex-dep. prov,, antigo magistrado, natural da cidade de Ubá.

Director da Imprensa Official: o dr. LeonRossouliéres, adv., ex-deleg.
auxiliar, bach. em dir. e natural da cid. de Campos.

Director da Secretaria do Interior : o dr. João Carvalhaes de Paiva,
ex-magistr., bach. em direito e natural de Jacuhy (Sul de Minas).

Director da Secretaria de Viação, Industria e Obras Publicas: o dr.
Arthur da Costa Guimarães, eng. civil e de Minas, prof. da Esc. de Eng. e
natural de Ouro Preto.

Inspector do Thesouro do Estado ;*o dr. Francisco de Castro Rodrigues
Campos, bach. em Dir., ex-Juiz de Dir. e nat. de Ponte Nova.
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Consultor Jurídico da Secretaria das Finanças: o dr. Francisco de Assis
drSrpíetr151' baCh' 6m dÍr" lente da Fac" ex-chefe ae Pol. e nat.

Subprocurador Geral do Estado: o dr. Heitor de Sousa, bach. em dir.,ant. magistrado, ex-dep. est. e nat. de Sergype.Presidente do Banco Agrícola e Hypothecario (pelo Estado): o dr.Juscehno Barbosa, bach. em dir., adv., prof. da Fac, ex-Secret. das Fi-nanças e nat. de Capellinhá.
Presidente do Banco de Credito Real de Minas (pelo Estado): o dr. An-tomo Gomes L.ma, bach. em Dir., ex-senador est. e nat. de S. Domingosao Prata. Res. em Juiz de Fora.

»J*T»T 
**/*!??" *° Estad0: dr- Zol'oastro R- de Alvarenga, medico,prof. da Fac. de Med., ex-dep. est. e nat. de Lavras.Medição auxiliar da Hygiene do Estado: dr. Samuel Libanio, prof.da Fac. de Med ex-sub-Pref. do Purús, e nat. de Pouso Alegre.

ev^rtJ ^"^deBireito: o dr. Francisco Mendes Pimentel,ex-dep est. e fed., adv. e lente da Fac. de Direito e do Gymnasio Min.Redor do Externaio do Gymnasio Mineiro : dr. Thomaz da Silva Brandão,adv. e ex-professor da Fac. e ant. director da Escola Normal de Ouro Preto.0/ficialde Gabinete da Presidência: o dr. Júlio Bueno Brandão Filho,bach. em Dir., Procurador Fiscal da União, e nat. de Ouro FinoDirector dalnspectoria de Agricultura, Terras e Colonisagão: o dr. CarlosLeopoldo Prates, engenheiro de minas, prof. da Esc. deEng., nat. de TerraBranca (norte do Estado). a
Director da Escola de Pharmacia: (Ouro Preto) : o dr. Jovelino Mineiro

, professor e bacharel em sciencias naturaes, natural da cidade de Mariana 
'

Birector da Recebeãoria do Estado de Minas (na Capital Federal! 
'•

coronel Joaquim Libanio Gomes Teixeira, natural de Pouso AlegrePresidente da Junta Commercial do Estado .- o coronel Manoel Gonçalvesde Sousa Moreira, industrial e capitalista em Bello Horizonte, nat. de ItaúnaBirector da Escola Normal ãaCapital: o dr. Cypriano José de Carvalho*eng civil,ex-dir. da Sec. de Finanças, professor da Esc. deEng. e naturalda Capital Federal.
Birector de Obras Publicas, na Prefeitura: o dr. Agostinho de CastroPorto, engenheiro de minas e. civil, prof. da Esc. de Eng. enat. de Ouroirreio.

I Contador da Secretaria das Finanças: o major Augusto Coutinho, natu-tal d'e Ouro Preto ?
: Director da Colônia Sericicola de «Rodrigo Silva» (fundada nos arre-dores de Harbacena, em 1888): o sr. Amilcar Savassi, red. d*0 Sericicultor enat, da Itália*

Birector da Colônia Agrícola «Nova Baden» (fundada no mun. de ÁguasVirtuosas, em 1900): o sr. Otto Neuschwander, nat. da Allemanha.Birector das 5 Colônias Agrícolas Suburbanas, em Bello Horizonte
[Carlos Prates, Bms Fortes, Américo Werneck, Affonso Penna e Adalbertoerras): o capitão Elyseo Jardim, nat. de Diamantina.

CommandaUte Geral da Brigada Policial Mineira: o tenente-coroneliredro Jorge Brandão, nat. do Serro.
Commandanles dos í.-, 2- 3.- e-4,° batalhões da Brigada Policial doEdado (estacionados o 1;° em Bello Horizonte, o 2;» em Juiz de Fora o

*
\
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3.» em Diamantina e o 4.» em Uberaba): tenentes-coroneis, Pedro Jorge
Perrefra Lopes 

th°FreÍrede Andrade'Antonio F' Vieira Christo e Benjamim
Assistente militar da Brigada: major Joviano de Mello, nat. do TurvoAuditor da Brigada : o cap. dr. Archanjo da Costa Guimarães, bach. em dir.e nat. de Ouro Preto.
Director do Instituto João Pinheiro (na fazenda da Gamelleira):ar Leon Renault, bach. em dir. e ex-prof. do Curso Fundamental e nat. deBarbacena.
Director da Colônia Dom Bosco (em Itajubá) : o prof. Joaquim LopesVianna (nat. do Sul de Minas).
Secretario daDirectoria de Hygiene do Estado: dr. Levy Coelho da Rocha,medico e nat. de S. Miguel de Guanhães.
Inspector da Hygiene Municipal: dr. Pedro Paulo Pereira, medico enat. de Juiz de Fórá. -
Director da Propaganda do Café e de Estatística Commercial: o dr. Faus-to Ferraz, adv., bach. em Dir. e nat. de Christina.
Engenheiro-Chefe da Commissão de Melhoramentos Municipaes no Es-lado: o dr. Lourenço Baeta Neves, eng. civ. e de min., ex-del. do Brasilna Amer. do Norte, prof. da Esc. de Eng. e nat. de Ouro Preto.
Director da Escola de Engenharia de Bello Horizonte: o dr JoséGonçalves de Sousa, bach. em Dir., ex-dep. e senador est., Secret. da Agri-cultura e nat. do mun. de Itaúna.
Director da Faculdade de Medicina : o dr. Cicero Ribeiro Ferreira Ro-drigues, medico, membro do Cons. Mun. de Bello Horizonte e nat. de BomSuccesso.
Director da Escola de Commercio : o dr, Virgilio Martins de MelloFranco, bach. em Dir., senador est., prof. da Fac. de Dir. e nat de Pa-racatú.
Director da Escola de Odontologia:' o dr. João Ribeiro Vianna mede prof., nat. do mun. de Cataguazes.
Delegados de Policia da Capital : drs. Orlando Pimenta Bueno, bachem Dir. e nat. de Belém do Pará ; e Aílbnso Henrique de Figueiredo San-tos, bach. em Dir. e nat. do mun. de Ouro Preto.
Juiz de direito da Capital: o dr. João Olavo Eioy de Andrade, bachem Dir., ex-Chefe de Pol. do Est. e nat. de Ouro Preto.
Delegado de Hygiene na Capital: o dr. Òctavio Machado, med., prof.da Fac. e nat. de SanfAnna de Ferros.
Chefe da Secção technica da Dir. de Agricultura e Colonisação : o dr.Álvaro Astolpho da Silveira, eng. civ. e de min., prof. da Esc. de En°- ex-Dir. dalmpr. Off. e nat. de Passos. *"
Bibliolhecarios da Gamara e do Senado Estadoaes: o dr. Augusto Versiani

Velloso, adv., e nat. de Montes Claros ; e o dr. Emilio Jacob, bacharelem 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. \
A. M.—5
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Delegado de Policia da Comarca da Capital', muns. de Bello Horizonte,
Santa Quiteria, Contagem, Sabará, Villa Nova de Lima e Caeté); o dr. Vi-
riato de Magalhães Mascarenhas, bach. em Dir. e nat. de Nilla Nova de
Lima.

Inspector Escolar Municipal da Capital: o capm. Antônio Gomes
Horta, prof. normalista e nat. de Sabará.

Juiz Municipal da Comarca da Capital : o dr. Pedro Gonçalves Cha-
ves, bach. em Dir., ex-Secr. daFac. de Dir. e nat. de Montes Claros.

Promotor de Justiça dá Comarca d& Capital: o dr. Cicero Ferreira Lo-
pes, bach. em Dir. e nat. de Ouro Preto.

Secretario da Junta Commercial do Estado: o capm. Francisco deCas-
tro Ribeiro, commerc. matric. e nat. de Marianna.

Solicitador da Fazenda do Estado: odr. Lincoln Prates, bach. em Dir.
enat. de Montes Claros.

Médicos legislas da Policia da Capital: os drs. José Pires de Sá, Vir-
gilio Machado e Benjamin Moss.

Collector e Escrivão das rendas do Estado, na Capital: o ten. Antônio
Francisco Junqueira Júnior e capm. Pedro César de Lmia, ambos nat. de
Ouro Preto.

Chefe da Commissão de abastecimento dágua d Capital: o dr. Benja-
min F. Silviano Brandão, eng. civ. e de minas, ex-Pref. de Bello Horizonte
e nat. de Pouso Alegre.

Consultor technico da Commissão de Melhoramentos municipaes do Es-
tado: o dr. José Felippe de Santa Cecilia, eng. civ. e de minas, prof. da Esc.
de Minas e nat. de Ouro Preto.

Fiscal geral dos Serviços municipaes de Viação e Electricidade, na ca-
pitai: o dr. Mario Ferreira, capm. de engenheiros e nat. de Baependy.

Auxixiliares da redacção do orgam official, na Imprensa do Estado: o
dr. Abilio Machado, bach. em Dir. e nat. de Formiga; capm. Francisco Mur-
ta, jornalista e nat. de Ouro Preto; e Ramos César, jornalista e nat. de RioEspera.

Contador da Imprensa Official do Estado: o coronel João Caetano Pereira da Silva, adv. provision. e nat..de Caeté.
Thesoureiro das Finanças do Estado: o capm. Antônio Gomes Montei-ro, resid. em Bello Horizonte.
Director da Agencia Official do Estado (na Capital Federal, serviçocommercial das cooperativas do café, etc): o major Antônio José da Costa

Pereira, nat. de Lavras.
Ofjiciaes de Gabinete dos Secretários de Estado : do Interior, dr. PedroCarlos da Silva, bach. em dir., e nat. de Valença, ex-prom. de Just. em Juizde Fora; das Finanças, dr. Raul Franco, bach. em dir. e nat. de Barbacena-auxiliar de gabinete das Finanças, major Arthur Felicissimo, pharm. efuncc. de Fazenda, nat. de Ouro Preto; Official de Gabinete do Secr. da Aqri-cultura, dr. Carlos Augusto dos Santos Pinto, bach. em Dir., ex-magistr. enat. do mun. de S. Lusiado Rio das Velhas.

Delegados Auxiliares da Chefia de Policia : na Capital^ dr. HerculanoCésar Pereira da Silva, bach. em dir., ex-dep. est. e nat. de Diamantina; emUberaba o dr. Arthur Eugênio Furtado, bach. em dir. e nat. de Sapé (mun.de Uba),

X
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Encarregado do Serviço de Identificação Criminal (junto á Chefia dePolicia); o capitão Antônio Affonso de Moraes, funccionario da Chefia, agri-mensor, acad. de Dir. e nat. de Mariana.
Presidente offlcial do Banco Agricola: (junto á Directoria do Banco deCredito Real de Minas Geraes, em Juiz de Fora, paga empréstimos á lavou-ra): o dr. Antônio Gomes Lima, bach. em dir., ex-senador est. e nat. de S.Domingos do Prata.
Chefes das secções lechnicas (na Directoria da Industria, Viação e ObrasPublicas): os drs. Benedicto José dos Saltos, eng. de minas, nat. de OuroPreto,e Júlio Augusto Horta Barbosa, eng. civil, nat. do Serro.
Delegado dos terrenos diamantinos (em Diamantina): o sr. Catão GomesJardim Júnior, agrimensor, ex-prof. da Esc. Normal, nat. de Diamantina.
Director daSecret. do Senado: o commendador Antônio Augusto Pereirada Costa, nat. de Sete Lagoas; e Vice-Director: o capitão Antônio Cesario deLima, pharm. e nat. de Ouro Preto.
Directores da Secret. da Câmara dos Deputados: o major Castorino deMagalhães, nat. de Christina; e major Alexandre de Sousa Coutinho, nat. deSanta Barbara.
Secretario da Prefeitura da Capital: o dr. Francisco de Assis das Cha-

gas, bach. em dir. e nat. de Oliveira.
Prefeito de Poços de Caldas: o sr. Francisco Escobar, advogado e jorna-lista, nat. de Jaguary.
Prefeito de Caxambú: o dr. Camillo Soares de Moura, bach. em dir.

ex-dep. est. e fed. e nat. de Ubá. '
Prefeito de Cambuquira: o dr. Thomé Brandão, med. e nat. do Sul

do Est.
Prefeito de Águas Virtuosas do Lambary: o dr. Antônio Pimentel, adv.,

bach. em Dir. e nat. de Ouro Fino.
Fiscal geral das Águas Mineraes: o dr. Raul de Noronha Sá, bach. em

dir. c nat. do mun. de Baependy.
Director da Assistência de Alienados(em Barbacena): o dr. Joaquim An-

tonio Dutra, medico, ex-senador est. o nat. de Leopoldina.
Director da Penitenciaria (em Ouro Preto): o dr. Antônio Goulart Vil-

leia, medico, ex-vice-Dir. da Assist. de Alienados, e nat. de Lavras.
Director Geral das Rendas Internas do Estado: dr. Theophilo Domingues

Alves Ribeiro, bach. em dir., prof. da Fac. de Dir., ex-Dir. da Secr. das
Fin. do Estado, e nat. do Ceará.

Sub-chefc da Directoria de Rendas do Estado: Lafayctte Silviano
Brandão, pharm.!, ex-dep. csl. c nat. de Pouso Alegre.

Ajudante de ordens da Presidência do Estado: o ten. coronel Antônio
Francisco Vieira Christo, off. daBrig. Pol., command. do 3,b Bal. enat. de
S. Joãod'EI-Rey.

Chefe do serviço meteorológico do Estado: cap.m Agostinho José Paulo
Viard, pharm. efunec. da Secr. de Agr.

Chefe do Laboratório Chimico do Estado: dr. Alfredo Schaeffer, med. é
prof. da Fac. de Med. e nat. da Allemanha.

Instructor militar da Brigada Policial do lotado: tenente-coronel Ko-
bertp Drexler (oílicial do Exerc. Suisso e contract. pelo Gov. de Minas).
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Commissão Executiva do Partido Republicano
Mineiro

(Reeleita na Convenção de 10 de dezembro de 1908)

PRESIDENTE

Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes, bach. em dir., ex-Gov. e ex-Pres. do
Est., senador est., âctual Pres. do Senado e residente na cidade de Barbace-
na, de cuja Câmara Municipal é presidente.

membros '.
Dr. Francisco Álvaro Bueno de Paiva,bach. em dir., senador federal porMinas, éx-dep. federal e residente em S. José do Paraíso.
Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira, bach. em dir., deputado federal porMinas e residente na cidade de Leopoldina.
Dr. Sabino Barroso.Júnior, deputado federal, Pres. da Câmara Federai,

lente da Fac, de Dir. e residente na Capital do Estado.
Cómmendádof Antônio Martins Ferreira da Silva, adv., senador cstadoal,

actualVice-Pres. do Est. e residente na cidade de Ponte Nova.
CoroneiFrancisco Bressane de Azevedo, deputado federal, ex-Prefeito da

Capital e residente em Bello Horizonte.
Dr. Álvaro Augusto de Andrade Botelho, bach. em dir., dep. fed. e re-

sidente na cidade de Lavras.
A Commissão Executiva do Partido Republicano Mineiro se reúne, em

Bello Horizonte, para todas as deliberações do Partido, sempre que se faz
preciso,

A Commissão Executiva é secretariada pelo deputado Francisco Bres-
sane.

Os seis districtos eleitoraes do Estado
De acc. com a secçâlo II, art. 84 e seos §§ e art. 85 do dec. fed. n. 3.331

de 2 Out. de 1911, assim se divide o Estado ae Minas em districtos eleitoraes:
«Art. 84. A eleição de deputados será feita nas seguintes circumscri-

pções eleitoraes em que se divide o território do Estado de Minas (Lei n. 20»
de 1891, arts. 98 a 106).

; § 1.° A primeira circumscripção terá por, sede a cidade de Ouro Preto,
e se comporá dos seguintes municípios : Ouro Preto, Barbacena, Palmyra,
Lima Duarte, turvo, S. João d'El-Rey, Tiradentes, Prados, Entre Rios,. Que-luz, Mariana, Alvinopolis, Piranga, Alto Rio Doce, Ponte Nova, Abre Cam-
po. Manhuasú, Caratinga, Rio Casca, Rio José Pedro, Rio Espera, Lagoa Dou
rada, Rezende Costa.

§2.° A segunda circumscripção terá por sede a cidade de leopoldina,
e se comporá dos seguintes municípios : Leopoldina, Cataguazes, Palma,'
S. Paulo de Muriahé, S. Manoel, Carangola, Viçosa, Rio Branco, Ubá]
Pomba, Riõ Novo, S. João Nepômuceno, Guarará, S. Joséd'Além Parahyba,
Mar de Hespanha, Juiz de Fora, Rio Preto, Mercês e Guarány.

§3.é A terceira circumscripção terá por sede a cidade de Poüsó Alegre,
ese comporá dós seguintes municípios i Pouso Alegre, Báependy, Caxambú,

\ i
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O actunl Vlce-Presidente do Estado
Senador Antônio Martins Ferreira da Silva. (Nat. de Ponte Nova,

onde nasceo, em 1847).
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Ayurúoca, Christina, Pouso Alto, Itajubá, S. José do Paraiso, Ouro Fino,
Jaguary, Passa Quatro, Cambuhy, Santa Rita do Sapucahy, Pedra Branca,
Campanha, S. Gonçalo do Sapucahy, Três Corações; Lavras, Três Pontas,
Varginha, Cabo Verde, Carmo do Rio Claro, Dores da Bôa Esperança,
Caldas, Caracol, Poços de Caldas, Sylvestre Ferraz, Jacutinga, Santa Rita da
Extrema, Águas Virtuosas, Villa Braz, Campos Geraes, S. José dos Botelhos,
Silvianopolis, Conceição do Rio Verde, Eloy Mendes, Campestre, Perdões,
Virginia, Villa Nepomuceno, Maria da Fé e Cambuquira.

§ 4.° A quarta circumscirpção terá por sede a cidade de Uberaba,e se comporá dos seguintes municipios : Uberaba, Oliveira, Bom Successo,
Campo Bello, Itapecerica, Piumhy, Formiga, Bambuhy, Arava, Patrocínio,Araguary, Prata, Monte Alegre, Fructal, Uberabinha, Sacramento, S. Se-;bastião do Paraiso, Paracatú. Santa Rita de Cássia, Monte Santo, Jacuhy,
Musambinho, Passos, Alfenas, Machado, Estrella do Sul, Monte Carmello,Villa Platina, Guaranesia, Villa Nova de Rezende, Apparecida do Cláudio,Abbadia do Bom Successo, Guaxupé, João Pinheiro, Paraguassú, Henrique
Galvão (Divinopolis), Passa Tempo, Arceburgo, Conquista e Villa Gomes.

§5.° A quinta circumscripção terá por sede a cidade de Sabará, e secomporá dos seguintes municipios : Sabará, Bello Horizonte, Santa Quiteria,Villa Nova de Lima, Santa Lusia do Rio das Velhas, Bomfim, Sete Lagoas,Pará, Curvello, Pitanguy, Abaeté, Dores do Indayá, Carmo do Paranahyba,
Patos, Santa Barbara, S. Domingos do Prata, Itabira, Ferros, Conceição,
Serro, Guanhães, Caeté, Villa Itaúna, Santo Antônio do Monte, Paraopeba, RioPiracicaba, Antônio Dias Abaixo, Pirapóra, Rio Paranahyba, Pequy, Con-
tàgem e Bom Despacho;

§f}.° A sexta circumscripção terá por sede a cidade de Diamantina, ese comporá dos seguintes municipios : Diamantina, Minas Novas, S. JoãoBaptista, Bocayuva, Montes Claros, Peçanha, Theophilo Ottoni, Arassuahy,
Boa Vista do Tremedal, Rio Pardo, Salinas, Grão Mogol, Januaria, S.*Fran-
cisco, Villa Brasília, Capelllnha, S. Miguel de Jequitinhonha, Inconfidência,
Fortaleza e S. João Evangelista.

Art. 85. Cada circumscripção elegerá oito deputados, votando, porém,cada eleitor em cédulas ou listas contendo somente seis nomes».

0 CONGRESSO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAES

(Sexta Legislatura de 1911 a 1914)

Senado Mineiro

(Funcciona em um Palacete do Estado, á Avenida João Pinheiro).
O Senado Estadoal composto de 24 membros, eleitos por 8 annos, é reno-vaclo pela metade, de 4 em 1 annos, em eleição procedida em todo o Estado.Nas urnas de 12 de março de 1911 foram eleito^ 12 senadores, por 8 annoscada um, e preencheo-se mais uma vaga existente de senador, cujo resto demandato era só de 4 annos.
Foram então eleitos;tl3 novos senadores e, em fins de 1910 existiamnas curuesda nossa Câmara Alta 11 senadores antigos, que com o's 13 novossommavam24.
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E' esta a actual composição do Senado Mineiro :
Dr. Levindo Ferreira Lopes (advogado e prof. da Fac. de Dir., resid.

na Capital).
Dr. Virgiiio Martins de Mello Franco (adv. e prof. da Fac. de Dir,,

resid. na Capital).
Dr. José Pedro Drummond (medico, banqueiro e prof. da Fac .de Dir.,

resid. na Capital).
Dr. Antero Dutra de Moraes (medico e resid. em S. Pedro de Pequiry,

mun. de Mar de Hespanha).
Dr. Francisco de Andrade Botelho (med. e fazend. no mun. de Leo-

poldinaj.
Coronel Joaquim Augusto Ribeiro do Valle (capitalista e fazend. no

mun. de Guaxupé).
Commendador Francisco Ribeiro de Oliveira (fazend., resid. em Eíi-

tre-Rios).
Dr. Gaspar Ferreira Lopes (medico, resid. em Alfenas).
Olympio Júlio de Oliveira Mourão (advogado e resid. em Diamantina).

10 Dr. Francisco de Paula Pvocha Lagoa (engenheiro e prof. da Esc. de
Minas, resid. em Ouro Preto).

11 Dr. Francisco Nunes Coelho (medico e resid, em Guanhães).
12 Coronel Francisco Ferreira Alves (capitalista e resid. em Bello Ho-

rizonte).
13 Dr. Josino de Paula Brito (medico, resid. na Villa de Campos Geraes).
14 Dr. Urias de Mello Botelho (eleito em Dez. 912, na vaga do Coronel

Joaquim-Baptista de Mello;, bach. em Dir., ex-Chefe de Pol, do Est. e nat.
do Sul de Minas.

15 Dr, Gabriel de Oliveira Santos (adv,, bach. em Dir., ex-Dir, da Impr.
Oíí. e resid. em Bello Hor,) Foi eleito, na vaga do Dr. Antonio Gonçalves
Chaves.

16 Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes (advogado, ex-Presid, do Est., resid.
em Barbacena).

17 Commendador Antonio Martins Ferreira da Silva (advogado, vice-
presid.do Est. e resid. em Ponte Nova).

18 Dr. Gomes Freire de Andrade (medico e prof. da Esc. de Pharm.,
resid. em Mariana).

19 Dr. Camillo Augusto Maria de Brito, (advogado e prof. da Fac. de
Dir., resid. na Capital).

20 Dr. Pedro da Matta Machado (advogado e prof. da Fac. de Dir., resid.
I em Bello Horizonte).

21 Dr. Cornelio Vaz de Mello (medico, e rosid, na Capital).
22 Dr. Nunoda Cunha Mello (medico e resid. em Arassuahy).
23 Dr. Leopoldo Antunes Corrêa (med. e resid. em ltapecerica).
21 Dr. José Cândido de Sousa Vianna (med. o resid. em Abaeté),

/'.

Câmara dos Deputados
¦ -V ¦ ¦ ¦

v (Sexta legislatura—1911 a 1914)

(Funcciona no Palacete do Congresso, entre as Avenidas Paraopeba e
Alvares Cabral e rua da Bahia.)
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Gamara dos Deputados do Estado, em Bello Horizonte
(Frente para a Avenida Paraopéba)
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Damos os 48 deputados em numeração seguida, peía ordem das 6 circum-
scripções ,eleitoraes,fem que se divide o~ Estado.

As cidades de Ouro Preto, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Uberaba, Sabará
e Diamantina, são as sedes da l.a, 2.a, 3.a, 4.% 5.a e 6.a circumscpipções, res-
pectivamente, sendo egual o numero de 8 deputados para cada uma dellas.

primeira circumscripção (sede—Ouro Preto)

(Centro e Leste)
(

Pharmaceutico Bernardino de Senna Figueiredo (prof. do Gyranasio e
resid. em Barbacena).

Dr. Antônio Martins da Silva (advogado e fazendeiro, resid. em Ponte
Nova).

* 3 Dr. José Tavares de Mello (medico e faz., resid. em Queluz).
Dr. Carlos da Silva Fortes (medico e industrial, resid. em Manti-

queira).
Dr. João Baptista Ferreira Velloso (medico e prof., resid. em Ouro

Preto).
Dr. Abeilard Rodrigues Pereira (med. e industrial, resid. em Lagoa

Dourada).
Dr. José Vieira Marques (advogado, resid. em Palmyra).
Dr. Odilon Barrot Martins de Andrade (advogado, resid. em S. João

d'El-Reiy).
segunda circumscripção (sede—Juiz de Fora)

{Matta)
Dr, Francisco de Campos Valladares (adv, e jornalista, resid, em Juiz

de Fora).
10 Dr. Christiano Roças (medico, residem Ubá),
13 Dr. Pericles Vieira de Mendonça (advogado, residente em S. João

Nepomuceno).
14 Dr. Alfredo Martins de Lima Castello Branco (adv, e fazend., resid.

em Além Parahyba).
15 Dr. Henrique Portugal (medico e resid. em Rio Preto).
16 Coronel Emilio Jardim de Resende (adv. e resid. em Viçosa).

terceira circumscripção (Sede—Pouso" Alegre)

(Sul)
'. 

¦ .'>¦¦-¦
l

17 Commendador Frederico Schumann (pharm., resid. em ItajubáJ.
18 Coronel Manoel Alves de Lemos (negoc, resid. em S. Gonçalo do

Sapucahy).
19 Coronel Eduardo Carlos Vilhena do Amaral (advogado e resid. em

Pouso Alegre).
21 Dr. José Ribeiro de Miranda Júnior (adv. e resid. em Ouro Fino).
22 Coronel Simeáo Stylita Cardoso (proprietário e resid. em Santa Rita

da Extrema).
23 Dr. Raul de Faria (adv. e jornalista, resid. em Bello Horizonte).
24 Coronel José Custodio Dias de Araújo (fazend. e resid. em Cam-

pestre).
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quarta circumscripção (Sede—Uberaba), L,..i

(Sudoeste e Triângulo)
25 Coronel José Luiz Campos do Amaral Júnior (proprietário e resid.em S. Sebastião do Paraiso).

26 Coronel Manoel Caldeira Júnior (commerc. e resid. em Uberaba).27 Dr. Valdomiro de Barros Magalhães (adv. e resid. em Monte Santo).17 Dr. Argemiro de Resende Costa (adv. e resid. na Capital).
jM Coronel Garibaldi de Castro Mello (jornalista e resid. no Prata).30 Dr, Franklin de Castro (med. e resid. em Araxá).41 Coronel Elias Theotonio Baptista (fazend. e resid. em Estrella- do

tolll),

32 Major José Ferreira de Carvalho (jornalista, e resid. em Bello Hori-zonte).
quinta circumscripção (Sede—Sabará)

(Centro e Oeste)
33 Dr. José Alves Ferreira de Mello (adv. e resid. em Bello Horizonte).34 Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim (parodio, resid. em Cur-vello).
35 Paulo Pinheiro da Silva (industrial e resid. em Caeté).
36 Major Antônio Leão Monteiro de Moura (adv. e resid. no Serro).37 Dr. Pedro Luiz de Oliveira (medico e resid. em Bello Horizonte).
30 Conego Firmiano Gonçalves Costa (parocho e resid. em Conceiçãodo Serro).
39 Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha (medico e resid. em Bomfim).
40) Major Modestino Augusto Gonçalves (adv. e resid. em S. Lusia doRio das Velhas.

sexta circumscripção (Sede Diamantina)

(Norte)
41 Coronel Ignacio Carlos Moreira Murta (fazend. e resid. no mun. de

Arassuahy).
42 Dr. João Porphirio Machado (adv. e resid. em Salinas).
43 Coronel Edmundo Blúm (fazend. e resid. no Rio Pardo).
44 Dr. João Antônio Lopes de Figueiredo (med. e resid. em Theophilo

Ottoni).
45 Coronel Pedro Laborne (proprietário e residente em Grão Mogol).
46 Dr. Nelson Coelho de Senna (advog. e prof., re.sid. em Bello Hori-zonte).
47 Dr. Edgardo da Cunha Pereira (advog. e resid. em Peçanha).
48 Antônio Augusto Spyer (prof. e advog. e resid. em Montes Claros).

Os actuacs senadores por Minas no Congresso
Federal

1 Dr. Feliciano Augusto de Oliveira Penna, bach. em dir., ant. magis-
trado, nat. de Entre Rios e adv. em Juiz de Fora.

(
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Dr. Francisco Álvaro Bueno de Paiva, bach. em dir., nat. de Caldas,
ant. sen. est. ,e dep. federal, eleito senador da Rep. na vaga do dr.
Francisco Antônio de Salles, em 29 de jan. de 1911.

Dr. Bernardo Pinto Monteiro, bach. em dir., adv. em Bello Horizonte,
ex-deputado federal e ex-Prefeito de Minas (na Presid. Silviano, de 1898—
1902) e nat. de Ubá. Foi eleito senador, após a renuncia feita pelo dr. Fran-
cisco Álvaro Bueno de Paiva, eleito em 30 de janeiro de 1909, mas que optou
então pelo logar de deputado federal pelo 5.° disiricto de Minas.

,,.^-V:

Deputados Federaes

LEGISLATURA DE 1909 A 1911

BANCADA DE 37 DEPUTADOS, ELEITOS POR 7 DISTRICTOS (OS I.°e 2.° DISTRICTOS
DÃO 6 DEPUTADOS CADA UM)—ELEIÇÃO FEITA EM 30 DE JAN. DE 1912.

l.° DISTRICTO

(Sede—Bello Horizonte)

Dr. Sabino Barroso Júnior (Bello Horizonte), advogado e professor de
Direito. i

Dr. Sebastião Mascarenhas (Juiz de Fora), medico e lavrador.
Dr. Francisco Luiz da Veiga (Bello Horizonte), advogado e professor

de Direito.
Dr. Antônio do Prado Lopes Pereira (Bello Horizonte), industrial.
Dr. Augusto Vianna do Castello (Curvello), advogado.
Dr. Antônio Augusto de Lima (Bello Horizonte) advogado, jornalista

e professor de Direito.

¦'.¦¦•¦.';'/'

.'Al

2.° DISTRICTO

(Sede — Leopoldina)

Dr. Carlos Peixoto Filho (Rio de Janeiro), advogado.
Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira (Leopoldina), advogado.
Dr. Antônio da Silveira Brum (Muriahé), advogado.

10 Dr. João Nogueira Penido Filho (Juiz de Fora), medico.
11 Dr. Astolpho Dutra Nicacio (Cataguazes), advogado.
12 Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, (Juiz de Fora), advogado e

prof. de Direito.
3.° DISTRICTO

,V '.'J"

(Sede—Barbacena)

13 Dr. José Bonifácio de Andrade e Silva (Barbacena), advogado.
14 Coronel João Luiz de Campos (Prados), agricultor.
15 Dr. João Pandiá Calogcras (Capital Federal), engenheiro.
10 Dr. Landulpho Machado de Magalhães (Ponte Nova), medico.
17 Dr. Irineo de Mello Machado (Capital Federal), advogado.
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4.o DISTRICTO
¦ ¦ li...

(Sede—Lavras)

ío ÍE' iT0 tUgaSÍ° de Andrade Botelhó (L^ras), advogado.
20^ CorotT 

^ And_'ade B°teIh0 (RÍ° de ^neiro), advogado.
S Sr A;ZT1T° 

BTme d6 AzeVed° (Be"o Horizonte), jornalista.
22 Cm-one T? 7 

Lamounier Godofredo (itapecericá), advogado.22 Cor onel Joaquim Baptista de Mello (Eloy Mendes), fazendeiro.

5.° DISTRICTO

(Séde-Pouso Alegre)

S X" 
J°Sé<;arneiro de Rez«nde (Bello Horizonte), advogado.24 Dr. Chnstiano Pereira Brasil (Itajubá), advogado.

26 n/ ír°» ntara Arauj0 (Juiz de Fora)> ^vogado. -
gado M°reira 

Branda° Castell° Branco Pil^o (Jaguary), advo-
27. Dr. Eustachio Gàrçfto Stockler (Aguas Virtuosas), medico.

6.0 DISTRICTO

(Séde-Uberaba)

M £r°5!i^l_10«00 
Pa0liell° (Musa^inho), professor,

^ 
2.) Dr. Rodolpho Gustavo da Paixão (Capital Federal), engenheiro mili-

S DrrAfíanb Te S* í 
S°USa L6m°S (BelI° Horii!0nte}> Proprietário,

^ 
dl Dr. Afranio de Mello Franco (Bello Horizonte), advogado e prof. de
32 Dr. Alaor Prata Soares (Uberaba), engenheiro.

7.° DISTRICTO
, (Séde-Grão Mogol)

UGoronelfoTèt f'gend°Alves 
Pereira (AraWahy), fazendeiro.M Corenel José Bento Nogueira (Minas Novas), ant. professor.35 Dr.Honorato José Alves (Bello Horizonte), medico.

f 
BP' .^'"ondas Esteves Ottoni (Theophilo Ottoni), engenheiro37 Camillo Philinto Prates (Montes Claros), professor. °

O dr. Sabino Barroso Júnior
- ;-¦¦;-;¦.;-' ..'¦.'.''¦

Presidbntís da Câmara Federai,
O illustre Mineiro sr. dr. Sabino Barroso Júnior (nat do distr Ha 9

alSSIlif P d0Sr°'a°N- ^^.iânlscéo8 m 11abril de 4859), e filho legitimo do fln. capm, Sabino Alves Barroso. Tendo
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O tictuiil Presidente da^Camara Federal
• • •

Deputado Sübino Barroso. (Nat. de S.; Sebastião de Correntes, município
do Serro, Minas, e^nasc. em 1859)
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começado seos estudos no Seminário do Caraça, concluio os preparatóriosem Ouro Preto, d'onde seguio para a Fac. de S. Paulo, bacharelando-se em
Dir., em 1884. Começou sua carreira política, como dep. á Assemb. Pro-
vincíal (em 1885), da qual foi logo Presid. Reeleito sempre dep. prov. (pelo
partido conservador), foi eleito dep. geral, em 1889, anno em que cahio o
Império.

Na Republica, tem sido S. Exc. dep. est. desde a Constituinte Mineira
(1891 a 1898); senador estadoal (1898—99.); dep. federal pelo 9.° e actual 1.°
distr. em suecessivas legislaturas, sendo ha 3 annos o Pres. da Cam, Fe-
deral.

Foi Min. de Est. das pastas do Interior, Justiça e Viação (no Gov.
Campos Salles); é lente fundador da Fac. de Dir. de Minas Geraes e advo-
gado, residente èm Bello Horizonte. S. Exc. é também um dos membros

f da Commissão Executiva do Partido Rep. Min.

Estatelei! e • ~ws Estado
Minas

Collegio Militar de Barbacena

(Fund. pelo Gov. Fed. na cid. de Barbacena, por decr. de 10 de abril de
1,912, sob a dependência do Min. da Guerra).

Director—Cel. dr, Affonso Fernandes Monteiro (do corpo de engenheiros
do Exerc. e nat. de Ouro Preto). s

Vice-Director—Major Fernando-de Sousa Mello (ex-Sub-Dir, de Esc, da,
Artilh. e Eng. do Rio de Janeiro).

Secretario—Capm. João Samuel Mundim (do corpo de~artilharia do exerc.
enat. de Estrella do Sul).

Intendente—2.° Ten. Pedro Baptista de Mello (do corpo de intend. do
exerc., de 2.a classe).

Funcciona o Collegio no vasto edifício do extineto Gymnasió do Estado
(Internato), defronte da estação férrea da Central, em Barbacena.

Comporta 400 alumnos e foi installado em meados de 1913.

Escola de Aprendizes Marinheiros de Minas Geraes
(SEDE—VILLA DE PIRAPÓRA, NO RIO S. FRANCISCO)

'""*'¦¦ "

Creadapelo Congr. Nacional, eoó-vj do art. 2.° do n. VI doproj. de lei
n. 297, de 13 de nov. de 1908, medeante proposta do Ministério da Marinha
ao Gov. da Republica.

Construídos os edifícios necessários, no período de Jan. de 1910 a Junho
de 1911 e installada a Escola em 24 de fev. de 1913.

A Escola Primaria de Aprendizes Marinheiros, em Pirapóra, tem 1 .com-
mandante, 1 immediato, oflíciaes instruetores, cirurgião, commissarios, es-
creventes, enfermeiros, fieis, professores, auxiliares de ensino, sargentos das
companhias, dispenseiros, cosinheiros, creados e um contingente de mari^
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h

nheiros de 1.* classe, além de 100 aprendizes, banda de musica, cometas etambores e pequeno material fluctuante para exercicios de navegação fluvial-militar, no rio S. Francisco.
(Vide o histórico da creação desta Escola, no vol. III, pags. 938 a 943 evol. IV, pag. 86 deste Annuario, edições de 1909 e 1911).
O 1.» Commandante foi o sr. Capm. de corveta Arthur Affonso de BarrosCobra, nat. do sul de Minas (Caldas) e nom. em julho 911 para o cargo.
Immediato, Capitão-tenente Tancredo de Alcântara Gomes, nom. em 16de ag. de 1911. Tendo, porém, sido exonerado o 1.° Commandante Bar-ros Cobra, foi em 10 de jan. 913 nom. Commandante da Escola o sr. cap.ten. Tancredo de Alcântara Gomes.
Vice-Direclor. - Cap.-tenente Frederico de Gouvêa Coutinho (nom. emmarço 913).
Medico. — l.o tenente dr. Augusto Toscano de Brito (nom. em fev. 913).Professores-svs. Lycurgo Pereira Leite, Raul de Aguiar e Octavio Car-neiro da Silva (nom. em fev. 913).
Official instruclor-l.o Ten. Octavio Guerra (nom. em 21 de julho 913).Intendente-2.0 Ten. Commissario Luiz Francisco da Silva.

XXXX.XX'. :\:XXXXS;X ';.-:'....;• XX .-'"¦ X' v**/'•->::, ."XX?""Xi.'XX- ¦:-;-VXXXí

Guarnição do Exercito Federal no Estado
Foram supprimidas da guarnição aquartellada em Minas Geraes as se-

guintes unidades:
9.a Companhia de Caçadores (recolhida de Bello Horizonte para Ni-ctheroy, em (1912).
8.° Pelotão de Estafetas (recolhido para a Capital Federal, em 1911).

\ 10.° Esquadrão de Engenharia (desligado da sua primitiva sede, em S.João d'El-Rey).
Continua no Estado o 51.° Batalhão de Caçadores do Exercito, com sede nacid. de S. João d'El-Rey e está sujeito o território de Minas Geraes ao 8.°Distrieto Militar da Republica (Estados de Minas e Rio).
O 51.o é command. peloCel. Olavo Amaral Corrêa (fev. 913\ que substi-tuio o anterior Command. Cel. João Caetano de Faria Albuquerque.

Sanatório Militar de Lavrinhas
'

(SIÍDE—LAVRINHAS, COMARCA DE 1TAJUBA', SUL DE MINAS)
v

Fica nos Campos do Jordão, planalto da Mantiqueira, divisa paulista.Tem uma pequena força do 52.° Bat. de Caçadores, da guarnição de Lo-rena (Est. de S. Paulo).

Juizo Seccional da Republica no Estado de Minas
(SEDE—BELLO HORIZONTE, A' RUA DA BAHIA, NO PALACETE OLYNTHO)

Juiz Federal-Dr. Carlos Honorio Benedicto Ottoni, bach. em Dir. ex-Chefe dePol. de Minas, ex-Pres. da prov. do Ceará, ant. dep. fed , ma^is-trado, dèsemb. após. da Rei. do Rio, e nat. do Serro. ' b
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Juiz Substituto—Dr. Sezino Barbosa do Valle, bach. em Dir. e nat. deItamaracá.
Procurador ãa Republica—Dr. Albino Alves Filho, bach. em Dir. e nat.da com. de Itajubá.
Escrivães federaes—Dr. Leandro Castilho de Moura Costa, bach. em Dir.e nat. de Barbacena; João Ferreira Brant, capm. e nat. de Diamantina.
0 Juízo Federal de Minas é a maior secção da Republica, pois julga dascausas e feitos eiveis, commerciaes e criminaes, de alçada federal, para todoo território do nosso Estado, com recurso para o Supremo Tribunal da Re-

publica.
Delegacia Fiscal do Thesouro Naciona

^ (SEDE—BELLO HORIZONTE—EM PRÓPRIO FEDERAL, Á AVENIDA AFFONSO PENNA)
Delegado Fiscal—Major José Silverio dos Santos, füncc. do quadro daFazenda e nat. de Ouro Preto.
Thesoureiro—Coronel Emygdio Rodrigues Germano, command. da Guar^da Nac. do Est. e nat. da Bahia.
Contador — Cap.m Antônio Augusto Mallard, funec. da Faz. e nat. deOuro Pretok
Procurador Fiscal interino-Dr. Benjamim Amaral de Paula Lima, bach.em Dir. e nat. de Ouro Preto.

Caixa Econômica Federal
(SEDE—BELLO HORIZONTE, NO EDIFÍCIO DA DELEGACIA FISCAL)

Presidente do Conselho Fiscal--Dr. Cornelio Vaz de Mello, med., sen.est. é nat. de Ouro Preto;
Gerente—Capm. Cláudio Andrade, nat. de Ouro Preto.
Thesoureiro— Major Augusto César Moreira, nat. do Pará (Minas).

Correios e Telegraphos Federaes no Estado
Administração Gorai dos Correios de Minas

(SEDE—BELLO HORIZONTE.—EM VASTO E BELLO PALÁCIO DE PROPRIEDADE
(DA UNIÃO, A' AVENIDA AFFONSO PENNA)

A Administração de Bello Horizonte superintende mais de 800 agencias
postaes no território Mineiro e delia dependem as 4 Sub-Administraçoes deCampanha, Diamantina, Juiz de Fórae Uberaba.

Administrador dos Correios de Minas—O dr. Francisco José de Almidae
Brant, ant. magistrado, adv., prof. da Fac. de Dir. e nat. de Diamantina.

Ajudante do Administrador dos Correios de Minas—O major Gustavo
Soares de Vasconcellos Lessa, nat. de Diamantina.

Contador dos Correios—O major João Coutinhó, nat. de Ouro Preto.

/•
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Sub-Administradores—T>& Campanha, cel. João Bressane; de Diamantina,
doutor Álvaro da Matta Machado, med. e ant. Sen. do Est.; de Juiz de Fóra,
cel. Arthur Penna; de Uberaba, major Francisco de Medina Cceli.

Além destas repartições postaes, ha no Estado agencias de correio de
grande movimento (Barbacena e S. João d'El-Rey, por exemplo).

Em 1912, transitaram nas 871 agencias postaes mineiras 2.526.269 malas
de correspondência.

Districtos do Teiegrapho Nacional
No^Est. de Minas Geraes as linhas telegraphicas são todas da União e se

subdividem em 3 districtos federaes, que as flscalisam e administram.
Distr. de Minas-Norte—Ehgro. chefe (vago)-Séde: cid. de Diamantina.
Distr. de Minas-Cenlro—tingro. chefe, Dr. José Barcellos de Carvalho

(eng. civ. e de min., nat. de Ouro Preto)-Séde: cio\ de Bello Horizonte.
Distr. de Minas-Sia-Engvo. Chefe, Dr. Antônio Ramalho (Engro. geogre nat. daCap. Federal)—Sede: cid. de Juiz de Fóra,

Instituto Vaccinogenico Oswaldo Cruz

^i

(SEDE—BELLO HORIZONTE, EM PRÓPRIO FEDERAL, ENTRE A RUA DA
BAHIA E PRAÇA DA LIBERDADE)

Direclor—Vr. Esequiel Caetano Dias, med. e prof. da Fac. de Med.
Secretario—Pharm. Emiliano Cobra Olyntho.
O Inst. é filial ao celebre e bem reputado lnstit. de Manguinhos (do Rio

de Janeiro).

Escola de Aprendizes Artífices
(SEDE—BELLO HORIZONTE, EM PRÉDIO FEDERAL, A' AVEN. AFFONSO PENNA,

JUNTO AO PALÁCIO DA JUSTIÇA)

Foicreado em 1909, na pres.'Nilo Peçanha, é dependente do Minist. fed.
da Agricult. e funcciona com varias aulas technicas c oiiicinas de trabalhos
manuaes.

Director--Dr. Augusto Cândido Ferreira Leal, eng. civ. o professor.Auoeiliarez-Augusto Berardo Nunan, Agostinho Detalonde, normalista
Judith Mendonça, dr. Augusto Leal, professores.

Escripturario—Samuel Ribas.

Estação Experimental de Cultura
Creada no Est. de Minas pelo Gov. Fed., em fev. de 1913, c destinada ao

incremento da cultura da maniçoba e industria extractiva da borracha.
Não foi ainda install, e nem nomeado o seo pessoal.
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Campo de Demonstração Agrícola
(CREADO PELO MIN. FED. DA AGRIC. NA CID. DE LAVRAS) OESTE DE MINAS

Director—Aíionso Christino. /
Auxiliar—Vago.
Funcciona este Campo Agricola federal annexo á Escola de Agriculturade Lavras, dirig. por Mr. Benjamim Hunnicut.

¦| •. 
.

Insp3ctoria do serviço federal de Povoamento do Solo
rsÉDE-BELLo Horizonte, rua Sergype, e abrangendo ainpectoria

TODO OE STADO DE MlNAS

Inspector do Povoamento-ür. Pedro Demosthenes Rache, eng. civ. ede minas, prof. da Esc. de Eng. e nat. do Rio Gr. do Sul.
Auxiliar dalnspectoria (em Bello Horizonte), Dr. Carlos Pereira daSilva, eng. civ. e de minas, nat. de Diamantina.
Superintende a Inspectoria os seguintes serviços entre outros :Núcleo Inconfidentes (mun. de Ouro Fino, sul de Minas) .
Commissâo fundadora do núcleo :
Ajudante, engenheiro Continentino Guimarães;- medico, dr. PaulinoMineiro de Lacerda; escriplurario, João de Miranda Megale.
II Núcleo João Pinheiro (mun< de Villa Paraopcba,\ao centro do Esta-do).
Director, coronel Antônio Chaves de Queiroga: ajudante, Alfredo Al-vos Pinto ; medico, dr. José de Paula Câmara ; escriplurario Antônio Mar-tinsPenna; chefe de culturas, Alipio Barbosa da Silva Cabral.

Inspectoria Agricola Federal no Estado de Minas
Tem sede em Bello Horizonte e comprehende sete circumscripções comsede em Diamantina, Theophilo Ottoni, Lavras, Leopoldina, Ouro Fino eUberaba, sendo a 1.* na Capital.
Inspector geralr-dv. Fidelis Reis, eng. agron. e prof. da Esc. de Em?,nat. de Uberaba.
SecrelmiQ-áv. Edgard de Oliveira Lima, bach. em Dir.
Auxiliar— Álvaro Cordovil da Silveira.
Ajudantes-Agenor CorrAa, José Henrique Duarte de Miranda, Josó Nu-nes Badaró, pharm. Clovis de Abreo, Bento Ferreira e dr. Joaquim Baptis-ta de Mello Filho, bach. em Dir.

Inspectoria Federal de índios
Tinha sede cm Theophilo Ottoni a Inspectoria de catechese leiga dosselvicolas do Est. do Minas, e da qual foram inspectores federaes o l.oTen. dr. Alberto Portella, eng. militar (suicidou-se em 1912) e o dr. Joa-
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quim Gomes Miçhaeli, prof. e eng. civ. e de minas (depois substituido peloTen. dr. Alipió Bandeira, que estáava dirigindo o distr. da Bahia).
Mas, por decreto fed. n. 9.214, de 15 de dezembro de 1912, assignado

pelo Presidente da Republica e pelo Ministro da Agricultura, foi dada novaorganisação ao «Serviço de Protecção aos índios» ; e por essa reformafoi supprimidaa Inspectoria de Minas Geraes (art. 59), passando os tra-balhos que'estavam a cargo dessa Inspectoria, que tinha sua sede na cid.de Theophilo Ottoni, a serem executados pelas Inspectorias dos Estados daBahia ou Espirito Santo, conforme as zonas em que se realisarem e as con-veniencias do serviço (art. 76).
Era auxiliarão serviço o sr. major Gualdim Martins e funccionava

como interprete o tenente João Lage (da Brig. Pol. do Est.).

Commissariado Geral da Propaganda Commercial
da Borracha

(Sede—Bello Horizonte, rua de S. Paulo, n. 673)
Foi installado este serviço federal, no Estado de Minas, em Jan. de1913 e é destinado a colher elementos eproductos para a grande Exp. Nac.da Borracha, em "set. 913, na Cap. -da Rep.
Commissario geral-dr. José Caetano da Silva Campolina, med., ex-dep. fed. e nat. de Queluz.
Secretario -Major J. Olympio de Castro, jornalista e nat. de Oliveira.Tem o Commissariado vários agentes e auxiliares destacados para diver-

sos pontos do Estado. s

Posto Federal de Obs3rvação e Enfermaria Veterinária
(SEDE—NA FAZENDA DO LEITÃO, SUBÚRBIO DE BELLO HORIZONTE)

t

Director-dr. Henrique Marques Lisboa, (nom. por decr. de 29 dez. 911).
Auxiliar-^vm. João Cláudio de Lima, nat. de Ouro Preto.

Inspectoria Veterinária do 7.- Districto Federal
(SEDE—NA CID. DE UBERABA E ABRANGENDO O TRIÂNGULO MINEIRO E O ESTADO

DE GOYAZ)

Creada essa Inspectoria pelo Decr. fed. n. 9.194, do 9 de Dez. 1911 e
subordinada ao Miníst. da Agricultura.

Inspector-o Dr, Gabriel Spada (que substituio o 1.» nom., o Dr. Can-tidiano de Almeida,).
Inspector-auxiliar—Da. Samuel Hardmann, med.

Delegacia da Dir v-toria Federal de Estatística em Minas
>.¦-. (SEDE— BELLO HORIZONTE) 

'' '

Delegado Federal (em todo o Estado)-sr. Elysio Moreira da Fonseca,íunccion. da União.
AmiUar--&v. Thimoteo da Costa Júnior.
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Funcciona nos subúrbios da cid. de Barbacena, no ant. Núcleo colonial
pe«o.jj.ecfé ,», 9,671,4e 17 de Julho de4912 e exp^d.^elo ^in^ áa Affríc^ s

:;, *mmto Amilcar Savassi, ex-funccion.-do f ^ &'

ll|pÍf|l^eÔÉ Permanente deLacticinios

C-cada, em 1913, pelo Minist. fed: de Agricultura. 
'

- 
^ector-Wiiiiam Fíedericfc ACliestton (tgchnico contract MM4;Fed. e nom. em abril 1912).. pv«mi^ contract. pelo Gov.

i 2.-EscolaPerman3nt3 de La tUnioá
(Creadapelo Min. Fed. da Agric. na cid. de S João dli iw rw 

*f
,Mtnas, pordecr. de 29 Dez. de 1911) clEi-Rey, Oeste de

: mrecu>r-dv. Affonso Negreiros Lobato Filho, eng. agron ^ " '

; abril SW 1^Í« 1» 
de 

PÉ lÈÍÍ (nom. em 1

Fscolaí^^
Mestreãa fabrico de lacticinios-Re^ de Oliveira Esteves ' "i
Cfowico-dr. Mareei Ledent ^ -sÍP?fe

.i^sçrevedte -Sebastião Lacerda Cavalcante. -

deposito de forragens:estrunie^ elS PT M vac^s; um grande

tado e remodelado o predíò actuaíe 'M """^ tend° SÍdo au^en-
sob a flscalisaçao do d . ThoS li v ri i 

'#%& 
%&*&*&. '^ustriaes,

da Agricultura. Cacalvant, de Gusmão, Engro. do Ministério

:0 Aprendizado Federal Agrícola de Barbacena

3ill^^ÍSÍÍÍ^Pomologia Siii
4^??W «^«ómò-LJosé Martins dá Cifnhà:" í#Sl
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18- Districto Agrícola Federal ;
(Abrange todo o Est. de Minas) a : 

"

(SÉDE-DA 3.» ZONA CID. DE THKOPHI^^ONl/ "
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Faz >nda Pastoril Modelo
Creada no mun. de Uberaba—zona do Triângulo Mineiro—por decr. n.

( 9.868, de 14 de nov. de 1912, do Gov. Fed. Está sob a depend. do Min. da
Agric. da União.

Director—Engro. José Maria dos Reis, agrônomo e nat. de Uberaba.

OUTROS FUNCCIONARIOS E AUTORIDADES
FEDERAES NO ESTADO DE MINAS

«f£

> Juizes Federaes (Supplentes do Juizo Seccional no Estado): coronéis
Manoel Lopes de Figueiredo e Leopoldo Cesab Gomes Teixeira, residentes
em Bello Horizonte.

Commandante Geral da Guarda Nacional do Estado : coronel Emygdio
Rodrigues Germano, thesour. da Delegacia Fiscal e resid. em Bello Hori-
zonte.

Commandante da Guarnicão Federal no Estado : coronel Olavo Amaral
Corrêa (da arma de Inf. do Exerc.). Res. em S. João d'El-Rey.

Procurador Fiscal da Fazenda da União : dr. Júlio Bueno Brandão Fi-
lho, bach em Dir. e nat. de Ouro Fino (Está em comm. junto ao Gabin. da
Pres. do Es!;.). K

Inspector do Povoamento do Solo (em todo Estado): o Dr. Pedro D.
Rache, resid. em Bello Horizonte.

Encarregado do Registro Militar (alistamento e sorteio para o serviço
do Exerc."em todo o Estado): 1.° ten. de Inf. s.\ Herculano Assumpçâo, nat.
de S. João d'El-Rey e resid. em Bello Hofizonte.

Encarregado do Tombo dos Próprios Federaes (existentes no Estado) :
o dí* Abel Waldeck, eng civ. e ex-Director da E. de F. Juiz de .Fora ao
Pião.

Tem como Auxiliar o sr. major J. J. do Carmo Gama (nat. de Rio Novo
e membro effect. da Acad. Min. de Letras).

Inspector veterinário do 7.° districto federal (com sede em Uberaba)—
Dt Gabriel Spada, medico.

Director do Posto de Observação e Enfermaria Veterinária (sede em Bel-
f To Horizonte, na Fazenda do Leitão)—Dr. Henrique Marques Lisboa, med.

e prof. da Fac. de Med.
Director da Escola de Lacticinios de Barbawna—Dr. William Fred.

Chestton.
Director da Escola de Lacticinios de São João d'El-Rey—Dr. Affonso Ne-

greiros Lobato Júnior, eng. agron,
Director do Campo Agrícola de Lavras—sr. Affonso Chrislino.
Director de Estatística Federal noEstado-Sr. Saturnino de Padua(bach.

em scienc. comm. e nat. de lavras)
Secretario.dÁ Direòtoria da E. de F. Oeste de Minas -sr. J. F. de Sou-

sa Porto ($éfre-S. João d^l-Rey e Rio, S. Pedro, 87).
Engenheiro chefe do. Prolongamento da E de F. Central do Brasil (bi-tola larga de Congonhas a Bello Horizonte) : o d: José Mariano de Olivei-

ja, eng. civil.
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Ajudante do Prolongamento da bitola larga: o dr. Luiz DodsworthMartins, bach. em scienc. jurid. e Eng. geog.
Impeetordo trafego, em Minas, da E. do F. Central do Brasil (comrosid. em Juiz de Fora), o dr. Madeira de Lei, eng. civil. :: .
Sub-Chefe de Tracç.ão da E. F. Central, em Bello Horizonte : dr Ben-

WM nT HeDrS*-CÍI; 
e d9 mÍnaS' Pr0f- da Esc« deEnS" ex-Pref. da Ca-pnai e nat. de Grão Mogol.

Auxiliar da Dir. do Archivo Publico Federal, (em Minas) : dr. Dio°-ode Vasconcellos, adv., natural de Mariana e resid. em Ouro Preto.
co, 

S!eZb'í° 
Ia 

commissao federal de inspecçàj dos estabelecimentos publi-
Vi,n„,P 1 

reS. a'Íenad0S d° Estad0 : ° dp- Joao Ribeiro de SousaVianna, medico e Dir. da Esc. de Odontologia.

Fed^rl0 Md° 
ImVT° 

TaCCln°9enk0 0swald0 Cru* («liai ao Instituto
Ia uLZ„TS W*\ d° RÍ° de Janeir0)' emBell° Horizonte. *-P"«a
Campos a'1Ía: Dr' Esequiel Caetaao Dias> nat- ^e

Auxiliar : Pharmaceutico Emiliano Olyntho, nat. de Pouso Alegre
r«Hnf vT 

ãa mmda dC Fcr,'° °3Ste de Minas (Pr°Prio pederal) : o dr.
official T'Tf T\ 

° ant' SU-b"DÍC- da E" dô F' 0entral (Re-idenoiiollicial, na cid. de S. João d'El-Rey).
Invector do Serviço Agucola Federal (no Estado de Minas) : o dr. Fi-

nrof dn'V"gHa8rn0m,0 Pel° CXÜnCt° Inst ^ooteclinico de Uberaba eprol. da Esc. de Eng. de Belio Horizonte.
Chefes do Prolongamento da E. F. Central do Brasil: na linha do Cen-

ia o dp'"'/ ^ 
de Ca,'Valh°' eng- CÍVÜ ; e no Ranial de S. Barba-ia, o di. Francisco Amynthas de Carvalho Moura, eng. civil.

Institutos de Ensino S apei ior, Secundário e Technico,
existentes no Estado

CURSOS SUPERIORES
I Escola de Minas (fundada a 12 de Outubro de Í8*G )

PretoC!pr°a^%!?„lharÍ,a 
** 
^ 

* CÍV"' °m 6 annos>' Séde~cid' de Ourorreto Praça da independência, (no ant. Palácio do Gov )
tee-ZrecZ 

S°^T -^ *? 
,C°SU Sena' en«enheiro de ^viie mector Dr. Domingo* José da Rocha, engenheiro de minasSecrelano: Dr. José da Silva Brandão, engenheiro de minas«mlUSS"-?: Alcides Catao da Rocha Medrado'red-da Wfm m-

Amanuense : tenente Jayme de Aragão Gesteira '
i ortetro : capitão Cândido Aniceto da Costa Frade.
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E esta a relação dos lentes da Escola de Minas :
Cathedraticos:

Dr. Joaquim Cândido da Costa Sena.
Dr. Bernardirio Augusto de Lima.
Dr. Domingos José da Rocha.
Dr. Lúcio José dos Santos.
Dr. Alfredo Baeta Neves.
Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa.
Dr. Custodio da Silva Braga.
Dr. Geraldo A. da Silveira.
Dr. Alberto de Magalhães Gomes*

10 Dr. Augusto da Silva Barbosa.
11 Dr. Carlos Thomaz de Magalhães Gomes.
12 Dr. José Januário Carneiro.
13 Dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires (licenceado ha annos).

s 14 Dr. Domingos da Silva Porto (àposent, em fév. 913).
15 Dr. Clodómiro Augusto de Oliveira.
16 Dr. Armando Brotas Bhering.

Substitutos :
17 Dr. Joaquim Furtado de Menezes.
18 Dr. José Felippe de Santa Cecilia (licenceado).
19 Dr. Gasta o Gomes
20 Dr. Domingos Fleury da Rocha.
21 D.\ José Nogueira de bá (licenceado).
22 Dr. José Augusto Azevedo Vianna, Preparador-analysta.
23 Dr. Fausto Alves de Britto—prof. de Desenho.
24 Dr. Luiz Caetano Ferraz—prof, de Desenho.
25 Dr. Odorico Rodrigues de Albuquerque.
Tem tido a Escola como seos Directores os drs. Henrique Gorceix

(fundador da Escola, de 1876 a 1892), Archias Medrado, Domingos Rocha
e Costa Sena.

Tem os Cursos de engenheiros de minas e civis, engenheiros indus-
triaes, geographos e agrimensores.

O Curso total é em seis annos, sendo 3 annos do curso fundamental e
3 do cu^so especial para os engenheiros civis e de minas.

O Corpo docente se compòe de 16 lentes cathedraticos, oito lentes su-
Ibsütutos e 2 professores.
A Escola tem os seguintes lentes cathedraticos :

Um Lente cathedr. de mathematicas (revisão e complementos), algo-
bra superior e geometria analyüca;

Um de Geometria analytica, analyse inflnitesimal e calculo das vã-
riaçòes ;

Um de Geometria descriptiva, sombras, estereotomia e madeiramentot
Um de Ag.úmensura, elementos de astronomia, topographia superficial e

subterrânea, perspectiva, trigonometria espherica, geodesia. etc ;
Um de Mecânica geral e applicada: cinematica e dynamica áppli-

cadas ;
Um de Physica : meteorologia o elect.úcidade geral e applicaçòes do

calor e electro-technica;
Um çle Botânica e Zoologia ;
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Um de Mineralogia, geologia e paleontologia;
Um de Physica mollecular, calor e óptica applicados á engenharia,

óptica physica, chimica inorgânica, descriptiva e analytica (metalloides emetaesj;
Um de Chimica orgânica e analytica (docimasia) e chimica industrial;
Um de metallurgia e electro-metallurgia e exploração e lavra de minas ;Um de economia politica e finanças, direito administrativo e constitucio-

nal, estatística e legislação de Minas;
Um de Grapho-estaticae resistência de materiaes, estabilidade das con-strucções, estudo dos materiaes de construcção e determinação experimental

dá 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 Ihermicos;
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 e

geométrico, de aguadas e topographico, de cartas geodesicas);Um Professor de Desenho do curso especial(desenho de machinas e organo-
graphico, de projectos de metallurgia e de mecânica, de estradas, pontes eviaductos, de architectura e construcções civis em geral).

Tem a Escola mais 8 Lentes substitutos, para a 1.% 2¦•, 3.% 4 \ 5.*, 6.a7.a e8.a secçõesdo curso;
Mais um Preparador chimico-analysta;
Um conservador mecânico;
Auxiliares mestres de offlcinas de electro-technica e madeiramento e va-

rios guardas, serventes, contínuos e 1 Porteiro-geral.
Possue ainda a Escola de Minas de Ouro Preto os 12 Gabinetes se-

guintes:
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 Metallurgia e Mi'nas; de Desenho; e de Chimica industrial.
Mais 3 laboratórios:
De Chimica e Docimasia; industrial de exploração de minas; e industria

de metallurgia e Electro-technica; e 3 oflicinas (de Electro-technica, de con'strucçào, mecânica e de madeiramento) c 2 Observatórios (um astronômico e"um meteorológico).

« faculdade de Direito de Minas Geraes

(SIÍDE -BELLO HORIZONTE, EM EDIFÍCIO PRÓPRIO, A' PRAÇA DA REPUBLICA
(Curso de scincias jurídicas e sociaes, em 6 annos)

Fundada em Ouro Preto, a 10 de dezembro de 1892 e reconhecida peloDec. federal n .1.289, de 21 de fevereiro de 1893. Consiste o seo patrimônioem um prédio do valor de 170:000$0<JO, situado na praça da Republica. Amédia da freqüência annual é d- 150 alumnos.
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yJ*éctor-VT. 
Francisco Mendes Pimentel, bach. em direito e prof. ca-

tho^oe-^ecto,_Dl, 
Bdmund0 Pc;eiPa,jinS) )jach< em cI.,_ e 

. 
roj. ca_

Offlcial-secrctario~X)v. Octavio Martins, bach. em dir.Bibhothecario-José de Mello, acadêmico.

CORPO DOCENTE
Lentes cathedraticos e substitutos da Faculdade de Direito:Dr. Antonio Augusto de Lima.

» Virgilio Martins de Mello Franco.» Afranio de Mello Franco.
» João Gomes Rebello Horta (licenceado).» Sabino Barroso Júnior.

» Henrique de Magalhães Sales.» Francisco Mendes Pimentel.
» Antônio Luiz Ferreira Tinôco.
» Levindo Ferreira Lopes.
» Camillo Luiz Maria de Britto.
» Francisco Luiz da Veiga.

José Pedro Drumond.
Donato Joaquim da Fonseca.
José Antonio Saraiva.
João Luiz Alves.
Francisco de Assis Barcellos Correia.Affonso Penna Júnior.
Tito Fulgencio Alves Pereira.
Estevão Leite de Magalhães Pinto.Arthur Ribeiro de Oliveira.
Cicero Ribeiro Ferreira Rodrigues.
Edmundo Pereira Lins.
Pedro da Matta Machado.
Francisco.José de Almeida Brant.Juscelino Barbosa.
Raul Soares de Moura.

Lentes em disponibilidade:
Dr.'Bernardino Augus o de Lima.

Theophilo Domingues Alves Ribeiro.Mario Augusto Brandão de Amorim.

1911U p. a" off11Z °'8anÍCa 
d° EnSÍn° Sl'J1erÍOr írof- *<• »•>¦¦" de

ií Mff irequencia, o curso de direito da Faculdade de Direitoda Bello Horizonte esta dividido em seis annos escolares, com dois p 
"íòdos

sei 
puladas, 

esta diwd.do em seis séries, correspondentes aos seis annosescolares; e, para o Cleito dos exames, em Ires seções, corre!, ondendo apr.me.ra, . prova preliminar, a segunda, á prova básica e a ler|||^
Ha na Faculdade 17 professores ordinários para o ensino da, matériasdo curso, dividas pelas cadeiras que constituem as seis séries seguintes !

>*•¦''.. i
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Senador J^eviiido Ferreira Lopes

Lente da Fac. de Direito e futuro vice-Presidente do Estado de Minas
(1914-1918)
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1#* série—Introducçáo geral do estudo do direito ou encyclopedica júri-
dica; direito publico e constitucional;

2.a série-Direito internacional, publico e privado 6 diplomacia; direito
administrativo, economia politica e sciencia das finanças;

3.8 série-Direito romano, direito criminal (1.* parte), e direito civil (di-
reitor de família);

4.a série—Direito criminal (especialmente direito militar e regirnen peni-
tenciario), direito civil (direito patrimonial e direitos reaesj, e direito com-
mercial (l.a parte);

5a série—Direito civil (direito das successões), direito commercial, espe-
cialmente direito maritimo, fallenciae liquidação judicial,e medicina publica;

6.a série —l.a Theoria do processo civil e commercial; 2.a Pratica do
processo civil e commercial; 3.a Theoria e pratica do processo criminal.

Estas cadeiras constituem sete secçòcs, com outros tantos professores
extraordinários effectivos, e desta forma distribuidas :

l.a secção : Encyclopedica jurídica, direito constitucional e direito in-
ternacional publico e privado e diplomacia; 2.a secção : Direito administra-
tivo e economia politica e sciencia das finanças; V secçào: Direito romano
e direito civil; 4.a secçào : Direito criminal; 5.a secção : Direito commer-
ciai; 6.a secção : Medicina publica; 7.a secção : Theoria de processo civil e
commercial, pratica de processo civil e commercial e theoria e pratica do
processo criminal.

—Para os alumnos do regirnen antigo, no corrente anno lectivo, são
estes os lentes da Faculdade, conforme approvou a Congregação, em 31 de
março de 1913 :

1.° anno :
Philosophiado Direito, Dr. Virgilio de M. Franco.
Direito Romano, Dr. Augusto de Lima.

2.° anno :
Direito Civil, Dr. Donato da Fonseca.
Direito Publico, Dr. Tito Fulgencio.
Direito Internacional, Dr. Affonso Penna Júnior.

3 o anno :
Direito Civil, Dr. Edmundo Lins.
Direito Criminal, Dr. Mendes Pimentel,
Direito Commercial, Dr. Estevão Pinto.

4.° anno :
Direito Civil. Dr. Edmundo Lins.
Direito Commercial, Desembargador Saraiva.
Direito Criminal, Desembargador Tinôco.
Economia Politica, Dr. Bernardino de Lima.

5.° anno :
Theoria do Processo, Dr. Levindo Lopes.
Direito Administrativo, Dr. Barcellos Corrêa.
Medicina Publica, Dr. José Pedro Drummond.
Legislação Comparada, Dr. Camillo de Britto.
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Na Fac. de Dir. de Bello Horizonte são estas disciplinas ensinadas : ncr
1.° anno, Encyçlopedia Jurídica e -Dir. Romano; no 2.°, Dir. Civil, Dir. Pu-
blico e Dir. Internacional; no.3.°, Dir. Civil, Dir. Penal e Economia Poli-,
tica; no 4.°, Dir. Civil, Dir. Penal, Dir. Commercial c Economia Politica;
no 5.° e ultimo anno do curso juridica-social, Processo Civil, Proc. Com-
mercial, Proc. Criminal, Dir. Administrativo, Medicina Publica e Legislarão
Comparada. ,

3 Escola de Pharmacia (fundada em Ouro Preto, cm 4
de abril de 1838)

Curso de pharmaceuticos, em 3 annos. (Séde-cid. de Ouro Preto — Rua S."Francisco de Assis, atraz da Penitenciaria)

Director—D?. Jovelino Mineiro, bacharel em sciéncias naturaes c pharm.
J Secretario—Alberto Magalhães, pharmaceutico.

?&j Amanuense—Manoel Pedro de Macedo, pharm.
Porteiro—Clemeritino Luiz Pacheco.
Serventes—Adolpho José Passos, Bernardo Augusto Assumpção, Mareei-

lino de Paula e Pedro Ferreira Coelho.
Tem como cathedraticos os seguintes professores:
Dr. Jovelino Mineiro (pharmacologia).
Dr. Cláudio de Lima (chimica e physica).

. Dr. Octavio de Britto (Historia natural).
Dr. Gomes Freire (toxicologia).
Dr. João Velloso (Matéria medica).
Dr. Sezinio Pontes (physica medica).
Lentes em disponibilidade : drs. Cornelio Vaz de Mello, Antônio Ribeiro

da Silva Braga e Levindo Eduardo Coelho.
*

I Inslilulo Profissional Domingos Freire

Fundado em Ouro Preto, annexo á Escola de Pharmacia e destinado ao
curso livre de odontologia e obstetrícia, formando cirurgiões dentistas e par-
teiras diplomadas.

Director : dr. João Baptista Ferreira Velloso, medico edep. estadoal.

{. Secretario: Alberto C. de Magalhães, pharm.
Era Delegado do Gov. da União, junto ao Instituto «Domingos Freire»,

o sr. Antônio Vieira de Britto, bach. cm se. nat. e pharm. (Nom. em Sc-
tembro de 1910).

."» Escola Livre de Odontologia

(SKDE -BELLO HORIZONTE-RUA GUAYCURU'*, EM PRÉDIO DOADO PELO ESTADO,
- EM 1909)-

Esta Esc. foi fundada em 1906 e reconhec. no Est. pelo art. 12 da lei
n. 163, de 12 de set. de 1907.

Tem o curso de cirurgiões .dentistas em 3 annos.
Director : Dr. João Ribeiro de Sousa Vianna, medico e prof. calhedr.
Vicc-Director : dr. José Pedro Drumond, medico, bach. em dir. e prof.

cathedr.
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Secretario : dr. Manoel de Magalhães Penido, Ten. cirurgião-dentista da
Brig. de Pol. e professor cathedr. da Esc.

A Escola Livre de Odontologia de Bello Horizonte funcciona em prédio
próprio á rua Guaycurús e foi fundada em 1906, a esforços dos srs. drs.
João Vianna, Fernando Soares Brandão e Manoel Magalhães Penido.

Dispõe de Gabinetes para trabalhos práticos, tem elevada matricula e o seo
corpo docente é composto dos srs. drs. João Ribeiro Vianna, José Pedro Drum-
mond, A. Teixeira Duarte, Prado Lopes, Fernando Soares Brandão, Gabriel
Gama Cerqueira, Sisinio Pontes, Levy Coelho, Magalhães Penido, Virgilio
Machado, Nelson Orsini e Castro, Virginio Bhering, já tendo fallecido Ires
lentes, os drs. João Braulio Júnior, Joaquim Sepulveda e Prado Valladares.

O dir. da Escolaé o sr. dr. João Vianna, e o secret. o prof. Magalhães
Penido.

ti Instituto Universitário d'0 Oranbcry

(SÉl)E—JUIZ DE FORA)

Este Instituto universitário tem varias divisões : Gymnasio (para o ba-
charclado em sciencias e letras, 6 annos); Escola de Pharmacia e Obstetrícia
—(curso de graduandos em pharmacia, 2 annos); Escola de Odontologia
(curso de cirurgia dentaria, em 2 annos), todos reconhecidos pelo Gov. Fe-
deral, por decr. n. 1.371, de 28 de agosto de 1905.

Este estabelecimento americano-brasileiro de educação e ensino abrange :
Cursos de letras : primário, secundário, superior; e
Cursos profissionaes : de Pharmacia, de Odontologia, de Direito, de

Theologia.
Adopta a Pedagogia : Moderna (Americana progressista); e visa uma
Disciplina : intransigente contra os máos costumes, persuasiva no mais,

executada de modo a crear caracteres livres.
Presidente : Dr. J. L. Bruce.
Reitores: J. L. Bruce, do Gymnasio e da Escola de Theologia; Dr.

Eduardo de Menezes, da Escola de Pharmacia e Odontologia; Dr. Fernando
Lobo, da Escola de Direito.

PROFESSORES CATHEDRATICOS

Drs, J. L, Bruce, Eduardo de Menezes^ Fernando Lobo, João Massena, E.
E. Van, Brant Horla, Cornelio Goulart Btieno, Patr ocinio Pontes. D. K.Lam-
buth, Álvaro Braga de Araújo. Antônio Braga, Ottoni Tristào, A. 1). Carva-
lho, Scrapiào Carvalho, José Dutra, Christovam Malta, José Rangel, Sylvio
Roméro, Feliciano Penna, Luiz Eugênio Morta Barbosa, Edgard Quinet, Ru-
bens Campos, Eduardo de Menezes Filho, Benjamin Colucci, Constantino Luiz
Paletta, Antônio Carlos. Themistocles Halfeld, Adeodato Botelho, e José Luiz
do Couto (professores de vários títulos e cadeiras).

*

O curso fundamental do Instituto Granbeiy dá direito á matricula na
Escola de Pharmacia e Odontologia, do mesmo estabelecimento. A appro-
vação nos dois primeiros annos do curso gymnasial dá direito á matricula
nos cursos do Medicina; Direito c Engenharia; dô^quacs o jurídico já
está organisado. Emflní, todos os cursos superiores são delineados pela lei
orgânica de ensino. «O Granbery» possue uni gymnasio filial na cid. de Ca-
taguazes. O Instituto em Juiz* de Fora foi installado em 22 de agosto de

«•*"»-»
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1904 e equiparado aos ofliciaes congêneres em 28 de agosto de 1905. A Es-
cola de Pharmacia e Odontologia e a de Direito são departamentos do In-
stituto. Foram fundadores do estabelecimento os srs. dr. J W. Tarboux,
W. B. Lee, dr. Eduardo de Menezes, dr. Cornelio Goulart Bueno, dr. José
Nava, dr. José Dutra, dr. Augusto de Sousa, dr. Antônio de Carvalho, dr.
Henrique Ricci de Santo Agostini e dr. João Augusto Massena.

*

Completando o histórico d'0 Granbery, diremos que este estabeleci-
mento de instrucção primaria, secundaria e superior, foi fundado na cidade
de Juiz de Fora, no anno de 1890, pelo comitê de educação da Eg:eja Me-
thodista Episcopal do Sul, tendo sido seo primeiro director o rev. sr. dr. J.
M. Lander.

«Organisaram-se logo três cursos: primário, secundário e theologico.
Em 1904, na presidência do dr. J. W. Tarboux, a directoria constituída

dos seguintes membros: revdos. dr. J. M. Lander, H. C. Thucker, J E.
Tavares E. A. Tilly, J. W. Tarboux, G. D. Parker, Arino F. Moraes, J.
C. Heis, e W. B. Lee, creou uma escola de Pharmacia e Odontologia, sendo
seo reitor o sr. dr. Eduardo de Menezes, med. e Pres. da Acad. de Letras.

O curso secundário foi equiparado ao G.ymnasio Nacional, por decreto
de 19 de junho de 1905, tendo sido nomeado delegado fiscal do governo fe-
deral o sr. capitão F. C. Cohanier; e a Escola de Pharmacia e Odontologia
foi equiparada por decreto de 28 de agosto desse mesmo anno, tendo sido
nomeado delegado o ir. dr. José Cesario Monteiro da Silva.

Em fevereiro de 1912, pela directoria d'0 Granbery, foi creada uma
Escola de Direito, tendo como reitor o sr. dr. Feraando Lobo Leite Perei-
ra, adv. e exsen. fed. e ex-Min. da Rep.

O Granbery fechou as aulas do anno lectivo de 1912 com uma matri-
cuia geral de 428 alumnos.

O rev. dr. J. M, Tarboux, que presidio aos destinos d'0 Granbery du-
rante dez annos*, foi substituído agora pelo sr. J. L. Bruce, professor no
Instituto por vários períodos, desde o anno de 1891 ; este pretende não só
conservar o bom nome que O Granbery já adquirio, mas ainda eleval-o me-
deante a introducção de melhoramentos na organisação de programmas, es-
pecialmente na disciplina e regulamentos internos, cuja observância será
de todo rigor.

, A aetual directoria é constituída dos seguintes membros: srs. H. C. Tu-
cker, presidente, J. L. Bruce, J. M. Lander, João E Tavares, G. D. Par-

|* ker, J. C. Reis, W. B. Lee, J. W. Tarboux e Arino F. Moraes.»

7 Escola d*» Direito d'0 Granbery

íSe'de—cid. de Juiz de Fora)

Em 24 de fev. de 1912, o Instituto O Granbery fundou uma Faculdade
de Direito, que tem como Director o sr. dr. Fernando Lobo Leite Pereira
(adv., ex-Min. de Est., ex-senador federal) e como professores cathedraticos
do 1.° anno, já então fnnccionando, os srs. drs. Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada (adv., ex-secret. d* Est. e dep. fed.) e Sylvio Roméro (adv.,membro
da Acadenlia Brasileira e homem de letras).

Para o corrente anno de 1913, a directoria do Granbery nomeou os se-
guintes lentes do curso jurídico :
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Dr. Antônio Antônio Car*los Ribeiro de Andrada, cathedratico de Direito
Romano, dr. Benjamim Colucci, substituto; dr. Sylvio Roméro, cathedratico
de Direito Publico e Constitucional, dr. Eluardo de Menezes Filho, sub
stituto; dr. Feliciano Penna, cathedratico de Direito Civil, dr Antônio Se-
rapião de Carvalho, substituto ; dr. Luiz Eugênio Horta Bt-rbosa, cathedra-
tico de Direito Commercial, dr. J. L Couto e Silva, substituto ; dr. Adeo-
dato de Andrade Botelho, cathedratico de Direito Internacional Publico e
Privado e Diplomacia, dr. Themistocles Halfeld, substituto.

Actualmente, a nova Fac. de Dir. Mineira já conta alumnos matricula-
dos no 1.° e 2.° annos do curso.

Funcciona ella no mesmo edifício do conhecido Collegio universitário
O Granbery e tem como Secretario o sr. dr. Benjamim Colucci.

¦*• O curso da Escola de Direito d'0 Granbery será de cinco annos, sendo
as matérias distribuídas pela seguinte fôrma:

1 ° ANNO
l.a cadeira—Direito Romano.
2.a cadeira—Direito Publico e Constitucional.

2.° ANNO

1.* cadeira-Direito Internacional Publico e Privado e Diplomacia.
2.a cadeira—Direito Civil.
3.a cadeira—Direito Commercial:

3.° anno
l.a cadeira—Direito Civil.
2.a cadeira—Direito Commercial.
3.* cadeira—Direito Penal.

•I.0 ANNO
l.a cadeira—Direito Civil.
2.* Cadeira—Economia Politica.
3.a cadeira—Sciencia das Finanças e Contabilidade d* Estado.
4.a cadeira—Medicina Publica.

5.° ANNO

l.a cadeira—Direito Administrativo.
2.a cadeira—Theoria e pratica do processo civil, commercial e cri-

minai.
3.a cadeira-Historia e Philosophia do Direito.

¥

O anno lectivo constará de dous períodos : o 1.° será de 16 de fevereiro
a 15 de junho e o 2.°, de 16 de julho a 15 de novembro.

Não haverá aulas nos dias feriados e no dia 11 de agosto consagrado
á commemoração da fundação dos cursos jurídicos no Brasil.

O candidato á matricula no 1.° anno deverá apresentar os seguintes do-
cumentos :

a) certificado de approvaçao no exame de admissão ;
6.) attestado de idoneidade moral,- sempre que o reitor exigil-o.
c) recibo da taxa de matricula.
São matérias necessárias á matricula no 1.° anno as seguintes :
a) Portuguez ;
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b) Francez;
c) Inglez ou Allemâo ou Italiano ;d) Latim ;
e) Historia geral, especialmente do Brasil;
f) Geographiá, especialmente do Brasil;
g) Arithmelica;
h) Álgebra até equações do 2.° gráo, inclusive ;i) Geometria plana e no espaço ;
j) Elementos de Physica e Chimica ;
k) Elementos de Historia Natural; -
l) Lógica.
Serão acceitos os certificados de exame prestados perante o Gymnasiod O Granbery, daquellas matérias ou do bacharelado de seiencias e letras domesmo Gymnasio.
A Congregação resolverá sobre a acceitação de certificados passadospor quaesquer outros estabelecimentos.
Os candidatos á matricula no 2.° anno ou nos seguintes, vindos de Es-co as de Direito existentes nesta data e das que vierem a ser reconhecidas

pela Congregação, deverão apresentar os seguintes documentos :a) certificados dos preparatórios exigidos para a matricula no 1 ° annodesta Escola;
b) certificados dos exames prestados no ou nos annos anteriores, nas-sados pela Escola de onde vierem ;
c) attestado de idoneidade moral, sempre que o Reitor exi"ü-0A Congregação resolverá sobre a acceitação de certificados passadospor outras Escolas de Direito.
Aos alumnos. que terminarem o curso, será conferido o g*áo de ba-charois em seiencias jurídicas e sociaes.
A collação de gráo será feita solemnemente, na presença da Con-re-gação e do publico. °
O distinetivp do gráo de bacharel em seiencias jurídicas e sociaesserá um annel, tendo um rubi engastado e ladeado dos seguintes symbolos •

uma balança e a taboa da lei.

H. Academia de Contmcrcio de Juiz de F«>ra
i

j (Sédc-cid. de Juiz de Fora, cm bello e vasto edifício, no morro do Im-
|l perador. '

Este notável estabelecimento abrange os seguintes cursos:I. Curso preliminar (primário) de duas series.
II. Curso fundamental (secundário- preparatório):1) de três series para as Escolas de Electricidade,"pharmacia, Odontolo-gia, Agrimensura, Architectura e Commercio.
2) de quatro series para as Academias de Medicina, Direito e EngenhariaIII. Curso Superior de Electricidade, de duas series.IV. Curso Superior de Commercio, de duas series.
V. Curso de Odonlologiae Pharmacia, de duas series (o qual começoua funccionar em fev. de 1913).
A Academiade Commercio foi fundadaa 5de dez. de 1891, a exforcos deuma Associação dirigida por F. Baptista de Oliveira.
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Sua primeira Directoria foi composta dos professores: Joseph Quesnel,
Leonidas Detsi e Gustavo Penna.

Foi transferida a Academia, em 22 fev. 1910, para a Sociedade Propaga-
dora de Scienciase Artes (Congregação do i Padres do Verbo Divino).

A actual Directoria é formada pelos revs. Padres Luiz Kõster e Mathias
M. Willems.

Existem, pois, na Academia, como já dissemos,os seguintes cursos secun-
darios e superiores:

Preliminar; Preparatório; Gymnasial; Commercial nocturno; Commercial
superior; de Electrotc clinica; de Pharmacia; c de Odontologia.

O Reitor dos 2 últimos cursos éo sr. Dr. Hermenegildo Villaça (mcd. e
operador, resid. da cid. de Entre Rios).

O corpo docente, em 1912, era de 25 membros, dos quaes sacerdotes 12 e
xis restantes (13) professores leigos, brasileiros.

Freqüência total dos cursos, em 1912: 305 alumnos.
O Instruetor militar é o aspirante do Exerc. sr. Rodolpho Paixão Filho.

í>. Instituio Poytechnico de Juix de Fora

Sóde: cid.de Juiz de Fora. (Junto á Academia de Commorcio).
Eis o histórico da fundação do estabelecimento:
«Obedecendo á iniciativa do illustrado sr. dr, Antônio Carlos Ribeiro de

Andrada, os sacerdotes do Verbo Divino crearam (em jan. de 1909) a Es.
cola Electro-technica, em edifício especialmente construído, e dotada de todo
o material indispensável, e de corpo doceníeidôneo e profissional.

A Escola comprehende um curso secundário superior e pratico de
electro-technica, architectura e agrihíensura, o qual será de dois annos
e assim distribuído:

1.° anno —Mathematicas, aulas semanaes, 4; Mecânica, aulas semanaes,
2; Physica, aulas semanaes. 2; Machinas, (projectos e construcção de peças
da machinas) 2; Electro-technica, 2; Desenho (á mãò livre e geométrico) 4;
Portuguez, 2; Francéz, Inglezou Allemão (uma das três a escolher) 2; Escri"
pturaçào Mercantil imatéria facultativa) 4; Escripta systema Ronde c escro"
ver em machina, 2.

2 o anno:—Mathematicas (aulas semanaes), 1; Mecânica, 1; Machinas mo-
.trizes eoperatrizes, 7; Electro-technica (com applicação praticaj, 5; Archite-
ctura, 2; Desenho a chitectonico 2; Agrimensura e nivelamento, 2; Sciencias
commerciaes (matéria facultativa) 3.

s Para os alumnos que quizerem limitar os seos estudos em Architectura e
Agrimensura, far-se-ào as modificações necessárias no programma.

Como este curso ha de preparar os alumnos principalmente para a vida
pratica, entende-se que em todo o ensino se visa o mais possivel a pratica.

Condições de admissão para o curso secundário electrotechnico:
a) 15 a 18 annos de edade;
b) terá instrucçao necessária, adquirida nos 2 primeiros annos de um

curso gymnasial ou equivalente, etc.
O Instituto Polytechnico, sob a direcção dos doutos Padres Mathias Wil_

lems e Arthur Iloyer, foi inaugurado, solemnemente, a 25 de abril de 1909,
tendo como paranympho o sr. deputado Nelson de Senna e com a assistência
do representante do governo Mineiro, sr. dr. Estevam Pinto, então Secretario
do Interior. Teve desde logo uma freqüência de 28 alumnos, no 1» anno lectivo».
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Os professores do primeiro anno do curso de Electro-technica são os se-
guintes:

Mathematicas, Physicae Electrotechnica, o rev. sr. dr. Mathias M. Wil-
lems; Mecânica, Geometria descriptiva, Projecção e Elementos de Machinas,
Desenho á mão livre e ronde, o rev. sr. padre Arthur B. Hoyer; Francez, o
sr.dr. Luiz Andrés; Portuguez, o s.\ prof. Machado Sobrinho; Inglez, o sr.
Ernesto do Prado Seixas Júnior.

Occupam estas aulas todo o tempo disponivel dos alumnos durante o dia
das 11 horas ás 3 1/2 da tarde).

Os curso facultativos de Escripturação mercantil e pratico de allemào,
funccionam das 5 1/2 da tarde ás 8 horas da noite.

*

Damos a seguir uma ligeira noticia do novo estabelecimento, que é o
referido Curso Polytèchnico de Juiz de Fora, com sua Escola Profissional,
e annexo á Acad. de Commercio :

O prédio.
«O novo prédio destinado ás aulas do Curso Polytèchnico é de constru-

cção de ferro e tijolos
Consta de três andares—um térreo e dous superiores, assoalhados. O

andar térreo compõe-se de três compartimentos :
I—salão destinado á aprendizagem de marcenaria e carpintaria. Mede

10 metros de comprimento, 8 de largura e 5 1/2 de pé direito.
II—Salão das machinas, medindo 14 metros de comprimento, 8 de lar-

gura e 5 1/2 de altura.
III—Salão das ofíicinas de encadernação e typographia, medindo 8 me-

tros de comprimento, 5 de largura e 5 1/2 de altura.
No segundo andar estão três compartimentos, sendo dous para as salas

de aulas e um para refeitório dos aprendizes.
O terceiro andar, bem ventilado, é um vasto salão para dormitório dos

aprendizes.
Machinismos.

Os machinismos estão installados no primeiro andar, assim distri-
buidos :

1.° salão:—Estão installados neste salão os bancos de marcenaria, arma-
rio de ferramentas e outros utensilios próprios ao mister.

2.° salão:—Destinado aos trabalhos de encadernação e typographia.
f* I 3.° salão:-Um motor electrico, força de 10 cavallos, com 115 volts,

105 ampéres, 50 freqüências, e 975 revoluções por minuto. E' fabricado pelaSociedade Geral de Electricidade de Berlim. A Academia tem Usina pro-pria que transmitte a força electrica e a luz para o estabelecimento.
O motor acciona uma transmissão geral com lOjpolias, movimentando-se

com 300 rotações por minuto. A polia mestra mede 960 millimetros.
Machinas: um torno com polias duplas, 45 oentimetros de diâmetro, 200

revoluções, constando de três polias conjugadas, dando 1.200, 800 e 600 revo-
. luçôes.

Permitte tornear peças de mais de dous metros de comprimento.
Uma serra circular com diversas folhas* dando 1.500 rotações. E' roo-

vimentada por polia dupla de 22 centimetros ligada a outra de 85 no eixo
geral.
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Uma serra de lambrequins movida por correia em polia dupla de 15
centimetros, dando 700 revoluções.

Uma serra de fitas sem ílm, com polia dupla, dando 200 rotações.
Um apparelho aflador, de pedra esmeril, com duas pedras, uma com

63 centimetros de diâmetro e quatro de grossura c outra com 20 de dia-
metro por um de grossura, com uma peça inovei para conduzir e regular as
facas.

Um apparelho-furador—substituindo o trado e a púa á mão.
E' movido por polia dupla del4 centimentros com 1.800 revoluções.

Serve também para aplainar molduras, e, com applicação de uma serra
circular, serve para fazer rebaixas de topo e face.

Um dynamo de corrente continua, de força de 1 e :/2 cavallos, com 65
volts, para carregar accumuladores. 

' 
Este apparelho é collocado no mastro

do centro do salão, bem como outro apparelho—Rheostatu—com 2.200 rota-
ções para regular a voltagem. A força destes apparelhos é destinada á
sala das aulas de Physica.

Uma machina universal (esta é digna de menção) para apparelhar e
aplainar madeiras de todas as grossuras, fazer molduras e juncções, frisar ver-
tical mente, serrar com serra oácillante, fazer respigas, etc, com 4.000 ro-
tações por minuto; composta de eixo patente de facas de 40 centimetros
de comprimento, posto transversalmente, um eixo vertical (com três tama-
nhos) com diversas rosas de facas de molduras, serra osciDanté. etc.

E' movida por polia dupla com 3 6)0 rotações por minuto. Esta machi-
na é accionada por um eixo intermediário com seis polias, sendo este eixo
ligado por correias, com o espaço de 3 1/2 metros, ao eixo geral.

O eixo intermediário move a machina em dous sentidos, com applica-
çáo de correias crusadas, e não crusadas, conforme a necessidade da manu-
factura. A mesa tem 2 metros de comprimento por 0,50 de largura, sendo
o seo lastro movei para permita* aplainar madeiras de todas as gros-.
suras.

Uma meia água para deposito de madeira e onde estão montadas a of-
ficina de ferreiro e uma serra circular de 76 centimetros, com 1.300 rota-
ções, tendo um apparelho de ferro protector, onde é collocada a madeira,
sem risco de desastre para o operário».

IO Escola de Phariiiarla c Odontologia (anitcxa á Academia
de Coiiuiiercio de Juiz. de Fora)

Sede—cid. de Juiz de Fora—no Morro do Imperador

(Fund. em 30 de junho de 1912).

Director— P.° dr. Luiz Koester.
Heitor—Dr. Ilernicnegildo Rodrigues Villaça, med. e cirurgião, nat. de

Èatre. Rios.
Professores—drs. Almada Horta c Emilio Loureiro, médicos, Felippe

Paletta e José de Magalhães, pharmaceuticos, e Carlos Gerin, cirurgião
dentista.
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tff. Escola de Odontologia e Pharmacia de Juiz de Fora

(ANNEXA AO COLLEGIO ST ELLA E SÓ PARA O SEXO FEMININO)

Em 1912, a Congregação das Irmãs Servas do Espirito Santo, que jámantinham na cid. de Juiz de Fora um estabelecimento de ensino primárioe secundário para moças - o «Collegio Stella Matutina» - deliberou fundar
no mesmo estabelecimento, já dotado do necessário material escolar e decompletos apparelhos de physica e chimica, uma Escola de Odontologia e
Pharmacia destinada exclusivamente ao sexo feminino.

As aulas desse novo Instituto de ensino começaram a funccionar no dia
1.° de março de 1913, com professores contractados para as disciplinas dos
cursos pharmaceutico e odontologico.

E' o primeiro Instituto desta natureza fundado no B-asil para o sexo
feminino.

Foi também deliberada pela mesma congregação das Servas do Espirito
Santo a construcçào de um novo e vasto edifício, nos fundos do actual col-
legio «Stella Matutina*, o destinado ao funccionamento do mesmo Collegio
c da referida Escola Superior.

|8, Instituto Elcctro-Mecanico de KajuWt

(FUNDADO EM 15 DE JUNHO DE 1912)

Séde-cid. de Itajubá, serv. pela Rede Férrea Sul Mineira.
Director- dr. Theodomiro Carneiro Santiago, bach. em dir. e prof.Professores-c\v. Armand Bertholel, Dr. Victor van Hellepute e Dr. Ar-

thur Tolbecq.
Este Instituto está annexo ao Gymnasio de Itajubá e é, na sua especia-

lidade, o 1.° que se funda no Brasil, com bons gabinetes, laboratórios o
cursos práticos dirigidos por proiissionaes contractados na Europa. ,

Nelle se preparam os moços com vocação para Engenheiros eleçtricis-
tas, mecânicos, etc.

Os professores contractados pelo dr. Theod. Santiago, na Bélgica, são
homens de valor : os srs. dr. Armand Bertholet, engenheiro electricista o
mecânico, formado pelo Instituto Monteflore (em Liége), cujo curso fez com

I distincçâo ; dr. Victor Van Hellepute, mecânico notável e excellente dese-
nhista ;. dr. Arthur Tolbecq, electricista e professor da Universidade de Tra-
balho, dirigida pelo eminente belga O. Buyze, que introduzio na «Universi-
dade do Trabalho»), sob sua direcção, os methodos americanos de educação,
depois de ter visitado a America do Norte c elaborado o seo monumental
relatório sobre educação geral e profissional.

Este Inst. Electro-Mecanico de Itajubá está fadado a prestar muito
bons serviços ao ensino technico em todo o nosso paiz. Foi install. em princ.de abril de 1913.

13. Escola de Pharmacia de S. João del-Rey

Fund. em 30 de agostq de 1912, na cid. de São João dei Rey (Oeste de
Minas), por iniciativa dos srs. Annibal Vitral e A. Pinheiro Campos,
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Director—Dr. José Moreira Bastos, med. e prof.Vice-Director-V>v. Artidonio Pamplona, med. e prof.Secretario.— Prof: Antônio Pinheiro Campos, agrimensor.
Corpo de Docentes-Pvofèssoves drs. Ribeiro da Silva, A. Pamplona,José Bastos e Antônio Viegas, médicos, Sebastião Alves do Banho e Wa-

gner Reis, pharmaceuticos.
Esta Esc. de Pharm. de S. João d'El-Rey foi install. a 12 Jan. 1913,nessa cid. de Oeste, no edifício onde funcciona o Gymnasio de S. Francis-co de Assis.

14. Cnrso de Pharmacia e Odontologia (annexo ao GymnasioLeoiioldinense)

O curso é de dois annos para cada um dos seos ramos e installou-seem março de 1913, sendo o exame de admissão para matricula no curso
prestado no Gymnasio Leopoldinense e constando das seguintes mate-rias :

Para o curso de Pharmacia
Portuguez, francez, gcographia geral e chorographia do Brasil, ari-thmetica, historia do Brasil, geometria (no espaço, só a parte pratica), alge-bra ate equações do 2.» gráo, elementos de physica c chimica b historianatural.

Para o curso de Odontologia
'¦'.; 

C 7 .-' ¦'•¦'¦'¦ j- ;':; -e ¦;.[-' ''¦;¦ ¦¦ 'e.e'-'- 
.:';. ¦ '"..-•-•+-¦ 
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Portuguez, francez ou inglez, geographia geral e chorographia do Bra-sil, anthmetica, geometria plana, historia do Brasil e elementos de physi-ca e chimica.
Independerão de exame de admissão todos os candidatos que apresen-tarem certificados de exames, prestados em estabelecimentos offlciaes equi-

parados, sob o antigo regimen :
a) — do 6.° ou do 5." anno gymnasial;b) — de conjuncto para tal fim ;
c) - diploma do curso normal do Gymnasio Leopoldinense.
Os candidatos que cxhibirem certificados de alguns exames íinaes pres-lados sob a vigência do antigo curso gymnasial, em estabelecimentos offi-ciaes ou equiparados, só prestarão os exames que lhes faltarem.
Os l.»« exames de admissão se realisaram na segunda quinzena defevereiro do 1913, na cid. de Leopoldina (sedo do Gymnasio e donovolnsti-luto PharmaccuticoeOdontologico).

c

15. Escola de Engenharia de Bello Horizonte

(Sede- Bello Horizonte-em bello e vasto edifício próprio, á Avenidado Commercio, esquina da Praça da Estação da E. F. Central)
Fundada a 7 de setembro de 1911 e installados os seos cursos á 1 h datardo do dia8 de abril de 1912, no mesmo prédio que hoje lhe pertence(comprado ao Estado em jan. de 1913, por 150:0008000), a Esc. do Eu- teveno seo 1.. anno lectivo 26 alumnos matriculados, no curso superior' e 40alumnos, no curso annexo de mathematicas.
A. M.-7
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(l.a Directoria eleita em 12 de junho de 1911):
Director—dr. José Gonçalves de Sousa.
Vice-director — Dr. Álvaro Astolpho da Silveira.
Secretario — Major Acrysio Diniz.

fl

CORPO DOCENTE
Dr. José Gonçalves.
Dr. Álvaro Silveira.
Dr. Carlos Pr ates.
Dr. Arthur Guimarães.
Dr. Benjamim Jacob.
Dr# Cypriano de Carvalho.
Dr. L. Baeta Neves.
Dr« Joaquim de Paula.
Dt. A. do Prado Lopes.
Dr. Agostinho Porto.
Dr. Joaquim Proença.
Dr. Pedro Sigaud.
Dl. Benjamim Brandão.
Dr. Pedro Rache.
Dr. Fidelis Reis.
Dr« Nelson de Senna.
Dr. Benedicto dos Santos.

As cadeiras do curso annexo de mathematicas estão a cargo dos pro
fessores Benjamim Jacob (arithmetica e álgebra) e Pedro Rache (geometria
e trigonometria).

As cadeiras do curso superior estão assim distribuídas :
— Lente do curso geral: Caloulo differencial e integral e geometria

analytica — dr. Arthur Guimarães.
. Geometria descriptiva, noções de sombra e perspectiva, noções de ste-

reotomia—dr. Agostinho Porto.
Physica — dr, Cypriano de Carvalho,
Chimica —dr. Carlos Pratos.
Elementos de botânica e zoologia, elementos de agricultura, silvicultura

e colonisação — dr. Fidelis Reis.
Mecânica racional, resistência de materiaes e grapho-estatica — dr. Pe

dro Sigaud.
Topographia — dr. Álvaro da Silveira.
Elementos de mineralogia e geologia, metallurgia e lavras — dr. Joa-

quim Francisco de Paula.
Materiaes de construcção, technologia das profissões, processos geraes de

construcção o cpnstrucçoes ruraes — dr. Prado Lopes.
Elecíricidade — dr. Benjamim Brandão.
Estradas — dr. Joaquim Proença.
Estabilidade de construcções e pontes — dr. Arthitr Guimarães.
Águas e esgotos, irrigação, drenagem, portos e rios — dr. Lourenço

Baeta Neves.
Economia politica — c|r. José Qpnçalves.
Machinas e machinas a vapor— dr. Pedro Sigaud.
Legislação de terras e direito administrativo — dr, Nelson do Senna.
pesenho e trabalhos graphicos? em geral—Dr. Benedicto dos Santos,'
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A Escola cie Eiigenliarla, em Bello Horizonte
(Na Avenida do Commercio, canto da rua da Bahia)
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ri» ÍT?,d° Õ 
regulament0 JMfflW ?ü» sefegp, «visa a Escola de Engenha-

educai^l0 
Horizonte propagar no Estado de Minas Gerais uma completaeducação techn.ca profissional, formando cidadãos que no mais alto gráo setornem úteis a pátria e á sociedade (art. 1.°) -P

E' dirija ppr um direcfpr c ppr m vice-^rectpr, ambos da escolha daCongregação, por* maioria de votps |fe |.*); 
' f' ' * i? * H" ^ W

São cursos da Escofa |,iyre de ??'ngenU^Ía de Bello Horizonte :- I en-genhana civil, n agronpn,}ar- flI.Bfeíí. - IV efero-Ã^ca- Vgeograph.ca; além de um curso elementar do conductores e Sensores e
ZTIITT™ (art 3°); Send° (ím ostes últimos cursos, 

"fieorico 
pia-

|co| 
destinados a operários e industriae.s, que queiram aperfeiçoar seosconhecimentos na especialidade por elles' Üdiptadí terão seos prlgrammaso^ganisados por lentes da Escola, designados pelo director, quatóbfnümetode candidatos a esses ursos for julgado conveniente, a Í&W Congre-

gaçao,» ' * :¦••>'¦ ,. • '* °

r» 7Zwaila,b°rat0rÍ03' gabinetes> oflicinas. epüecçòes, ranseq, bibliothe.
EnwjT 

de ens.no muito bem montados e ad.juiri.jos, ^ifpanienie, na

Curso Annexo Fundamental
Mathematica elementar

Cui^o da Esoola Livre de Ei igen I ;aria
engenharia Civil

CURSO GERAL
1.° anno :

1." cadeira: Álgebra super jpr-Calculp diferencial e integral-Geome-iria analytica.
2.' cadeira: Geometria descriptiva-Noçúes de sombras c perspectiva-Noções de Stereotomia. l í L
3.* cadeira : Physica (Hydrostatiea-Calor-Aeustica).l.a cadeira : Chimica (Metalloides).5.» cadeira : Elementos de Botânica e Zoologia.

*
2.° anno :

I." cadeira : Mecânica racional.
Sp cadeira : Topographia-Photographia ápplicáda â t#l#â|Íiiá3.a cadeira : Physica•Qptica. ?*& -
4.? cadeira : Chimica (Metaès).
5.* cadeira : Elementos de Mineralogia e Geologia.
6.* cadeira : Elementos de astronomia e geodesia.Aula?kjpraticas ; Laboratório—Aulas de deseabof
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CURSO ESPECIAL
1.° anno:

1.» cadeira : Machinas—Desenho de machinas.
2.* cadeira : Resistência dos materiaes—Grapho—Estática.
3,a cadeira : Materiaes de construcção—Technologia cias profissões ele-

mentares—Processos geraes de construcção.
4. • cadeira : Electricidade—Applicação—Officinas.
" Projectos, excursões e trabalhos práticos.

2.° anno:

l.ft cadeira : Estradas—Estudos e locação de estradas de ferro—Estra-
das de rodagem.

2.* cadeira : Hydraulica e machinas hydraulicas.
3.a cadeira : Estabilidade das construcções—Pontes de madeira e de

alvenaria.
d.* cadeira : Architectura.
5.a cadeira : Machinas—machinas a vapor—Officinas.
—Confecção de projectos—Excursões e trabalhos práticos.

3.° anno:

l.a cadeira : Águas e esgotos—Portos e rios.
2.a cadeira : Pontes metallicas c de cimento armado.
3,a cadeira ; Estradas de Ferro (construcção, trafego e locomoção)—Ex-

ploração commercial.
4.a cadeira : Electricidade applicada ás estradas de ferro.
5.a cadeira : Economia Política—Direito administrativo—Legislação de

terras.
—Projectos—Trabalhos práticos—Excursões.

Curso de agronomia

CURSO GERAL
1.° anno :

O primeiro do curso geral, oxceptuadas a 1. e 2.a cadeiras, sendo que
à de Physica terá programma especial.

2.° anno :
O segundo do curso geral, exceptuada Mecânica.

CURSO ESPECIAL
1.° anno :

l.a cadeira : Chimica inorgânica especial.
2.a cadeira : Botânica systematica e Zoologia sistemática.
3.a cadeira : Physiologia e Pathologia Vegetal—Noções de Zootechnica e

Veterinária.
4.a cadeira : Entomologia.
5.a cadeiras Construcçõesruraes—lrrrigação e drenagens.
—Projectos e trabalhos práticos»
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2,o anno:

l.a cadeira : Chimica orgânica e analytica.
2.a cadeira.: Mecânica elementar—Machinas-Machinas agrícolas,
3.a cadeira : Agricultura—Silvicultura—Colonisaçáo.
4.a cadeira : Economia politica-rural e legislação de terras.
Projectos—trabalhos práticos—Excursões.

Curso de Electro-Technica

CURSO GERAL1.° anno :

O primeiro do curso geral.
2.° anno :

O segundo do curso geral.

CURSO ESPECIALlv° anno :
O primeiro de engenharia civil.

2.° anno :
l.ft cadeira : Electro-Magnotismo-Geradorcs e Transformadores de Elec-tricidade.
2.a cadeira : llluminaçâo-Viaçào-Metallurgia-Telegraphia c telepho-ma electricas—Radiographia—Applicações.
3.»cadeira : Legislação-Economia Politica-Direito administrativo.
4.* cadeira : Construcção de machinas electricas.
Projeclos-Trabalhospraticos-Excursões.

Curso de Engenharia Industrial
1.° anno :

O primeiro do curso geral.
2.° anno :

O segundo do curso geral.

CUPSO ESPECIAL1.° anno :
. 

¦ ¦¦ ¦ ¦.•¦¦¦ . 
¦¦ ' 

¦¦¦'..

O primeiro do curso especial.

2.° anno:

Ia cadeira: Physica Industrial.
2.'1 cadeira : Technologiado constructor mecânico.
3.a cadeira : Chimica Industrial e analytica-Industrias diversas ánpli-caveis ao Brasil.
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4.a cadeira : Lavras—Metallurgia, especialmente do ferro e do ouro.
5.* cadeira : Economia poiiticá— industrial —tíireito administrativo.
Projéctòs—Trãbàliíds práticos— Visitas ás fábricas—Excursões.

Cnrso de Engenharia Geògranhíca

Os dois annos do curs3 geral e mais—Astronomia e Geodesia.

Curso Pratico de Condnctores

. Admissão—Portuguez (redacção).

l.° anno :

;* l.a cadeira: Mathematica elementar—Noções de calculo e analytica.
2.* cadeira : Topographia e Photographia a]3piicadá á Topographia.
3.' cadeira : Elementos de Mineralogia e Geologia.
Desenho—Trabalhos práticos—Excu rsòes.

2.° anno :

l.a cadeira : Construcções em geral e resistência de materiaes (ele-
mentos).

2.a cadeira: Pontes e estradas (elementos).
b.a cadeira : Águas e Esgotos— Electriçidade (Elementos).
Âülás de deseriliÒ—trabalhos práticos—Excursões.

Curso de a gri mensura

Exame de admissão— Portuguez— Geographia— Francez—Mathematica
elementar.

1.° anno :

l.a cadeira : Revisão de mathematica elementar.
2.* cadeira: Physica, especialmente Óptica geométrica.

3.* cadeira : Topographia—Elementos de astronomia e geologia—Le-
gislação de terras.

Aulas de desenho—Trabalhos práticos.

Lentes
Curso fundamental: \

2 lentes de mathematica elementar.

Curso de engenharia :
1 lente de álgebra superior—calculo—analytica.
1 lente de geometria descriptiva.
1 lente de physica do curso geral.

1 lente de chimica do curso gera).
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A Faculdade de Medicina de'Bello Horizonte
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A corporação medica de Bello Horizonte envidou esforços (1904) para a
fundação da Escola de Medicina na Capital do Estado,oo que já por sua
vez a classe medica de Juiz de Fora também tentará conseguir, em 1905.

Recentemente (fev. de 1911), a mesma tentativa foi feita pela Socieda-
de Medico-Cirurgica, de Bello Horizonte, que se propoz fundar na Capi-
tal de Minas, com auxilio do Estado e da Prefeitura, a Faculdade de Medi-
cina, contando para o êxito da idéa com o apoio geral dos Mineiros.

Além do Hospital Modelo, que a Santa Casa mantém, com capacidade
para 400 leitos e dos dous laboratórios de chimica bromatologica e de ana-
tomia e pathologia, annexos a esse Hospital, ainda possue Bello Horizonte
o Instituto Bacteriológico—Oswaldo Cruz (filial ao de Manguinhos, do Rio),
um Hospital de Isolamento, etc, facilitando-se assim o ensino das sciencias
médicas, por um cunho pratico e especialisado.

A tentativa teve feliz êxito e os sócios fundadores da nova Faculdade
discutiram e approvaram os estatutos apresentados pela commissão encar-
regada de elaboral-os, em maio de 1911.

Em seguida foram eleitos Director e Vice-Director da Escola os srs.
drs. Cicero Ferreira e Cornelio Vaz de Mello. O Secretario é o sr, dr. João
Baptista de Freitas, medico.

Pelo Director foram escolhidos os doze cathedraticos seguintes, com a
designação das respectivas cadeiras :

Dr. Cicero Ferreira—Medicina Legal.
Dr. Cornelio Vaz de Mello—Operações e apparelhos (Anatomia Medico-

Cirúrgica).
Dr. Zoroastro Alvarenga—Hygiene.
Dr. Samuel Libanio—Clinica de moléstias nervosas.
Dr. Eduardo Borges da Costa—Clinica cirúrgica.
Dr. Octavio Machado—Clinica de moléstias das creanças.
Dr, Alfredo Balena—Clinica Medica.
Dr, Hugo AVerneck—Obstetrica gynecologica.
Dr, Esequiel Dias—Microbiologia.
Dr. Olyntho Meirelles—Pharmacologia.
Dr. Antônio Aleixo—Clinica syphiligraphica e dermatológica,
Dr. Honorato Alves—Moléstia dos olhos, nariz, garganta e ouvidos.
Dr. Gomes Freire—Pathologia Geral.
Dr. Guilherme Gonçalves—Therapeutica,

A Fac. Livre de Medicina de Bello Horizonte está funccionando desde
março de 1913 em seo novo prédio, junto ao palacete onde esteve a Direc.
de Agricultura do Est. (dentro do Parque, em frente ás Avenidas Caran-
dahy e Mantiqueira), e perto do Hospital da Santa Casa, da Polyclinica, do
Laboratório e Directoria de Hygiene do Estado. Durante o seo l.a anno
lectivo funccionaram as aulas e trabalhos da Fac. de Med. (desde a sua
installação, ás 9 hs. da m. do dia 8 de abril de 1912) num prédio particu-
lar—o sobrado Thibau—entre a aven. Affonso Penna e rua Esp. Santo.

Cursaram o'l.° anno lectivo (1912) da Fac. de Med. de Bello Horizonte
119 alumnos, leccionados pelas cadeiras dos srs. drs Zoroastro Alvarenga,
F. de Magalhães Gomes e¦ H, Marques Lisboa, respectivamente professo-
res das cadeiras de Physica Medica e Historia Natural do 1 j> anno do
curso.
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17, Escola de Pharmacia e Odontologia de Sylvestre Ferraz

(se'de — villa de Sylvestre Ferraz, sul de Minas)
¦

Fund. em Junho de 1911 por iniciativa dos srs. l.os ten. do Exerc. José
Novaes e Lindolpho Freitas (engenheiros militares).

O director é o rev. sr. Alberto Nunes Brigagão e o secretario é o sr.
Maurício von Berger.

Formam o corpo docente os seguintes médicos : drs. José Paulino Ribei-
ro Gorgulho, José Antônio Nogueira, Henrique Cruz, José Gorgulho Noguei-
ra, Horacio de Oliveira e Nelson de Moraes Guerra ; os pharmaceuticos José
Coelho Gomes Ribeiro, Francisco Brigagão, Augusto Vasconcellos e Manoel
Cândido Ribeiro Vieira ; o Bacharel em sciencias naturaes, Adelino Lopes
da Cunha e o professor coronel Francisco Lentz de Araújo.

*

Damos um extracto dos tópicos principaes do Regulamento da Escola de
Pharmacia e Odontologia de Sylvestre Ferraz.

CAPITULO I

CONSTITUIÇÃO da escola e seos fins

Art. l.° Fica fundada nesta Villa a Escola de Pharmacia o Odontologia
de Sylvestre Ferraz, que se regerá pelo seguinte regulamento :

Art. 2.° Nesta Escola será diííundiclo o ensino de Pharmacia e Odonto-
logia, de aceordo com os programmas dos arts. 15 e 16 deste regulamento.

Art. 3.° Esta Escola conferirá os titulos de pharmaceutico e cirurgião
dentista.

DOS CURSOS

Art, 13. as matérias constantes do curso de Pharmacia são as se-
guintes :

Physica.
Hygiene.
Microbiologia.
Historia Natural-
Chimica Mineral e Orgânica.
Chimica analytica.
Chimica Industrial.
Toxicologia e Legislação relativa á matéria.
Pharmacologia.
Bromatologia [alterações e falsificações de alimentos).
Art. 14. As matérias constarites do curso Odontologico são as se-

guintes :
Anatomia descriptiva (em particular da cabeça).
Anatomia microscópica.
Physiologia, Pathologia geral e Anatomia pathologica dentaria.
Curso de technica odontologica (exercício no manequim).
Clinica odontologica.
Therapeutica dentaria.
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P.rothese dentaria.
Hygiene geral (eín particular, a da bocca).
Art. 15. O estudo completo das matérias que compõem o cursode Pharmacia será feito em três annos escolares, distribuídos da seguinteforma &
D. 1* SERIEPhysica.
Chimica Mineral e Orgânica.
Historia Natural Medica.
mM A , i 2.- SERIEChimica Analytica-
Bromatôlògia.
PharmacolÒgiá(l.» parte).
iíygiené.
nK .' ,.'.;.'.,... 3;* SEÍUÈPharmacologia (2.* parte).
Microbiologia.
Chimica Industrial.
Toxícologia.
Art. 16. O alumno approvado nas matérias deste curso raceberá o di-

ploma de Pharmaceutico.
Art. 17. O estudo completo das matérias que compõem o curso deOdontologia será feito, no hiínimõ, em dois anhos escolares, sendo observadaa seguinte seriação :

1.» SERIE
Anatomia descriptiva (em particular da cabeça).
Anatomia -microscópica (em particular da cabeça).
Physiologia geral.
Pathologia geral.
Anatomia pathologica,
nu. . £* 2.* SÉRIEChimica Odontologica.
Technica Odontologica.
Therapeutica Dentaria.
Prothese Dentaria.
Hygiene gerai (em particular da bocca).
A^rt. 18. O alumno approvado nas matérias deste curso, receberá o di-

ploma de Cirurgião-Dentista.
Art. 79. Esta Escola manterá um curso annexo constituído pelo Gvmna-

?* sio S. José, desta Villa.
Art. 80. Nos casos omissos e nos não previstos neste Regulamento, aEscola se regerá pela Lei Orgânica do Ensino, n. 8.659.
Art. 81. Os presentes Estatutos podem ser modificados pela fairectoria,sempre que as circúmstancias especiaes àà Escola o exigirem ou aconse'-lharem.
•Sylvestfe Ferraz, 20 de junho de 1911.-0 director, Alberto Nunes Bri-

gagão. v
Ò secretario, Maurício ron Berçer.

¦/. 

¦'¦. ¦ ¦'' ¦ ¦¦¦'.

¦*

Fundadores : tenente José Novaes e tenente Lindolpho Freitas.
Director-presidente : Alberto Nunes Brigagfto.
Secretario : Maurício von Berger.
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Corpo doòente :
Dr. José PâúUno Ribeiro Gorgulho.
Dr. José Antônio Nogueira.
Dr. Henrique Cruz;
Dr; José Gòrgülhò Nogueira;
Dr. Horacio de Oliveira.
Dr. Nelson de Moraes Guerra.
Pharmacèutico José Coelho Gomes Ribeiro.
Pharmaceuticò Francisco Brigagão.
Pharmacèutico Augusto Vasconcellps;
Pharmaceuticò Manoel Cândido Ribeiro Vieira.
Bacharel em seiencias naturaes Adelino Lopes da Cunha.
Profe-;sorkFrancisco Lentzde Araújo.

18. Escola de Engenharia de Juiz dè Fora

A administração do «Instituto Pòlytechnicò», aniíexo á Academia de
Commercio e mantido em Juiz de Fora pelos dignos sacerdotes da «Con-

gregáçáo do Verbo Divino, resolveo (em abril de 1913) ampliar o «Curso
Electrotechnico», átè hoje alli professado, de sorte a fazèl-o abranger os
serviços de viàção e de saneamento, tão insistentemente reclariiados, nos

paizes novos como o nosso, onde os melhoramentos materiaes se im-

põem (estradas, obras de abastecimento, pontes, exgotos, etc).
Destina-se o novo curso, de preferencia, aos serviços de caracter mu-

nicipal e ás obras, em geral, de hydraulica e electricidade, e tendo um eu-
nho pratico para os novos Engenheiros de Obras Publicas, titulo que a nova
Escola lhes dá direito a receber, na conclusão do respectivo curso.

A theoría se reduzirá, porém, ao essencial, sem o minímò prejuiso, en-
tretanto, á indispensável illustração da pratica, para seguro êxito desta nas
applicações correntes.

A relativa simplicidade dahi resultante, a criteriosa limitação do qua-
dro das disciplinas e de seos progràmmas tornarão assim possivel o nota-
vel desenvolvimento levado ao curso, sem sobrecarga, a maior, de vulto,
aos alumnos. ,

1». Curso Superior de Cóiiiuiercio

(Annexo á Academia de Commercio da cid. de Juiz de Fora).
Este curso de seiencias e estudos comttierciaes foi instãll. eín março

913 e tem como professores os srs. drs. Antônio Augusto Teixeira, AlTonso
Celso de Guimarães Alvim, Bernardo Bello Pi montei Barbosa, revitios. pa-
dres Arthur Hoyer, Bernardo Pieper e sr. Hermogenes Alves de No-
gueira.

CURSOS SECUNDÁRIOS EM MINAS
1. Gymnasio Mineiro

(Estabelecimento official do Est; e até 1912 sub-dividido em Externato,
com sede em Bello Horizonte, e em Intemato, com *éde em Barbacena).
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Com a cessão do prédio do Internato ao Governo da União para o novoCollegio Militar de Barbacena, foi supprim. o Internato é apenas o Est. con-serva o Externato, na Capital, para o ensino de humanidades (sciencias, artese letras).
O actual Externato do Gymnasio Mineiro foicreadopor dec. dei.* deDez. de 1890 e transferido para a Nova Capital, em julho de 1898, tendo tidosua primitiva sede em Ouro Preto.
A sede actual é Bello Horizonte, á rua da Bahia, esquina da rua Gon-

çalves Dias e ao lado da Praça da Liberdade.
Tteftor-Dr. Thomaz da Silva Brandão, ant. Dir. da Esc. Normal de OuroPreto e ex-prof. da Fac. de Dir. de Minas Geraes.
Vice-reitor-T>r. Boaventura Rodriguas da Costa, bach, em scienc nat.e prof. cathedr.
Secretario Bibliolhecario-Dv. Mario Franzen de Lima, bach. em dir.

Internato do Gymnasio Mineiro fundado officialmente, em Barbacena,ay de Dezembro de 1890, no ant. Collegio. Abílio- (do finado educador Ba-rao de Macahubas) foi supprimido, em fins de 1912, pelo Gov. do Estado.
Pelo ult. Regulam, n. 3.853, de 27 de março de 1913, em vigor, o Gy-mnasio Mineiro abrange 3 cursos : I o secundário geral, dividido em curso

fundamental, de 3 annos, e curso complementar, de 2 annos ; II o pedago-gtco: e III o de aprendizado de trabalhos manuaes. As cadeiras de Ore-
gp, Mecânica e Astronomia foram supprimidas pela Lei Orgânica Federal.

O Corpo docente do Externato è o seguinte:
Dr. Boaventura Rodrigues da Costa (Inglez),Dr. Virginio Rolemberg Bhering (Physica e Chimica).
Dr. Francisco Amedée Peret (Francez).Dr. Domiciano Rodrigues Vieira (Geometria e Trigonometria).
Dr. Joaquim F. de Paula (Literatura e Gramm. Histórica).
Dr. Nelson Coelho de Senna (Historia Geral e Pátria).
Dr. Francisco Mendes Pimentel (Geographia e Chorographia^.
Benjamim Flores (Latim).
José Ignacio dos Santos (Desenho).

10 Dr. Rodolpho Jacob (Lingua franceza).
11 Dr. Carlos Fernandes Góes (Portuguez).
12 Dr. Alberto Alvares (Arithmetica e Álgebra).
13 Dr. Frederico de Jaegher (Allemão).
14 Dr. Gabriel Corrêa Rabello (Historia Natural).
15 Dr. Afranio de Mello Franco (Lógica e Psychologia).
16 Dr. Antônio Benedicto Valladares Ribeiro (Nocòes de Dir e Instrucção Moral e Civica). O Instructor de Gymnastica e Èsgrima é o' aspirantedo Exercito sr. Arthur Abreo.

2. Escola Normal Modelo

.;.^ (Sede Bello Horizonte, no ant. Palácio da.Relação)
Regulamentada pelo dec. est. n. 2.836, de 31 de maio de 1910 e destina-<la ao preparo de moças normalistas para o magistério primário mineiro. Oseo l.o corpo docente foi nom. por acto de l.o Jan. 1908.
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A. Escola Normal Modelo, em Bello Horizonte
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Anno le.ctivo.--de 1.° de março a 14 de novembro. Curso de 4 annos, em
onze cadeiras.

Director—Dr. Cypriano José de Carvalho, eng. civ. e prof. cathedr.
Secretario— prof. Luiz Gonçalves da Silva Pessanha.

CORPO DOCENTE
s

Cadeira de Portuguez—professor Arthur Joviano.
Idem de Arithmetica e Escripturação Mercantil—prof. Egydio Soares.
Idem de Geographia—prof. dr. Nelson Baptista.
Idem de Geometria e Desenho linear—prof. dr. Edgard Nascentes

Coelho.
Idem de Francez—prof. Leopoldo da Silva Pereira.
Idem de Historia e Educação Moral e Cívica—prof. Dr. Cypriano de

Carvalho.
Idem de Physica, Chimica, Historia Natural e Hygiene—prof. dr. Fran-

cisco de Paula Magalhães Gomes.
Idem de Desenho, Pintura e Calligraphia — prof. Antônio Correia c

Castro.
Idem de Musica—prof, d. Branca de Carvalho e Vasconcellos.
Idem de Costura e Trabalhos manuaes—prof. d. Alexandrina de Santa

Cecilia.
Adjunctade Costura—d. Emma Belgrano Simoni.
Idem de Gymnastica—d. Aurelia Olyntho.

íl. tiviiinasio de Minas (Instituto para o sexo feminino)

(SEDE— JUIZ DE FORA)

Dos respectivos estatutos consta o seguinte : «O Gymnasio de Minas (an-
tigo Collegio Malta, fundado em 1893), comprehende um internato para o sexo
feminino e um externato para ambos os sexos, tendo por ilm instruir e edu-
car a mocidade de accordo com os melhores processos da moderna peda-
gôgia.

Mantém o Gymnasio de Minas os cursos gymnasial, normal c outros,
com programmas especiaes, que constam dos respectivos regulamentos. O
curso gymnasial comprehende todas as matérias constantes dos programmas
de ensino do ex-Gymnasio Nacional, distribuidas do mesmo modo, pelos mes-
mos annos, e o normal, equiparado á Escola normal oííicial, por decreto n.
3.396, de 2 de janeiro de 1912, está organisado de accordo com os regulamen-
tos e programmas de ensino da Escola Modelo, de Bello Horizonte».

O Gymnasio de Minas funcciona em 2 grandes prédios (sobrados), dispon-
do o estabelecimento de optimo gabinete de physica e chimica, que habilita
as alumnasao conhecimento pratico de cada uma dessas sciencias.

O Gymnasio de Minas tem actualmente (1913) 224 alumnas, distribuidas do
seguinte modo : 130 no curso normal, 26 no gymnasial e 68 no preliminar
(grupo escolar annexo).

Directora, d. Carlota Malta. Vice<lircctora, d. Maria Alvim. Secretario,
Oswaldo Velloso. Corpo Docente : professoras, d. d. Carlota Malta, Maria
Alvim, Amanda Goulart, Haydée Franca; Luisa Monteiro de Castro, Ger-
mana dè Carvalho, Clotüde Jaguarybc, Cornelia Goulart, Eulalia Frossard*
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Alam Tavares, Francisca Braga e Antonia da Cruz; e professores-m. Ernes-to beixas, Luiz Creusol, OsWaldó Velloso, João Massena, Possidonio Mila-gres JlarcosSchmidt, drs. Antônio José Moreira, Eduardo de Menezes Fi-lhe, Bernardo Pimentel Barhpsa e Antônio Braga || Aráujo. 
'

4« C»!Jfigíf> lWln$9 Eilho

(SEDE—JUIZ DE FÓRA)

ft^/H^f0 !etP1>0f- IWtofo S01""'11110 íesto Prof- * Secr. gep. e n>e»brotuna.;d.a,Acad. Min. de Letras), seo director, em 1.9 de janeiro de 1911.Mantém, conforme seos estatutos, os seguintes cursos :
a) Curso preliminar em 3 gráos.8) Curso de adaptação, 1 única série.
I 

Curso Fundamental de Preparatórios, pela Lei Orgânica, em 4 annos.
i.d« L utS° 

m, ' annex° a° anterior, Pe"a intuição pedagógica do Es-tadode Minas, em 4 annos.
* e) Instituto Commercial em :

V I-Curso Commercial Technico, 2 annos;
ÍJ~Curso Superipr de Commprpio, em mais 2 annos ;111—Curso Livre, nocturno, 2 annos.
Mantém-Internato e Externatp-para ambos os sexos.Directores : Sr. e Sra. Machado Sobrinho.'Vice-director : Onofre Machado.
Secretario : Galdino de Oliveira.

», J^íí 
a° C0Uegi° Ll'CÍnd0 mh0 foi crcad0- em 1W3> o ^titulo Com-mercial Mineiro, que se divide em três cursos :

neci2mSeS\n^re 
0uElementar ~ ^octurno), para o sexo masculino e es-

sexos)? a' WPre^s $) PPm>aercip ; Diurno, para ambos os

h ^"so Jechnico (ou proflssipnal, p^,ra ambos os sexos).c Ljtrso Superior (ou t[e S^ncias Conímercíaes, para ambos os sexos).Lstes cursos ministram um preparo-propedeutico Bí profissional - mi-
liIPlf f íl 'rf rand° a°S iW os èfeffeifeü garantidos dp ha-bilitaçao para o caba) desempenho das suas funcções sociaes.o«m^o0ente,^B^mqmoS^mmmios:

Ungms-.(portuguez, francez, inglez, latim e allemâo)-D. Anna Ma-
Gaíno 1^Q'- 

Sent°rÍtaS A1VÍna de AraUJ° Alves * Cel a"Te xe1râ"srs"
?arios oíto É!P P? 

SC° EaÍXâp' Osvaldo Velloso, Onofre Machado,
brinho. Magalhães, Heitor Guimarães e Machado So-

wâilll^#^^ Josè de Sousa W*»S &S*S* Paixão, Os-waldo Velloso, Galdino de Oliveira eC. Machado
ÉlflÉSP'P 

«"^-^sa Marques, F. Paixão, T»emistocleS
brinho: ''Q-Machado'Galdino de oiiveira e mm &
tllSSf FÍW 

- Drs- Acaci0 Teixei''a- Themistocles Halfeld, An-
EfiHr!;1?188*4 Mar(»nes' Onofre Machado,eC
ptto Halfeld, Galdino de Oliveira e Machado Sobrinho.
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5? Sm™VK?j ¦"¦i\> 
f*ff° Pa£IW fle §, José

FUNDADO NOS SUBÚRBIOS DA CIDADE DE UBA' E MODELADO PELO GYMNASIO
NACIONAL

(Cidade de Ubá - Estrada de Ferro Leopoldina - Estado de Minas.)Dvrector.propnetario : dr. José Januário Carneiro, ant. prof. da Esc,de Minas de Ouro Preto.
Director gerente - pharmaceutico Antônio Amaro Martins da Costa.

mkJTÍZ60^' dr- Arduino Fontes Bolivar- bach. e™ àir. e da Acad.Min. de Letras.
Secretario—Arlindo Carneiro.
O Gymnasio S. José está situado em um dos mais amenos e saudáveisarrabaldes da cidade de Ubá e fica distante da estação local da Estrada de*erro Leopoldina apenas treskilometros.
Da estação da estrada de ferro ao extremo da cidade faz-se o trajecto emoonaes e dahi ao Gymnasio se gastam cerca de 20 minutos.
O Gymnasio S. José, que dispõe de todas as condições hygienicas paraum estabelecimento de educação, funcciona no espaçoso prédio da fazenda

l^ommada Ma Esperança, cuidadosamente reconstruído pelo seo proprie-tano.^r. José Jan. Carneiro, que, ha longos annos, dedica sua vida áedu-cação da moçidade, como Dir. do ant. Collegio Mineiro, -de Ouro Preto.

8- ?9fftftl9f9 ^Seni«mim HMhs))
(sede— ouro preto)

Direciona : Engenheiros Luiz Caetano Ferraz e Lúcio dos Santos e o ba-charel Benjamin pjas.Divide-se em internato e externato, funccionando cada um em prédio dif-íerente, naquell* cidade.
Q Internato comprehende o curso primário e o preparato. io.O Externato se compõe da Escola de Odontologia, do curso preparatórioe do curso annexo á Escola de Engenharia.
4 morai basea-se no ensino facultativo do cathecismo catholico romano.

„ »SP Jente 
'• Drs* Jovelino Mineiro, João Velloso, Luiz Ferraz, AlbertoMagalhães, Benjamim Dias, Guilherme Milward, Lúcio dos Santos, José Vi-anna Fanor Cumplido, Christovam Santos, Paul Charpentier e Padre L. Car-

Ó anno lectivo vae de 1.» de Março a 20 de Dezembro.

1. tiymnasio Leopoldinense

(sede — cidade de leopoldina, na zona da Matta)

(Cursos de sciencías e letras, pharmaeia e odontologia).Reitor: prpf. José Botelho dos Reis. *
Secretario : sr! Gustavo Pinto.
lnaugHrou-se a 7 de abril de 1913 p curso de Pharmacia e Odontologiaannexo ao Gymnasio Leopoldinense, com a abertura das respectivas aulas»

N
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naquelle dia, pelos professores do cit. curso, drs. Custodio Junqueira e Pe-lippe Nunes Pinheiro (médicos), pharmaceutico Euclydes de Freitas, cirur-giao-dentista Pedro Ribeiro Arantes e tenente Franklin Rodrigues.

8. Gymnasio Diocesano S. José
(sede —cid. de pouso alegre, no Sul de Minas)

ciona^ 
á Pr°mulgaça° doDecreto Rivadavia, era equipar, ao Gymnasio Na

Curso de scienc. e letras e um seminário com curso theologico.'-"'Reitor: Monsenhor dr. Joaquim Mamede da Silva Leite. '
ii,., Vice-reitor: Padre Belchior Mendes de Cerqueira.Secretario : Padre Aristides Silveira.

». %iimasío Diocesano Diamantiiieiisc

(sede - cidade de diamantina, no norte de Minas)

f X' <)¦•

o.rpvt ! „ 
a Rl™davia' conferia P gp de bac«- $ scienc. e letr., e

RW' 
a° Gymtn/ Nf °- P°r d^- #•: n. 5.822, de 29 de dezembro

S;^^0^ 
lepl°f,C0 nXS~rio a qUe o Gymn. estáannexo.

¦petvolÍlL Deslde»o Deschand (lasarista), ex-reitor do Collegio de

fc^^vp o Padre João Anesi, subst. depois pelo Padre PauloKergoz.en (lasaristas ambos) e actualmente pelo Padre Bernardo Kuenem
10. InslUnto Evangélico (Exler.iato do Gymnasio de Lavras)

:x;r;; (se'de-cid. de lavras, no sudoeste de Minas) ; ;. ' :

parTaT Ülf PPÍ S^ 5 K em 6 annos, e estava equi-

SI 
t'ym-Nao-cíllandof01 d^retada a chamada Lei Orgânica do

J)ireclor-Rev. dr. Samuel R. Gammon, prof
rã Ülf ^*pangeIieo de Lavras tem annexa uma Escola de Agricultu-ra, dirigida pelo sr. Engr.» Benjamim Hunnicutt. Abncultu

i ;T lji:. (vyninaslo Brasil

rio eSlfejálãljSl SU1 de Minas> Pa''a onde se transfe-no em lev. de 1909, da Villa de Águas Virtuosas.
de imVG 

eC1UlPar' " Gymn- Na°- Pel° Decr' «• Pí de 11 de Jau.
mmm m ¦¦ 

| Joaquim Lopes Vianna, prof. de humanidades.
;i ¦' ' " ' iV AT: t .*•.» ' .ir ¦:..-¦fí ;¦';¦'

•iX. **.. Gymnasio Sâo Francisco
(séde-cd. de s. íôlo Cel-rey, „0 oeste de Minas)

ao (Sm^Sf^,'m^d0nto,- -c'eac.,0..^^ equipar.
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Foi fundado péio Padre Joio Bábtisia do Saòraménto.
DfâécWir': Dr. Ôscár de (Castro Cuííná, adv. e tkeh. eni dir.
Vice-diréctor: Coronel Severiaho de kezehde, pròí.
Secretario: Antônio Pinheiro de Campos, agrimeiisòr.

$¦11

m
\)

Wttl

13. Gyinuasio Diocesano do Sagrado Coração dè Jesus

(.sede — cid. de uberaba, no Triângulo Mineiro)

Foi equipar. 'àot Gymn. Racionai, era 1906. ; '
Reitor: Irmão João Paulino (da congr. dos Maristas). •

:,:¦•¦(

14. Collegio Áe IVossa Senhora Mae dos Homens dá Serra
do «Caraça

Fundado em 1820, no mun. de Santa Barbara do Mâtto Dentro è iriâií-
tido pela congreg. dos Padres Lasaristàs.

Esteve equipar, ao Gymh. Nac. por decr. do gõv. Fèd. até a Lei Or-:
ganica do Ensino.

Director: Padre Antônio Van-Pòl (da Congrl dá Missão); .
« Secretario: Padre Jeronymo Pedreira de Castrou —

Funcciohava ahnexà áo Collegio do (Caraça a Escola Apostólica (para oji
Congregados e transferida de Petropolis, enii 1908).

15. üy ninas! o Sâo José ;
.; -¦ ;,: i ^ ; . ,; „'•-;' . ., .„ u '.. ':.:: 

d .¦ 
',* 

.. /í ;" 
' - 

'¦''' ¦ Útiitfl- o
(SlÍDE — VILLA SYLVESTRE FERRAZ, no SUl de Minas)

¦ í.. .,, . .• ¦¦ .. ..,,;¦ f ¦..-,.¦, ..¦¦¦',.¦. t*i*s i ¦ .„.¦¦¦' ; i'¦, 
- \ 

"' 
ir~ ¦' rvv¦¦¦¦*, i....- /ti)Tem Ò curso de sciènc. e létr. è iúncciòria áhnéxb á Esc. de Pliarma-

cia e Odontologia de Sylvestre Ferraz.
Mreclor do Gymnasio : Jeronymo Guedes Fernandes, proí.
Reitor da Esc. de Pharmacia*: rev, Alberto Brigagão, próí.

16. (íryniuasio Santa Cruz

(Siídè—Jiiiz de Fora, rua da Gratidão, bairro de Mariano Procopio.)

O Gymnasio Santa Criiz, fundado em Í908, fünccionaá rua da Gratidão,
num vasto prédio, confortável c hygienicòi construído especialmente. para
nelle outrora ftiriccionar Ó IJoíei União, tios tcriijios da estrada de rodagem
União e Industria, cuja estação terminal era eni Máriahò Procopio.

Mais tarde fhríccionarám nesse prédio vários estabelecimentos de ensino
de grande nomeada, entre os quaes os collegios Andrés, S. Pedro e o antigo
Santa Cruz.

O actual Gymnasio Santa Cruz já conta cerca de 5annos de existência'
tendo começado á funccionár á ruá Marechal Deòdòro. Foi equiparado ao
Gymnasio Nacional, em 1910, e gosou dessas regalias até o Decr. n. 8.659,
de 5 de abril de 1911 (Lei Orgânica). Sua freqüência continua foi sempre
superior a cem aiumnos.

A. M.-S
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**• * ~ i~> re_ne_eeuee_^_^^^2üf irss-s :br divras secçôes-a —

f aosfe o curso-££2X2 RI alor*0/™10' ""•*> «» «bacharelado em letras ann0S' 
sendo ° ""«mo de revisão e

outro pratico, especialUe i™ 
"^ C°mplet° de P^paratorios e um

Escola Normal Santa Cru~ —*.«*«*»*Horizonte ; modelada pela Escola Normal de Bello
Escola Commercial Santa Cr<u~ m^ni acommercio «Alvares Penteado» de"7 p? P?'aS escolas suPe™res ded0 ?£££ixz~ szsz *«r;..de c°™—•

de viçosa Zãz:rrztvem^uma ™ai na cidade
Ftafflj ex^tofdoSeg^ Universitário
mnasio Nacional, e professor d ffi£ e de mTh 

'' 
^"^^ do ^nos, em Juiz de Fora e Rio de Janefrò mathematicas, ha longos an-

< f^^^TS^^^jr1^ de port^•
S. Paulo e do «Collegiò Abílio» no ffin £ 

U/uversidade «Mackenzie», deCommercio», professor de franc^W1 ^f^^etario do .Jornal dotoai; dr. Benjamim Colucci, TecTeí^fZ'^^ e Chimica e historia na-da congregação geral e hJ^S^Ítí^^0 A° «° *"*«*.
lecciona geographia, chorogranhia riSzL l t0 romano n'° Granbery,
Horta, secretario ^AcalSu itoelT^S* 

* ph/los°Phia < «• Bran
tona do Brasil , universal; 2 Osctv S 

Pr°/' de p0rtuSuez> Ws-
aPPhcada, da extincta «Academia de e0~ 

' eX"'ente de mathematica
e mathematica; sr. Heitor Guimarães menT í $*Í Pr°f6SS0r de Port«g«eztrás, professor de desenhel^SeSf da,Acadenlia Mineira-de Le-sr. Franklin Magalhães, meXo da Acàdlnl^ 

"' P°rtUgUez e fran<^ 5ctor d',0 Paiz,, lente de latim tenente Jo • f™? 
de Letras> ^^

exercito, professor de mathemat cas Tlll , 
* de Moraes> «^«J do

guerra do Gymnasio. " ° lnstruc(or militar da companhia deCurso primário. — Proferi.** ^Marànha, bacharel em letra e^^SSnS? °aetan° A'VeS' Joaf'»im
de calhgraphia, cartographia/geographTa ehilT^T"3"^' "rofess°ra

I O Gymnasio Santa Cruz mantni t, AsCOly-grêmio literário «Affonso Cels^fundador^r0?1 de £í""nastica - o
|| 

dos professores srs. H|o|6^gl 
^ggggj* 

a *-

**• Lyce. Municipal de MusamMnllo
<&** - cid. de Musambinho, no sul de Minas)Antes da Lei lüvadavia *«ín n

»bec. porDec. fed. n. 7.352, de U^Z^Tlm^'' P°ÍS #1^
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Director: Professor Salathiel Gonçalves de Almeida, agrimensor.
Vice-director: Prof. G. Alexis Nixon,
Secretario: Arthur Paoliello, prof. de musica.

20. Gymnasio de Juiz de Fora

(Dirigido pela Congregação dos Padres do Verbo Divino e annexo á
Academia de Commercio de Juiz de Fora).

Esteve equipar.ao Gymn. Nac. até a decretação da Lei Orgânica do
Ensino.

Director do Gymnasio Juiz de Fora e Reitor da Congregação do Verbo
Divino : rev. padre dr. Luiz Koester.

»f. Externato S. Geraldo

(Sb'db—pov, de São Geraldo, mun. de Rio Branco).
Director: Jeronymo Lucas Evangelista, prof.
Lecciona as seguintes matérias: portuguez, hespanhol, arithmetica, geo-

graphia, francez, historia pátria e noções de inglez.
O Externato se compõe de duas aulas : uma para o sexo feminino e ou-

tra para o masculino, começando a primeira aula ás 7 horas da manhã até
ás 9 horas, e a segunda das 9 ás 3 da tarde.

&£. Gymnasio de Caxambú

Esteve equiparado ao Gymnasio Nacional, por decreto de 24 de abril
de 1909, gosando as regalias até 1911 (decr. Rivadavia).

Director : prof. Reynaldo Baptista Pinto de Almeida.
Fica situado na prospera e florescente estação de águas e villa de Caxam-

bú, na chácara epalacetc Mayrink, podendo comportar 300 alumnos internos;
possuindo tanques de natação, campos de foot-ball, água nascente e encana-
da, pomar e jardins, emflm, todos os requisitos necessários a um estabeleci-
mento 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.
Polycarpo Viotti, ex-deputado geral; dr. Gentil Rangel, juiz de direito; Vi-
gario João de Deos; Reynaldo de Almeida, reitor ; J. de Almeida Pedroso,
ex-lente do Gymnasio Sylvio de Almeida; dr, Júlio Gorgulho, promotor
publico ; professores : Charles Noguéres; Rothier Duarte ; Henri Levy ; c
instructor militar - o official do exercito sr. Bernardino Chaves.

&3, Gymnasio Santo Antônio

(Se'de cid. da Campanha, no sul de Minas).

Possuía as regalias do Gymn. Nac. para o bacharelado em scienc. e letr
Fundador: Monsenhor João de Almeida Ferrão, bispo dioc.
Director: Prof. Charles Noguéres.
Secretarioi Padre Joaquim Timotheo. .
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»4. Gymüâslo de Itajubá

Até,, „? 
'DB~CÍd* ^ ItaJUbá'n° SUl de Minas),

do ^«ItS/rr rCgalkS *-^"N«. Para o curso

V AnnexoaoGvmn deitai^ ;&~üncellü>> prof.
cie Mecânica, lÊg^otm«(março W) um curso techuicomenção neste vol. do 4»«tóX 

' AS«mensura, de que já se fez

«5. Collegio Dom Viçoso

Fstev, • 
(SE'DE-Bel,0Íl0rÍZ0nte'^daBahia.)

Mm equlp. aô Gymn. Na ^
t|Í ?ffi dr' Alva*> BrandSoP (advogado * 

de ag°St° de 1909-

to, semWnte%at;lT^Ílf * "^ da °àPÍtal e * divide em ífi»
Dè accordo com a nova lei rtp •

em todos os cursos superiores e plSiifilP^W I matricula
Seo corpo docente compõe-se do» =1 ! * Vlda Pratica*

Affonso de Moraes, dr. <X Góes Tf" P!°fessor<*. «"• » Antôniodo, dr. Hermillo Muni,, dr. ILlío filk* t"gUSt0 Velloso- G^tavo Pra°cha,dr.Noraldi„o.Lim; Irtíu 6oS' f' 
NeDlson baptista, João Fe-dr. Álvaro Brandão e Ójynti OrSi 

*' ^ BUHlÍer' Lud^ó Lopes,

2« Coíicgiü Siclla Hutmúa
¦ «!s*'M"'n" S r* ™ *«* »• »*— „,, i imm d0

cursos Sei^lf Z* 
»«-*> * E^a"> tem seos-cebe alnmnas. Las au.af gX^fcSgS do 

f ®É *£.Directora: irmã Walburses M*r 
annualmente em l.o de julhoSanto. albUr«es <da Congregação das Servas do Espirito

W Collegio Mineiro

(para meninas)
(Tem sede em Juiz de Fora á r„» iv *.
Primeira directora: Miss Bruce * * Í0Í ÍUndado em 1890)
Directora actual: Miss L. A. siialW ífè IMiafler, prof. norte-americana.

*8. Escola Evangélica Àllcm»
.(sede—Juiz dè Fora raipDA ^ ti

' 
RR0 DE Mariano Prõcopio)

E uma Escola particular para m*^"*" e Í0Í ^ 
f 

«» enfr/ . iSlaiSf^gii ^
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As matérias ensinadas são as mesmas dos grupos escolares, mas em duaslinguas, portugueza e allemã.
Professor .-pastor Bliedner (da Egreja Evangélica); professora : d. Ma-ria Lenz.

Sl>. Externato Delflno Iticalho

(SIÍDE-JUIZ DE FORA, A' RUA S. MATHEOS, N. 27)

Fundado a 7 de janeiro de 1905.
Direclora-Áurea G. Bicalho, prof. Normalista pela Escola Normal deJuiz de Fora e pliarmaceutica pela Escola de Pharmacia d'0 Granbery.
São auxiliares no ensino os seguintes professores :
Heitor Guimarães—Desenho.
Duque Bicalho—Musica e piano.
Senhoritas ; Elvira Velloso-Cartographia-e Alzira Velloso-Trabalhos

de agulha, Calligraphia e Contabilidade.

30. Collegio Santa Maria

(sede -Bello Horizonte, na rua pouso alegre, bairro da floresta)
E' um optimo Instituto de ensino de letras, seiencias e artes e de educação

para o sexo feminino. Foi fundado em 19(30 e é dirigido por Congregadas
Dominicanas Francezas, dividindo-se o Collegio S. Maria em Internato e Ex~ter nato.

Superiora—Mére Çolombe de Jesus.
Secretaria—More Marie de Saint-Antonin.

31. fíyiimasio Ouro-Prelano

(SEDE—CID. DE OURO PRETO)

Fundado em 1898 por uma corporação d« professores e organisado pelosr. dr. Thomaz Brandão, tendo estado equiparado ao Gymnasio Nac. por decr,fed. de 19 de set. de 1900 até 5 de de abril de 1911 (data da Lei orgânica).
Di"ide-se em internato e externato e completa a instrucção primaria ex-

igida dos alumnos para a admissão no curso secundário.
Recebe alumnos em qualquer época do anno.
Mantém annexo ao externato um curso normal para moças, equiparado

por decreto do Governo do Est. á Escola Normal da Capital.
Directores : — dr. Alfredo Teixeira Baeta Neves e dr. Cláudio Alaor Ber-

nhauss de Lima.
A inspecção do internato está confiada ao rev. padre Arthur de OliveH

ra, que reside no mesmo edifício.
Secretario : —José Luiz da Cunha Júnior.

32. Collegio S. José

(SEDE-CID. DE UbKRARINHA—AVEN. AFP. PENNA—NO TRIÂNGULO MINEIRO)

7)iVec/om—Irmãn Maria Marcellina.
O Collegio é destinado á educação de meninas, divide-se em Internatoe Externato e é dirigido pelas Irmãns Franciscanas Missionárias.
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33 Collegio Mineiro

(ex-collegio bandeira)
Sede—cid. de Uberabinha, E. de F. Mogyana.
Director—professor José Avelino.
Neste estabelecimento se ensinam o curso primário, de accordo com oRegulamento das escolas estadoaes, e o secundário, seguindo o programmado Gymnasio Nacional com pequenas modificações.
O «Collegio Mineiro» conta com o auxilio de professores habilitados

e de longa pratica do magistério.

34. Gymnasio Santo Antônio

(SEDE—CID. de S. João d'El-Rey)

Director— Frei Cyrillo La Rose.
O estabelecimento é dirigido pelos Missionários Franciscanos (hollan-dezes) e tem cursos de instrucção primaria e secundaria para o sexo mas-culino.

35. Collegio Nossa Senhora das Dores

(se'de—S. JoÂo d'El-Rey, oeste de minas)
Direciora— Irmãn Susanne Matricon.
Este Collegio, equiparado á Esc. Normal Official, é destinado á educ.

de meninas e é dirig. por professoras religiosas da Congreg. de S. Vicen-te de Paulo,
30. Collegio Isabella Hendrlx

(sede—Bello Horizonte—rua Esp. Santo)
Este Collegio, fundado por uma Congreg. methodista norte-americana odestinado á educ. de meninas e meninos, tem Internato e Externato e foiinstallado em 1902, na Capital do Est., em prédio próprio.Direciora—Miss Blancho Howoll, prof. americana.
Tem corpo docente numeroso e competente, com professores nacionaese extrangeiros.

37. Collegio Arnaldo

(sede—Bello Horizonte—rua Tymbiras, n. 1505)
Dirigido pelos Padres da Congregação do Verbo Divino.
Director—Padre Alfredo Piquet.
Ministra instrucção primaria e secundaria a alumnos do sexo mascu-lino.
Principio do anno lectivo e entrada dos internos, em 1.° de março.

38. Collegio Nossa Senhora do Carmo

(sede—villa de Conceição do Rio Verde)
Abrange Internato e Externato para meninas.
O ensino é divid. em 3 cursos : primário, médio e superior.
O anno lectivo vae de 15 de Jan. a 15 de Nov.
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Director—prof. Plínio Motta (da Acad. Min. de. Letras).
Corpo Docente—Dr. José Romão Carneiro, med., Pharmaceulico José

Lúcio Junqueira, prof. Domingos de Sousa Pinto e prof. Plinio Motta.

31). Gymnasio São Salvador

(INTERNATO PARA MENINOS E EXTERNATO MIXTO)

(Séde-cid. de S. João Nepomuceno—E. F. Leopoldina),
Director—F. Paixão (da Acad. Min. de Letras).
Os trabalhos escolares começam de 15 de fevereiro a 1 de março de

cada anno e o Gymnasio tem diversos cursos.

40. Collegio Sagrado Coração de Maria

(sede—cid. de Uba', E. F. Leopoldina)

Este Collegio destinado á educação de meninas, é dirig. pelas Irmãns
da Congreg. do Sagr. Coração de Maria e o corpo docente é formado por
professoras religiosas vindas da Europa e com pratica do ensino.

41. Collegio Cassão

(sede— bello horizontk — rua Tymbiras)

Tem Internato e Externato (este para os 2 sexos), com vários cursos :
primário, secundário e artístico. O collegio é dirigido pelas exmas. Irmãns
Cassão, auxiliadas por numeroso e habilitado corpo docente. Data de 1897 a
fund. deste collegio (o 1.° Instituto que teve a nova Capital).

49. Collegio Azeredo

(sede — bello horizonte — esq. da rua Tymbiras e Aven. João Pinheiro)

Tem Internato e Externato e é destin. á educ. de meninos, A primi-
tiva sede deste conhecido collegio era na visinha cid. do Sabará.

Director — Prof. Caetano Lopes de Azeredo.

43. Collegio de I\T. Sra. da Conceição

(skde — CID. do skrro)

Fundado por Mons. João Moreira da Silva e confiado ás Irmãns da Con-
greg. de S. Vicente de Paulo. Tem Intern. e Extern, e é destinado ao sexo
femin.

Superiora — lrmân Maria.

44. Aprendizado «Bueno Brandão»

(SEDE — CID. DA CAMPANHA)

(E' um orphanato destinado a instruir e educar, moral e profissional-
mente, os menores desamparados).

Director-fundador: Conego Macario de Almeida, cura da Sé e nat, do
Sul de Minas.

O 1.° Pavilhão do Aprendizado tem o nome de «Dona Maria Delgado» e
já está inaugurado (desde 1912).
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45. Collegio de Santa Clara

(sede — itambacury, N. E. de Minas)
Este collegio e asylo para meninas pobres fica no mun. de Th. Ottonie é dirigido pelas Religiosas Franciscanas Clarissas (vindas da Itália).Superiora - Irmãn Francisca do Sacramento.

;,"-.--:.v'"'.'- '
46. Collegio e Asylo Dom Joaquim

(SEDE — CID. DA CONCEIÇÃO)

O collegio é destinado á educ. de meninas, sob a direcção de professo-ras congregadas (Religiosas Franciscarias Clarissas).Superiora - Irmãn Isabel da Immaculada.

; diocesr^S^inT h°menag6ln " & ^"P0 D°m J°aflUÍm' aCtUal

47. Collegio «Benjamim Dias»

sede em bello horizonte (avenida Aífonso Penna)

dario!"1 
UmS flHal el" °Ur° Pret° e abl'ange os cursos Pr™ario e secun-

Ar a2 
ã°?rnte •' é constituido Pelos srs. prof. Antônio Affonso de Moraes,

MMK }VT-' dr- BenJamim Rias, dr. Gúdesteo Pires, Sandoval de
ü' 

Josá Oswaldo de Arauj0) Arthur Gosling, Juscelino Paraíso, dr..Silvestre Moreira, dr. Joaquim Coelho Júnior e d. Affonsina Brandão.Directores: df. Benjamim Dias, Sandoval Azevedo e Juscelino ParaisoSecretario : dr. João Nogueira.

48. Collegio S. José

(sede-bello horizonte, rua Rio de Janeiro, ao lado da Matriz de S. José)
^i.fr t \Pr°f- 

Domiciano Rodrigues Vieira (normalista, bach. emscienc. nat. e pharm. e cathedr. do Gymnasio).

soraf T^l 
SenhoHtas Maria Hermoginao Francisca Vieira, profes-soras diplomadas no curso gymnasial. .

|l 49« Gymnasio de Minas
¦-.'.-

(SEDE —JUIZ DE FORA)

Tem Intern. e Extern, e se dedica á instr. e educ. do sexo mascul.Director: Prof. Ray mundo Tavares, bach. em scienc. comm.

50. Gymnasio S. Vicente de Paulo
(sede - cid. de s. paulo do muriahk, Sudeste de Minas)

em Ü |||i $# *& ** ^ P de Í de 1 e Se divide
Director proprietário: Prof. Vicente Mazzini.Director technico: Dr. Fenelon de Miranda Henriques, prof. e engro.
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51. Atheneo Mineiro
* % 

'¦ 
9 '•,''¦' ' ' :'.<¦¦¦

(SEDE —DISTR. DEIBERTIOGA, MUN. DE RARBACENA)

Ha,Este 
Cfn[f[o Para meninos se divide em Intern. e Externato e foi fun-dado, em 1910, no arraial de Ibertioga.

Director: rev. Monsenhor Sylvestre de Castro.Secretario: Padre Arthur de Oliveira..

5£. Collegio Poiite-Noveiise

(SEDE—CID. DE PONTE NOVA— LESTE DE MINAS)

Fundado, em 1913, por uma Soe. anonyma, que adquirio a grande cha-cara Augusto Brant, no bairro da Estação, á margem do rio Piranga, paranena installar um collegio para meninos, dotado de todos os melhoramen-tos pedagógicos.

53. Instituto Fundamental de Instrucção Secundaria
(SEDE — CID. DE BELLO HORIZONTE, NO PALACETE THIBAU, A' AVEN. AFFON.

penna)
Destinado a preparar alumnos nas matérias do curso de admissão ásfaculdades Superiores.
Tem como director o sr. dr. Alberto Alvares e como secretario o sr.ar. João Baptista de Freitas. Formam o corpo docente vários professores,entre os quaes os srs. <Irs. Parles Góes, Gustavo Prado, B. Flores, F. Ame-aoe Peret, Alberto Alvares, Boaventura Costa, Affonso Moraes e outros.

54. Lycco Enriques D'Oliveira

(SÚDE-CID. DE MANHUASSÚ'—LESTE DE MINAS)

Inslallado em 16 de Outubro de 1911

ternato11181^ 
° enSÍn° primari° e secundario e abrange Internato e Ex-

Corpo docente:
Director-prof. Clodoveo Henriques d'01iveira.
Dr. Luiz Gomes Pereira, vice-director e lente de geographia e his-iiOi ia*
Dr. César Leite, lente de sciencias physicas e naturaes.Dr. A. Nogueira Jaguaribe, lente de mathematica.
Clodoveo d'01iveira, lente de portuguez e arithmetica.
Dr. Antônio Wellerson, lente de francez.
Dr. João do Amaral Franco, lente de latim e direito constitucional.Dr. Gabriel Junqueira, lente de inglez.
José de Castro, lente de desenho geométrico e pratico.
O ensino primário, dividido em três séries, elementar, médio e comple-mentar, terá por fim cultivar e desenvolver gradualmente a intelligencia dosalumnos, proporcionando-ll.es os conhecimentos geraes indispensáveis ásnecessidades da vida.
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0 ensino secundário, obedecendo rigorosamente á moderna orientação
norte americana, será dividido em curso commercial e de preparatórios, des-tinado este ultimo a preparar alumnos para a matricula nas academias, de
accordo com a lei Rivadavia.

SS. Internato Santa Ernestina

(SEDE—BOM JARDIM DO PRATA—TRIÂNGULO MINEIRO)

Fundado em 1909

Director—Virgílio Alvim, prof.Vice-Directora—Proí. Rachel Alvim; Prof. de piano Alfredina Rezende.O Internato é mixto e funeciona na Fazenda S. Ernestina (mun. doPrata), de propried. do sr. Cel. Virgílio Cunha.
Período lectivo-15 de Jan. a 15 de Nov.

56. Lyceo S. Gerardo

(SEDE—CID. DE S. JOÃO dWrEY—PRAÇA DA REPUBLICA, 4)

Divide-se em internato e externato para o curso primário c secun-dano,
Director-prof. Amtonio A. Ribeiro Campos.

57. Collegio Dom Bosco

(SEDE-CACHOEIRA DO CAMPO—MUN. DE OURO PRETO)

Este Collegio é dirigido pela Congregação dos Padres Salesianos e fo ifundado em 1893.
Tem cursos de letras, sciencias, artes e offlcios, o uma Escola de Agro-nomia annexa ao Collegio, com grandes campos práticos e varias installaçõesde agro-pecuaria.
O Collegio fica a 6 kms. da est. de Hargreaves ou Trino (E. F. Centraldo Brasil) e em magnífica situação, na zona do campo.
Director-rev. P.« Domingos Zatti (salesiano).

58. Collegio do Sagrado Coração de Jesus

7 (SEDE—CID. DO SACRAMENTO—TRIÂNGULO MINEIRO)

Tem Internato e Externato para meninas e é o Collegio dirigido por 4Religiosas Franciscanas Italianas (vindas de Roma). O Collegio foi fund.em 1910 e totalmente incendiado o primitivo e velho edifício, na noite de 17de fev. de 913, por um casual sinistro.

50. Collegio N. Sra. d'Appareelda

(SEDE—VILLA DE CÂXAMBU')

Collegio para meninas, fundado em 2 de março de 1913 e do qual sãoDirectores-o sr. Tenente José Novaes e sua Sra., Dona Rosina de Novaes.
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60. Colleglojelftymnaslo Passense
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(SÍDE-CID. DEVASSOS, SUL DE MINAS)

cnZTS/t' 
emlm'- C°m° succursald0 Lyceo de Musambinho, tendocursos de letras, seiencias e artes e um curso normal preparatório.HL Director: prof. George Aloysio Nixon.

61. Collegio Bello Horizonte

(SÉDE-NA CAPITAL DO ESTADO, BAIRRO DA SERRA)

.aniíi1 
"1!Lconstiftui°-se a S~|«i. Anonyma Collegio Bello Horizonte, comcapital de 300 contos, para fundar na Capital Mineira um grande Ins itutomoderno de educação e ensino, por iniciativa dos srs. drs. P. Mendes Pi-mentel, Afranio de Mello Franco e ontros cidadãos

Subscripto o capital necessário e obtidos da Prefeitura Municipal terre-nos no saudável Bairro dos Punccionarios (linha de carris electricos daSerra, ao sopé do Morro do Cruzeiro), fez-se a planta do notável collegio,ora em construcção e que será inaugurado até fins de 1913, sob a direccãóde competentes professores brasileiros e norte-americanos.
68. Collegio São Lulas

(Fica no Mun. de S. João «TBl-Rey, á margem da E. de F. Oeste deiMinasj.
Director—Padre Nicolao Badariotti.
O collegio tem Intern. e Extern, e só acceita alumnos do sexo mascFoi fund em 1897 e tem vários cursos: seiencias, línguas, artes, agricul-tura, trabalhos manuaes, etc. ««^.mii

63. Collegio Carlota Kemper

(SEDE—CID. DE LAVRAS—OESTE DE MINAS)

Este Collegio para meninas funeciona annexo ao Instituto Evangélicode Lavras, dirigido pelo sr. dr. Samuel Gammon.
64. Instituto Moderno de Educação e Ensino

(SEDE—SANTA RITA DO SAPUCAHY—SUL DE MINAS)

Este estabelecimento foi fundado em 1912 e se divide em Internato eExternato, tendo cursos de letras, seiencias, artes e officios, visando sobre-tudo uma educação pratica e mantém um Curso profissional femininoDirectores-pvot. João de Camargo e dr. Leopoldo do Luna bachem Dir. As aulas funecionam de 1#° de março a 30 de NovNota: Na prox. ed. deste Annuario (VI vol.) ampliaremos bastanteesta secção sobre ensino secundário.

Institutos equiparados á Escola Normal da Capital
i. Escola Normal Municipal, na cidade de Barbacena (centro e zonado Campo.

rV"
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». Collegio da Iiiiiiiaciilada Conceição, das Irmans de Caridade oudeS. Vicente de Paulo, também na cid." de Barbacena (centro e zona doCampo). Equipar, por decr. est. n. 1.614, de 7 de julho de 1903.
Birectora: Irman Paula, que desistio das regalias da equiparação doCollegio em jan. de 1910, tendo de novo obtido os mesmos favores (1911).3. Collegio de Nossa Senhora de Slãb, das Irmans da Congr. de Sião,na cidade de Campanha (sul de Minas). Equipar, pelo decr] est. ri. 1.862, de11 de dezembro de 1905.
Birectora: Irman Maria üieudonnée.
4. Collegio de i\. Sra. da* f>ores, das congregadas de S. Vicentede Paulo, na cid. de Diamantina (norte de Minas). Equipar, pelo decr. est.n. 1.845, de 15 de sèt. de 1905.
Birectora: Irman Maria Adelia Russon.
Secretaria: Irman Eugenia.
5. Collegio Lavrense, na cid. de Lavras (sudoeste). Equipar, pelodecr. est. n. 1.832, de 4 de julho de 1905. f
Birector: Asarias Ribeiro de Sousa, prof.6. Collegio da Providencia, das Irmans de Caridade ou Congreg.deS. Vicente de Paulo, na cid. de Mariana (centro e parte de leste deMinas).
Foi © 1.° coll. para meninas, fundado por Irmans de Caridade, em Mi-nas (1849).
Birectora: Irman Clotilde Boissy.
*. Lyceo Municipal, na cid, de Musambinhó (extremo sul de Minas).Equiparado aos Institutos Normaes Offlciaes por decr. estadoal n. 1.920 de12 de julho de 1906.
Birector; Major Salathiel de Almeida, agrim. e prof.8. Collegio IV. Senhora de Oliveira., equipar, por decr. est. n. 1.845de 15 de set. de 1905, na cidade de Oliveira (oeste de Minas).
Birectora: d. Manoelita da Costa Chagas (passou o collegio, em 19(09).Secretaria: d. Carmen Pinheiro Chagas, normalista.
». Collegio de Maria Auxiliadora, das congregadas salesianas, nacid. de Ponte Nova (leste de Minas), no Bairro das Palmeiras.
Birectora : Irman Domingas Odone.
IO. Collegio da Visitação, na cid. de Pouso Alegre (sul de Minas)Equipar, pelo decr. est. n. 1.845, de 15 de set. de 1905.
Birectoras: Irmans Maria Elene Hellot e Maria Eugenia Lavalle (Con-greg. das Irmans Dorothéas).

lt? £oll©Sl° gfc Spa. das Pores, dirigido pelas Irmans de S. Vicen-te de Paulo, na cid. de S. João d'El-Rey (oeste de Minas). Equipar, pelocit. decr. n. 1.875, do anno de 1905.
Birectora: Irman Susana Matricon.
f 8. Collegio N. Sra. da Conceição, na Villa Sylvestre Ferraz (sulde 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 Normal Municipal, na cid. de Três Pontas (sudoeste de
Birector: Aprigio Ferreira Mesquita, prof.Esta Escola deixou de funccipnar com as regalias da equiparação (desde1909).
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F1'W <sul de Minas),«•ector. dr. Cmcnato de Noronha Guarany, adv. e profdo ¦SlSaffâP* "aSl° Para,Se"SC <cid- Ü SÜl
/)wCtor; P.. dr. Aristóteles Benatti, prof.
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Academia Mineira de Letras

Teiu sua sede official na cid. de Juiz de Fora e foi fundada a 25 de
Dez. de 190$, Nellatêm assento vários dos principaes escriptores mineiros.

As caieiras são em numero de 40 e os seos titulares são eleitos, occu-
pando-as vitaüçiamente.

São estes os actuaes acadêmicos, com as designações de suas cadewas :
Albinq JSsteves — cadeira Visconde de Araxá.
Aldo Delflno.  Arthur França.
Alphonsrçs de Guimaraens Aureliano Lessa.
Álvaro 4a Silvara Frei Conceição Velloso.
Amanajós de Áraujo, Azevedo Júnior.
Ardujno Bolívar, Silva Alvarenga.
Avelino Foscolo  Luis Cassiano.
Belmiro Braga.,  Baptista Martins.
BentoErnesto Junjor  Josaphat Bello.

10 Brant pprta...,.,  Cláudio Manoel.
U Carlos Qóes.....,?  Frei Santa Rita Durão.
12 Carlin4pl*ellis.........  Alvarenga Peixoto.
13 Carmo Gama Xavier da Veiga.
14 Costa Sena r, José Sena.
15 Dilermando Cruz. Bernardo Guimarães.
16 Diogo 4e Vasconcellos Paula Cândido.
17 Eduar4o 4e Meneses Conde de Prados.
18 Estevam 4e Oliveira. Bernardo de Vascon-

cellos.
10 Francisco Lins padre Corrêa de Ah

meiãa.
20 Franklin Magalhães. Arthur Lobo.
21 Gilberto 4e Alencar Fernando de Alencar.
22 Heitor Guimarães ,, Júlio Ribeiro.
23 Dom Joaquim Silverio de Sousa Joaquim Felicio.
24 João Lúcio.. » Barba,a Heliodora.
25 JoãoMassena » Augusto Franco.
26 José Eduardo..... .-..-. » Evaristoda Veiga.
27 José Paixão. Corrêa de Azevedo.
28 José Rangel .. » Américo Lobo.
29 Lindolpho Gomes Aureliano Pimentel.
30 Luiz de Oliveira.,......,, é... » Oscar da Gama.
31 Machado Sobrinho » Lucindo Filho.
32 Mario deLima >, Marquez do Sapucahy.
33 Mario Magalhães Edgard da Matta.
34 Mendes de Oliveira Thomaz Gonzaga.
35 Navantino Santos. » j0(%0 Piniieiro,
36 Nelson de Senna.......  » J. Eloy Ottoni.
37 Olympio de Araújo ¦.  Basilio Furtado.
38 Paulo Brandão.., Beatriz Brandão.
39 PlinioMotta „ Basilio da Gama.40 Pinto de Moura » Visconde de Caeté.

y
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Em Minas Geraes, havia em i«97 
*ia : * ' .«eiras letras, com l^clZ^Z^ ° K° reinad<» 33 aulas de pri-Oov. da provincia 13.-450S In„Xs com f ! ^«culadas, despendendo o

. Em. 1912 (85 annos depo.s) o Gov d,f M 
& 

2° 
ensin° Prima*°.

pos escolares (estes até abril delia-f SX, J"4vescolas is<>ladas e 92gru-
guindo em todas as cadeiras £>SL 

""jaUados) em todo o Estado e conse140.000 creanças do sexo Z uíno e f! - • ^P03 a matric^ toW dtnnmto da ihStrücçjag ef è*S'^JfM* ° «»e bem revela o adeantaP^a sócia, do aLph^íZ: r„Í\ta!°V' ^ ^ deÍS a
A População do Brasil

PELO RECENSEAMENTO nw 31 rn* t,.,^lü Dt ál DE DEZEMBRO DE 1900

§ _O I
•Ss

(D I Estados

1
2
3
4
5
6

Homens Mulheres Total
i

8
9

Minas Geraes
São Paulo...
Bahia......
Pernambucò.V.-
Rio Grande do SÚi*Kio de Janeiro 7 Ceará....... -....
Districto Federal'Alagoas  
Maranhão... 
Parahyba do* NÒrté.\7.Pará
Sergype. 
Paraná...". .7.7.'..'.7Santa Catharina.»77
Rio Grande do NorteGoyaz ,."™
Amazonas... .77Espirito Santo. 7.7Matto Grosso 7!

A União BrasileiraPopulação dos Ests. do Norte*'''» » » Sul. "

1.838.238
1.184.104
1.056.314

580.012
584.208
472.649
419.279
419.569
3G3.141
240.751
244.201
228.471
175.184
169.1631
168.927
161.558
133.925
127.822
136.666
109 228
59.797

Total.

8.855.237
3.729.077
5.126,160

¦ ¦

1.756.233,
1 085.444
1.061.642
592.138
564.862
457.386
429.848
327 180
316.132
252.557
246.583
216.885
181,080|
165.165
158.209|
158.731
140.392
127.462
113.120
100.565
58.228

8.855.237

8.515.832
3.715.342
4.800.290

3.594.471
2.279.608
2.117.956
1.178.150
1.149.070
926.035
849.127
746.749
649,273
499.308
490.784
445.356
356.264
334.328
327.136
320.289
274.317
255.284
â*9.756
209.783
118.025

17.371.069
7.444.619
9.926.450

8.515.382 17.371.069

^^^^^^^^^^^^"MA Populafã. do Brasil cm iftio

cliciuSSwlWWlÊ^ 
T 

lm' ™ "a — 'ormu.aos nascimentos e óbitos 
" 

c rrls „ot^ 
^"J^6 as differen^s ent o«nnio de 1900 a 1910. " n° terntori° da ^Publica, durante o de!

/. '
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- j Por esse processo, a Directoria Federal de Estatística, attendendo tam-
bem ao movimento immigratorib, determinou a população do paiz, càícülan-
do-á por municípios e assim distribuída pelos 20 Estados brasileiros:

Minas GerÀüs.. 4.237.027 habs.
São Páülò..... 3.427.312
Bahia... 2.427.312
Rib Grande do Sul;.; í.554.000
Pernambuco.................... .. 1.435.004 »
Rio de Janeiro.. Í.Ò57.275 »
Ceará ......... Í.obí.929
Districto Federal 914.610
Alagoas ."...:...;....'.::....... 863.522
Parahyba do Norte.. 623.472
Maranhão 614.893 ;>
Para;;;,.:,;,.........,......,.,.;....;,... 587.327 »
Paraná.......... 540#228 n
Sergype 452.544 »
piaühy 438 778
Amazonas......;... 421.702
Espirito Santo.. 331#269
Rio Grande do Norte 317.199 „
Santa Catharina 309i510 . ^
Goyãz...;...'.... ##_. 303.854
Matto Grosso.  ......... 150.071
Acre (Território)....... 76 065 §

Total  22.084.603 habs.

Grandeza do Brasil
7 77 l

(N. de S.)
À superfície total do Brasil eqüivale a 1/15 da superfície total do glo-bp terrestre, a 1/5 da superricie de todo o contineíite americano (das 3Américas) e a 3/7 da superfície somente da America do Sul.
Comparando a superfície dos Estados brasileiros com alguns paizes eu-ropeos, temos que:
Sergype-io menor festado brasileiro) é maior que o reino da Dinamarca,

que a Hollanda ou a Beigica, isoladamente tomadas. !
Espirito Santo~è maior que a Republica da Suissae pouco menor !que o

reino da Servia. J
Rio Grande do Noríe ou Àtogôat-cada, um delles quasi que tem torrito-noegual ao dos reinos hollandez c belga, reunidos.
Ríô de Janeiro (Êstado)-é maior que a Grécia e vale em tamanho pelaSuissa e Bélgica reunidas.
Santa Catharina c Parahyba -cada um delles é pouco menor que Portu-

gal; mas eqüivale cada um ao território reunido da Dinamarca e Hollanda.
Ceará-por sua voz, é maior que Portugal e do tamanho da Suissa, Hol-"anda e Beigica, em conjuneto.
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Grecí 
<m<í"UltraPaSSa 6m tamanh° ° territorio ~ad° da Roumania e

Dlnatrttrvtà8 Í^maní' 
«* **»" *» °S territórios reunidos da

porfugii'ÍS;; sios°m;nor que a ualia é maior ^ a Rõ--a-

MieS:: ri^f aSa\°rqi^Pérmaa°peia addiçâ°* in«

^CCíTaStó 
terHt0rÍ° da Suecia' NMUega * *W«-

Aüstro-Hungaro Ç ' SueCia' Noruega e Império

da l^ffl^l^fg^í eXCede ffi» m» ao territorio
perflcies da BespaVa ZLTj^ZZ 

* """" "^ ^ SU"

vezes o da Bolivia- 7 vp/p* ah, n 1 L A1fetnil«a, um pouco mais de 6r. - o "uuv,d> < vezes o da Colômbia; um nouco rmi« kÁ<y^Peru; 8 ve.es o da Venezuela; quasi 12 vezes o do nZT 
de7vefso do

Guyanas; cerca de 28 vezes o do liouado, li vÉIS n 
'" ° daS tfeS

de 46 vezes o territorio da #^^1^;^ ?f$^ 
° Ce,'Ca

A população do Estado de Minas Geraes

«o í;:;* j s^sjip Brafsiieira pei0 se°aottói ¦**&
pelo calculo do dr. S«SSSSj 

°1 
7»*°™° 

° UltÍm° CenS0 de 1900>
citado no «i^^SSáíRS^^ «®

forme a Svnòme fíffitiün * .^i„ «mineres l;556.C38, con-
Í4 277 ám\ umcial), pelo que, em relação ao ultimo censo do íom\4.277.400 j houve um aucmehto do 9*>ot n^ . 1UIIIU Le»so ae íyüü

A. M. - au»ment0 
de 2,5 % no decenmo, o que é satisfactorio,
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Pelos seguintes dados, vê-se qual tem sido o crescimento gradual dapo-
pulaçáo em Minas, ha mais de um século, conforme vários cálculos e esta-
tisticas colhidas em diversas fontes, já officiaes, já particulares :

1.° censo de 1752 accusou 226.666 habitantes
2.° 1776 319.769 »
3.« 1786 ........ 396.268 »
4.o 1807 431.619 *J
5.» 1813 480.400 »
6.° 1817 621.885 »
7.V 1821 800.000 »
8.ó ». 1833 ........ 900.000 »
9.» 1852 1.000.000 »
10.° 1854 1.081.909 »

,., H.# 1856 1.219.272 »
12.o 1865 1.620.190 »
13.° 1872 2.098.312 *
I4.° 1882 2.760.000 »
15.° 1838 3.018.807 »
16.° 1890 3.184.099 »
17.° 1892 ........ 3.312.000 »
18.° 1897 3.643.000 »
19.° 1900 4.277.400 »

Actualmente, em 1913, náo será inferior a quatro milhões e meio de ai-
mas a população mineira, regulando 8 habitantes por kilometro quadrado o
algarismo de densidade da população em Minas Geraes.

Vê-se, portanto, que a população do Estado de Minas é maior que a de
algumas Republicas sul-americanas (Colômbia, 4 milhões, Chile, 3.350»000,
Peru, 3 milhões) e mais ou menos correspondente ao numero de habitantes
da Republica Argentina (4.350.000) e do Estado do Ohio (4.158.000), maior que
a população dos Estados do Missouri (3.107.000) e Texas (3.049.000), sendo
que no Brasil os Estados mais populosos (São Paulo e Bahia) lhe são muito
inferiores no* numero de habitantes, pois São Paulo tem 3.500.000 e a Bahia
2 1/2 milhões.

Todos os dados demographicos, aqui dados sobre paizes e estados sul e
norte americanos, são extrahidos de Hickman, Atlas Universel, 2,e edition,
Vienne, 1903.

O Brasil
DADOS COMPARATIVOS SOBRE O SEO PROGRESSO E RIQUEZA, HONTEM, HOJE

E AMANHÃ

(Dados até 1912)
Vejamos a principio o nosso crescimento demogfaphico. De facto, a

população do Brasil tem augmentado assombrosamente, nos últimos decen-
nios.

Um recenseamento de vinte e dois annos atrás (o de 1890) nos dava quasi15 milhões de habitantes. Mais tarde (em 1900) dava-nos 20 milhões; por isso,
nâo será exagero aflirmar que, em 1922, daqui a dez annos futuros, possa-mos ter uma população de 35 ou 40 milhões de almas, Porque devemos no-
tar que, só de nascidos fora do território nacional—immigrantes—o que re-
cebermos até lá, nos elevará com facilidade a esse alto algarismo.

Por exemplo: em 1908, entraram no Brasil 95.000 immigrantes e esse
numero foi augmentando, até que, em 1911, chegou a 136 mil, attingindo no
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corrente anno de 1912 a 200 mil. Assim, fazendo-se uma progressão ari-
thmetica, com a razão de 30, em 1922 estarão entrando 500 mil immigrantes
e de hoje até lá o total dos entrados no Brasil será de 3 milhões e 500 mil.

*

A população do Brasil era, em 1816, calculada em 3.617.900 habitantes ;em 1872, attingia ella a onze milhões, para chegar, em 1890, a 14.333.915,
tendo, em 1900, attingido a 21.278.500 de habitantes, cifra que vae em au-
gmento, com uma proporção annual de cerca de duzentos mil indivíduos,
isto somente pelo excesso dos nascimentos sobre os óbitos.

*

Em 1870, a renda dos correios brasileiros era de 718 contos de réis, che-
gando, em 1904, a 7.418 contos, ou sejam dez vezes mais em um periodo de
34 annos. Os objectos permutados, em 1890, foram 28.837.329 e, em 1904, de
107.945.542.

#

O telegrapho, inaugurado em 1852, tinha 1.450 kilometros de linhas, em
1870; vinte annos depois, em 1890, a sua extensão era de 11.895 kms para che.
gar, em 1904, á cifra de 24.948 kilometros e, em 1911, a 59JJ60 kms. de linhas.

*
Em 1852, o Brasil contava, apenas, 17 kilometros de caminhos de ferro ;em 1875, já tinha 1.660 kilometros; e, em 1888, contava 8.686. Dezenove

annos mais tarde, após aproclamação da Republica, isto é, em 1907, o Brasi]
possuía 17.059 kilometros, e em 1911, havia 22 mil kms. em trafego, cifra queaugmenta em uma proporção considerável, em vista dos caminhos de ferro
em construcção e em estudos (orçando estes por 11.000 kms).

*

Quanto á marinha mercante, encontra-se o primeiro barco a vapor em
1819; em 1888, já o Brasil contava 123.439 toneladas ; actualmente, a marinha
mercante brasileira possue 596.000 toneladas, o que a colloca em 7.* logar
entre as maiores marinhas mercantes do mundo, logo abaixo do Japão.

Dahi resulta que o seo movimento marítimo tem tomado um desenvol-
vimento considerável, o que é demonstrado no quadro seguinte :

1830....* 537.513 tons.
1873 9.549.191 »
1888. n.579.411 »
1W4 23.731.542 »

As cifras do commercio internacional, tomadas pela estatística em média
de 5 annos, dão o seguinte resultado :

1808 22,600:0008000
1839-1841 66.169:0008000
1869-1874 347.279:000$000
1889 591.196:0008000
1902 746.500:0008000
1904 1.288.895:0008000
1912 1.497.300:000g000

*
As receitas orçamentarias do Brasil, em 1902, eram dô 292.500 contos

* em 10 annos (em 1912), montaram a 475.000 contos, isto é, progrediram
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na razão de Í8.250 contos por anno; e se esta progressão acompanhar
o nosso desenvolvimento em 10 annos mais, isto é, em 1922Í o nosso orçamento
poderá ser de 700.000 contos.

Estes algarismos referem-se, mais ou menos, ás quatro principaes fases
do .desenvolvimento do Brasil, desde o século dezenove até nossos dias—In-
dependência, Império, Guerra do Paraguay e Republica ;,e resulta que o
Brasil, em um período de oitenta annos, já conquistou o terceiro logar entre
as nações neo-latinas; e está quasi fora de discussão que* em futuro não
remoto, chegará ao primeiro logar, não somente attendendo-se á sua raça, á
sua situação no globo terrestre, á sua enorme extensão, quasi egual a toda a
Europa,, ao seo desenvolvimento indiscutível, como, principalmente, a outros
factòs positivos demonstrados eloqüentemente pelos seguintes algarismos
comparativos (até 1908) com as grandes nações latinas do globo.

Superfície
Brasil tem ..*.... 8*525.025 kiloms. quadrs.França tem é.ti 536.408 » »
Hespãnha tem........ 504.512 » »
Itália tem............... 286,682 » »

* ¦.. População

França tem.......i 38.961.000 habitantes.
Itália tem....................... 33.218.000 »
Brasil tem. 21.278.000
Hespãnha tem 18.000.000 »

Caminhos de ferro
França tem 45.775 kiloms. èm trafego.
Brasil tem ...*....*..*.*... 17.059 »>
Itália tem 16.217 »
Hespãnha tem... ..é.... 14.937 »

a

í

Movimento marítimo
FranÇa.  34.236.887 toneladasHespãnha.......  30.617.285 »
Brasil •••••  23.731.542 »
ttalia.  19.419.877 »

Exportação

fran^a 179.020.000 libras esterlinasItaliaé« 64.608.000 »> »Brasil 44.643.113 » »
Hespãnha...... *; 36.913.000 » »

#

t 
Estes quadros indicam que o Brasil já ultrapassa a Hespaftha em quasi

MM ^ V ará», certamente> a sobrepujar a Itália em todos os terrenos.
S° ?T' , f 

an,teS de ™ei0 secul0> basean°<"^ nos dados acimaexpostos, é fora de duvida que será ella vencida pelo Brasil, queénâosó-
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mente 17 vezes maior e mais rico, como também pela rapidez do desenvolvi-mento, devido a dois elementos muito importantes, como sejam o excedenteos nascimentos sobre os óbitos e a impetuosa corrente immigratoria estabe-lecida sob os auspícios dos governos da União e dos Estados.
Accrescente-se a isto que, na Exposição Universal de S. Luiz (1902), oBrasil opcupou q quarto logar entre as nações extrangeiras, com 1.522 pre-mios, dos quaes Ç2 grandes prêmios e 379 medalhas de oiro. Só o Estado 

' 
deS.Paulo teve por sua parte 19 grandes prêmios e 106 medalhas de oirp.

*
Fazendo apenas a comparação de alguns algarismos em relação ao decen-mo de 1902 a 1912, ter-se-ha uma idéa mais nitida e lisonjeira acerca docontinuo desenvolvimento do Brasil :
Receitas ;- 1902, 202.500 contos ; 1912, 476.000 contos.
Commercio exterior :- 1902, 746.500 contos ; 1912, 1.497.300 contos.Estradas de ferro, em 1902, 11.000 kiloms.; era 1912, 22.000 kilometros.Telegraphos :- 1902, 44.460 kilometros ; em 1912, 59.660 kilometros.Telegrarnmas transmittidos :- 1902,1.201.849; em 1912,2.835.972.

#
O sr. EiHiu Root, secretario dos Estados Unidos da America do Norte,após a sua viagem aos paizes da America do Sul (em 1908), disse : «E' forade duvida que a America do Sul será um dia sede das mais ricas e mais po-derosas nações do globo.
Nos enormes planaltos do Brasil ha logar para centenas de milhões dehabitantes e talvez em um século a grande Republica do Brasil venha a ser

para os povos mais velhos, o mesmo objecto de admiração que os EstadosUnidos são hoje para as nações européas.»

Araa o população do Brasil
Sao offieiaes e foram publicadas pela Repartição Geral de Estatistica asseguintes cifras indicando a área do Brasil e sua população, no periodo de1861 a19Q7.

Superfície
A'rea total do Brasil, 8.497.940 kilometros quadrados; área do DistrictoFederal, 1.116 kilometros quadrados; área dos Estados, 8.305.824 kilometros

quadrados; área do Territ. do Acre, 191.000 kilometros quadrados.
População

1861 a 1874Anno
1861

habitantes
8.195.609

&;  
8-355-533

1864.
1865..
1866..
1867.,
1868..
1869  .......
1870 ..]... . 

"

ira ••.......

8.518.276
8.683.910
8.862.514
9.024.168
9.198.956
9.376.965
9.558.284
9.743.007
9.931.230

/ '
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1.° Recenseamento geral de 1872-10,123,054 habs,
1873 a 1889

1873« 10.318.583
1874«  ...... 10.517.925
1875---«" '.. 10.721.191
1876 .. ... 10.928.503
1877 ..-.. 11.139.983
1878.....,...- ...••....4........,...,,. 11,355.753
1879 11.575.946
188°* -11.800.700
1881 . 12.030.169
1882 12.264.473
1883 12.503.796
1884....................... ...t#,# 12.748.290
1885# 12.998.128
1886 •••' 13.253.482
1887"  13.514.541
1888 ••• 13.781.496
1889--«-  14.051.550

2.° Recenseamento geral de 1890—14.333.915 habs.
1891 a 1899

l89* ••• ••  14.611.193
1892... 14.893.986
1893 15.182.155

\M '• 15.476.168189°"" 15.776.097
1898»« • •••••••••.... 16.082.123
1897 16.394.433
1898 16.713.223
1899*' •••• 17.038.697

3.° Recenseamento geral de 1900-17.371.060 habs,
1901 a 1907

1901 17.710.557
1902 ••••• 18.057.391
1903-"" 18.411.822
1904-  ... 18.774.092
1905 19.144.467
1906 19.523.232
1907 19.910.646

Nota: A área total do Brasil foi calculada pela carta cadastral da Repu-blica; a superfície dos Estados foi tirada do Relatório de 1883, do Ministro doImpério; e a superfície do Territ. do Acre foi extrahidado artigo «A questãodo Acre e o tratado com a Bolívia»; no Jornal do Commercio, de 17 de deztni-tiro de 1903,
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O Palácio dos Correios
(Sede do serviço postal do Estado, em Bello: Horizonte)!™ Avenida Affonso Penna
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Desenvolvimento dos Correios no Brasil
Vojfelatorio dos Correios da Republica, em 1906, tardiamente publicado,extractámos o seguinte quadro comparativo do serviço de conducção demalas e linhas postaes, cabendo ao Estado de Minas o primeiro logar no des-envolvimento e importância do tal serviço.

Extensão das linhas postaes no paiz

Até 31 de dezembro de 1906 existiam :
Em Minas Geraes,534 linhas com 25.609 kilometros; em S. Paulo, 30SUnhas com 10.203 kilometros; no Districto Federal e Estado do Rio, 214 II-nhas com 2.341 kilometros ; no Rio Grande do Sul, 111 linhas com 4.998 ki-lometros; na Bahia,74 linhas com 5.910 kilometros; no Paraná, 65 linhascom 3.037 kilometros ; em. Pernambuco, 57 linhas com 7.330 kilometros ; noMaranhão, 55 linhas com 7.603 kilometros; no Espirito Santo, 46 linhas com1.847 kilometros; no Ceará, 43 linhas com 4.159 kilometros; no Pará, 40Unhas com 9.581 kilometros ; em Santa Catharina, 39 linhas com 2.654 kilome-tros; em Goyaz, U linhas com 8.518 kilometros; na Parahyba, 33 linhascom 4.080 kilometros; em Alagoas, 28 linhas com 2.362 kilometros; noPiauhy 24 linhas com 7.428 kilometros ; no Rio Grande do Norte, 22 linhas

uIL n 
kll0"!>et,r°^ noAmazoi"w, 22 linhas com 9.686 kilometros; emMatto Grosso, 13 linhas com 6.678 kilometros; em Sergype, 10 linhas co»1.160 kilometros.

Em resumo, eram, naquella data, 1.772 linhas terrestres.com 123.970Kilometros.
Computando.se as viagens de ida e volta, eram annualmente percorridos-sonas linhas postaes de Minas - sete milhões setecentos e dezesete mil tre-zentos e quinze kilometros e seiscentos metros (7.717,315. kms. e 600iiieiii os i • „

Movimento de malas
Pelo mesmo Relal. da Directoria Geral dos Correios, em 1906, se cons ata que o movimento de malas havido naquelle anno, só nos Correios de"Minas Geraes, foi mperior ao dos demais Estados da União, a saber :

1 '• Minas Geraes
2.« Districto Federal7ÊVtâdò'dV RiTde Janeiro."'.'*' 1'StSl 

""^
S." S.Paulo — »gj »
4.» Rio Grande do Sul ife5-° ™»* :.;::;;::;; SSS6.° Pernambuco.... .í. U7Z

»

»
»

101.4697.° Parahyba do Norte Imm
8.° Oeará  í^*112 »

101.844 »9,o Alagoas
10.o Pará ™-624 n
ll.o Santa Catharina ..'.'.l.!....'!!"''^ --?? "
lí.o Paraná ,:,..,;, ..... ,;;.T 

,,,,,,,"V#*t\*' 68.001 »
6Í.159 »i

t
. .v»s *
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52.539 *
41.377 »

...36:932 >
28.757 »>
22 311 »
19.317 »
12.192 . »
1.893 »
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13.o Sergype,

nl M0yazK-- .•.."..:;..;;:.':;;;::;:::::::::5.- Maranhão, ..,..,. :......,,..,,,_..
16.° Espirito Santo
17,° Rip Qrande do Norte...!....,..'"]
18.» Amazonas.............. '  '"¦"*
1?.? piauhy......::;. :::;;;;;;;::::;;;
so.» MattoGrosso...;........;......:-:-.;;:;;;;--

Numero de Agencias Postaes

em w/TT* 
aprefntad0 Pel° Direct°r Qeral dos Correios da União,

lEa^ll T'flCa qUe a° C0rrei0 d0 Estado de Mi^s cabia o primeTrologar também quanto ao numero de Agencias, que supenntende cada umadas administrações postaes da Republica ^pe.mtenae cada uma

433-MBX^eS'p783;SVPaUl0' 
445; DÍStrÍOt° Pederal eEstado do Rio,

Pará 7fI li !? 
a^bUC°'1M; Ri0 Grande d0 Sul- 136; Ceará, 104'J\,arahybad0 Norte-63; Santa Catharina, 63: Paraná 73- Ala1

SVUSSX^l 
ESPÍrÍt° Sant°'54; G°^Ú-> Hio GrandVi NoÍ-te, 40, Sergype. 38 ; Amazonas, 36 ; Piauhy, 36 ; Matto Grosso, 21.

*
O progresso postal de Minas (no decennio de 1896 a 1906)

servíide'SíM* í^08 *? ^m Geraes' em 1895> superintendia o
dSioLl^ ,• 'daS.qUaeSSÓmente «dispunham de carteiros para
í"r doi»lclharia e 4 executavam o serviço de vales postaes. Em1906, o numero das agencias estava elevado a 831 (mais 199); o serviço deílSr era feit0 em 32 (mais 24> e °de ^ Wmm

*
Quanto ao movimento de vales postaes em Minas

No exercício de 1896, houve o movimento de 5.827 vales postaes na importancia de 1.822:723»518 ; no de 1906, o de 44.792 vales na UnoorLrH Z'\tíe ll:m'mm,A differença para mais foi 5* »tando o accrescimo de valores de 10.110:9288309. "

Quanto ao movimento de malas transportadas
Em 1896, 662.123; em 1906, 1.801.595; (differença para mais, 1.139:472).

Numero de registrados com valor declarado
Em 1896, 145.156, com a importância de 6.750:175<J456 : no anno de 1906.309.434 om a importância de 37.384:819*554. Differença para mais de 7.164.278 registrados e de 30.634:644$098. «ue....

Quanto ao movimento das correspondências

^Foi, 
em 1896, de 7.123.784 objectos ; em 1907, de 37.197.330 ooiectosDifferença para maisr 30.070.546 objectos. JJeci0S-
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Comptito do transporte das correspondências
No exercício de 1896, pelo preço de 675:217gl58, a Administração custeava*1 Unhas, sendo : 85, de serviço diário ; 68 de 2 em 2 dias, 48 de 3 em. 3aias ; 61 de 4 em 4 dias; 42, de 5 em 5 dias ; 47, de 6 em 6 dias ;. 2, de 7 em' mas ; 11, de 8 em 8 dias ; 15, de 10 em 10 dias ; 1, de 15 em Í5 dias e 2 comu viagens, mensalmente.
Em 1906, com dispendio de 523:2838102, foi executado o serviço em 532linhas, sendo : 174 (mais 89) diariamente ; 84 (mais 16) de 2 em 2 dias ; 61(mais 13) de 3 em 3; 69 (mais 8) de 4 em 4 ; 35, de 5 em 5; 65 (mais 18) de 6em 6 ; 18 (mais 16) de7 em 7 ; 1, de 8 em 8; 15, de 10 em 10; 6 (mais 4) comv;agfns> mensalmente; 3 (mais3) com8 viagens, mensalmente ; e 1, de 15em 15 dias.
Desses dlados se verifica que, sem embargo do accrescimo de 151 linhasnovas e do desdobramento do numero das viagens em todas as linhas pos-taes, houve a differença para menos, de 151:9348146 no respectivo dispendio',comparado com o de 1896. Além disso, foi consideravelmente abreviado otempo que os estafetas deven) consumir de um ao outro extremo de cada li-nna nos mais afastados pontos do nosso território, onde ainda não ha estra-das de ferro.

*
Dado* estatísticos que alcançam até o fim de 1912 mostram a progres-siva e mtensa movimentação do serviço postal em Minas Geraes.No fim de 1912, tinha o Estado 871 agencias, das quaes 54 com serviço dedistribuição a domicilio e 49 com o serviço de vales postaes.

11 £?S£L°Je0 
nUmer° attingi0 a 60'928 vales- na importância de '.11.334.2388842.

. O movimento de malas foi de 2.526.269.
n Q^fn™°S 

C°m Val0r (em 1911)' em n-° de m-m> na importância de
Movimento das correspondências : 56.245.412 objectos.Papeis a cargo da Administração de Bello Horizonte, 68.220.

™ ar oVm 
5^4JinhaS de Correio' em todo ° Estado> *™ quaes 163 diárias ;79, de 2 em 2 dias ; 82, de 3 em 3 ; 64, de 4 em 4; 24, de 5 em 5 ; e 66, deo em 6 dias.

O numero de agencias está agora elevado a900 no Est. de Minas.

A questão da bora no Brasil

O conselho director do Club de Engenharia do Rio de Janeiro, em sessãoae í. ae Junho de 1911, approvou, unanimemente, as seguintes conclusões»que foram transmittidas ao Governo da Republica para se conseguir seremincorporadas em lei que vigore em todo o Brasil :«1.- Para todos os effeitos, o meridiano de Greenwich será considera-
Brasil! 6m 

t0d0 ° territori° da Republica dos Estados Unidos do
2.- O território da Republica fica dividido, no que diz respeito á horalegal, em quatro fusos distinctos, a saber :

#nJ.° VVÍmei!° iuso; (aracterisado pela hora de Greenwich, menos duashoras, comprehende o archipelago de Fernando de Noronha e a ilha da Trin^
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o»J u sefu ° fuso: caracterisado pela hora de Greenwich,meno* treshoras,
%M ?° t0d° ? Ht0ral d0 Brasil e os Estados interiores (menos Mattoarosso e Amazonas), bem como parte do Estado do Pará, limitada por uma
11« ?Ue' paptJnd0 d0 monte Crévaux, na fronteira com a Guyana Pran-
o AmI,J!gUlnd0pe.10a!Veodorio Pecuary até ° Jary- Pe>° alveo deste até
Grosso! 

6 * P l6Ít° d° Xingá até entrar no Estad0 de Matt0

»,.n)ll? 
terCeÍr° fuS0 : caracterisado pela hora média de Greenwich, menos

f^H«HT»;TP«ehen<lerao Estad0 d0 Paraná a w da »nha precedente,o Estado de Matto Grosso e a parte do Amazonas que flca a E da linha (cip-cnlo max.mo) que, partindo de Tabatinga, vá a Porto Acre.
IV O quarto fuso : caracterisado pela hora de Greenwich, menos cinco

SaC°,n,P 
nderáOSterritorios ^ Acre e os cedidos recentemente pelaBolma, assim como aáreaa W da linha precedentemente descripta».

Vales Postaes Telegraplii-os

ua£mH?y ^ rÍ0 de 1W3 quea D"*C>oB Geral dos Correios do Brasil
af admiltraT, 

eKPTment° dí "aleS P°staes ^graphicos em toda
classe helTl' 

sub-adm,nls,traÇoes, agencias especiaes, agencias do 1.»
em ordem a.nh^0?SagenpJaS 

de *'' Classe' instantes da seguinte relaçãoem ordem alphabetica, indo entre parenthesis o Estado a que pertence*2 de/n2';C\aSSe a»t»ri«adaa emittire pagar os dUos" valeT:
de jtXZfY" ( /«? ' ^legrete (Rio Grande do Su»> Angra dos Reis (Rio
ÈÈW?' 

AfarasjS- Paul0>- Av«nida Rio Branco (Districto Federal),
IZIT* o'0 

de 
uJanei^0)• Blumenau <Santa Cathar na). Bragança SPaulo), Brum (Pernambuco), Cachoeira (Rio Grande do Sul) Cachoeira dó

i?Rr^(pPÍr^Sant0)' Camp° °rande <Districto FedLl) CarÊran-
ÉÉSS 

^etp0), °a^S <Maranhí°)' Copacabana (Districto Federai;,
feZS 

{hT 
*era,tS De0d0r° (°istricto Federal), Descalvado (S. Paulo)

S^ít LDÍ,StfÍCt0 Federal)' E«enh0 Nov° Oistricto Federal
3?SSJ&°TtP'^Ã PaUl0)' Esta«ao Central (Pernambuco), Estan-
Zi^ZSZKT*- (?ahxa)' (Itahra de Mmm#<>mm Geraes), na-
JaÍL i A. 

CatI^tna>, «apetiningá (S Paulo), Joboticabal (S. Paulo),
ÍaSaÍS't ,0aSeÍr° (BahÍa)> J0inville <Santa Catnarina;, Laguna
So S^?'/M (SergÍpe) Lareo da LaPa (Dist*elo Federal),1-argo de Santa Rita (Districto Federal), Lorena (S. Paulo) Macahé Rn
ÉsflÉ 

MaM61 PÍDheÍr0 <Pernamb-o), Mar 2 CaL (MÍaVS
Moco^TJ,^ 

nera,eS)' Mar°im (Sergipe)' M^T <District° ^deral,Mococa(S. Paulo), Mogy-Minm S. Paulo), Parahyba do Sul ÍRiode Sne^o) Parahyba (Do Norte), Penedo (Alagoas), Piedade (Di t £to Fede!ral) Pirassununga (S. Paulo), Ponta Grossa (Paraná), Praça Onze %

otaêsV w? l!°'f T Federal)' Smta Lu3ia * Carangola (Minasüeraes), Santa Rita de Passa Quatro (S. Paulo), S. Felix íBahial sFrancisco Xavier (Districto Federal), S. Gabriel (R^ Grande doSuí) IJoso da Boa Vista (S. Paulo), S. José do Rio Pardo (S. Paulo) S Ma
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Prinelpaes Estações Meteorológicas existentes no Brasil, em §»€«

Subordinadas á Directoria Federal deMeteorologia e Astronomia — Secção<g Meteorologia e Physica do Globo.
(No Observatório do Castello, no Riode Janeiro)

¦ f'' '¦'>'' '• ¦ : li! ' M tíYIÍJ !''i

Coordenadas geo-
graphicàs

»

-"SP

-3. J

S. Luiz do Maranhão
Fortaleza...
Fernando de Noronha
Therezina...
Quixeramobim
Natal
parah7Dâ^ôNoVVeV.v.i#.:::.#::;;;;::;
Campina Grande
G oyan a.. ,,
J\ asarem
Jaboatáo
Recife.. .........i lllPesqueira  ",..... 

.7.!***'Aracaju..... ,.Y.\\\!..!
S. Bento das Lages....' . ..'...['.[unaina.. è  tCaetite
Ilhéos  ...v^.^.^Montes Claros (Minas Ger.) \\TheopMo Ottoni (idem). '.Ouro Preto (idem)...... ..*Franca,.....,.,..
Ribeirão Preto ##t
Barbacena (Min. Ger.)........!!'!'
Musambinho (idem) •••."."Lavras (idem) '/]'Palmyra (idem) .7.. .1;*Campos #'-#i]

Juiz de Fora (Min. Ger.),....!!!'-".'
S. Carlos do Pinhal....... '
Çammbú (Min. Ger.) .'..;..

Sé Paulo dos Agudos
Rio Claro ;*;.}¦;
Vassouras ... ,#, \\\\
Rezende. ][][[
Pinheiro

10 Passa Quatro (Min. Ger.) !!!
Mendes
Piracicaba
Campinas
Capital Federal (Rio de Janeiro)....
Tatuhy..
S. Paulo '..
Santos '
Iguape
Paranaguá... «•••.•..•

2°,31'
3«,43*
3«,50'
5«,04'
5°,16'
5°,46'

7»,10'
7°,34'
7°,49'
8o ,03'
8o ,05'
8° ,26'

10°,55'
120,35'
13°,00'
14°,02'
14°,4T
16«*,43'
18°,10'
20%23'
20°,32'
21°,10'
21%13'
21M8'
2i°,20*
21°,29'
21°,40'
21°,45'
22°,02'
22°,11'
22°,18'
22°,18'
22°,25'
22°,28'
22°,30'
22°,30'
22°,32'
22°,45'
25°,54'
22° ,54'
23°.?5'
23°,34'
23°,55'
24°,42'
25«,34'

44<>,16'
38°,30'
30* ,20'
43°,31'
39°,15'
36°,12'
43°,10'
36°,02'
25«,00'
35°,17'
34°,52'
34°,51'
37°,14'
37°,04'
38°,45'
38°,30'
42ft,37'
39»,03'
43«,50'
41«,20'
43° ,30'
40°,24'
47%49'
43°,47'
46»,35'
44° ,55'
42°,49'
41°,30'
43°,20'
47°,50'
45°,01'
49° ,05'
47°,35'
43°, 12'
41°153'
43%41'
45%0l'
42°,28'
47°,40'
47°,04'
43°,10'
47°>50%
46° ,39'
48°,39'
47°,30'
48» ,30'

4>

0

ms.
12
30
93

100
207
28
48

535
14
82
50
30

725
5

32
46

900
3

647
305

1.150
1.002

545
1.150
1.046

868
832

9
682
842
891
602
614
436
431
403
936
434
550
665
62

595
761

10
10
8
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forfe^Df!ctori» Federalde Me*
mJ2Í°J}$ ? Astronomia- Secção deMeteorologia e Physica-do Globo.
dwalT Pn° d° Gástellp' GaPi*al Fe-

Coordenadas geo-graphicas

1
3^

Brusque.";.v:::::.;,,*"wrr-"»^
Florianópolis,... .".7. .7". .7.77 

*," ** *
S. Luiz das Missões *,***',
SantaM4ria....-..;!; •"• t- —
Porto Afegre.. 1 

••'••'? tH

¦ pciot^T;;.'.".';:'."?:;! '••'•••••>•< >
Cidade 4o Rio Grande.' **¦'*
Jaguarâb............;:•;•••' '-

26«,55'
27?,04'
27°,05'
27°,35'
28°,25'
29°,41'
•30»,01'
31^20-
31%46'
32«,01'
32° ,33'

49°,03'
48?,38'
48°,55'
48°,33'
54* ,56'
53» ,43'
51°,10'
54?,12'
52*,24'
52°,07'
53°,20'

-d
3

25
5

25
4

200
146
46

209
7
3

| Os Jornaes e Impressos no Brasil

. ..'¦ r, r ' ' ( t .; <• ..«O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil •

çao sSiní I g 
° CángreS80 NaCÍOnal decretou « * iSg a resolu-

«fcJ^ 'Il °S a<iministra,l<",es<leofl}cinas'.de typographia, lvthoeraDhiaphotograpnia ou gravura) situadís no Distr.cto yfiye 
n;s'£Xs sãoobr gados 

yemeíteráBibliotbecaNacion^ do Rio de Jane rò um ekemplar de cada obra que executarem.

lhetL1tv^lâOCOmprehen<1Íd0S na disP<>siÇào legal. nao só os livros, fo-pítreTs£P;raes'mas tambem obras- ^.^n&i.
§2.° Applicar-se-á a mesma disposição aos. sellos, medalhai . rt„t,90espécies numismaticas, quando cunhadas por conta ío Governo W*s 3. Consideram-se como obras diffèrenteá as reimpressões neva* *a\çoes, ensaios e variantes de qualquer ordem. re'mFre?80*s> novas edi-

8 4.» Quando dos objectos não estiver declarada a sua significado oseo preço de venda e numero de exemplares de que a edlcâò còn I1das essas indicações os deverão acompanhar por^ccasião de sua r^essa
. oK,,5;° 

N°KÍ'StÜÍCt0 FedeFal a remessa deve effectuar-se no dia em quêa obra for publicada ou entregue a quem a mandou executar, e nos atadosi é cinco dias depois da publicação ou. eptrega, deyendo neste praso ser ievados ao correio os exemplares a tal flm destinados.
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Art. 2.0 No caso de inobservância das disposições do artigo precedente,
ÍS^rf 

08Jadm4nUtradores das offlcinas •»» Pena de multa de 5M0ÜO a1UU&UUU, ficando os editores das obras não íemettidas obrigados, logo quêtermine o praso doãrti k«g;§ 5* aeffectuab a remessa eitt Uni sefcüido Mso, egual ao primeiro, sob pena de apprehensão do exemplar ou exetíiola-res devidos; . r
Ao procurador seccional do logar communicará o director dâ Bíbliôthè-ca Nacional a mfracçâd òbcorridà, áflm de tòrnar-sé éffectivà: pérâhte ft ius-tíça federal a sancção ãtjúi estabelecida.
Art. 3.» São equiparadas ás obras náciòháés, pârá o éffèiio da còiitfi-Duiçao, e o da apprehensão, as provepierites do extrangeiro que trouxeremindicação de editor ou vendedor domiciliado no Brasil.
Art. 4.0 Os óbjectòs rémettidos á Bíbíiòtheca Kãciõnál, em òbéervan-cia a esta lei, transitarão pelos Correios da Republica com isenção de frari-qma e gratuidade de registro, devendo o remettente declarar o titulo daobra, os nomes do editar e do autor ou o pseudonymo deste, o logar e adatada edição*

;•« W$Ê0i UhÍC°- ° íélííettóníé Pó<lèía e*igif do cóirelò que nos cer-tificados declare, depois de verificar, o titulo do impresso; ÒV nomes doeditor e do autor ou o pseudonymo deste, o logar e a data da edíçãõ.
k-m—' % À bibliotheca Racionar publicará Regularmente um boletimbibliograph.co, que terá por fim principal registrar as acquisições effectua-das em virtude desta lei. ^UUd

Art. 6.» Revogam-se as disposições em contrario.

A„£% 
'&WW 

dé dezembro de 1908, 19.» da República. - AffomoAugusto Moreira Penna. - Augusto Tavares de Lyra.»
i

O Registro Civil da Republica

São estas as instrucções principaes relativas ao serviço do Registro Ci-vil, e que todos os cidadãos brasileiros devem conhecer e também os ex-trangeiros domiciliados no Brasil.

CASAMENTOS

t„itaA^lU*-lÍCa»SÓ 
'ec°nhece ° casamento civil, cuja celebração será gra-tuita. (Constituição Federal, § 4.% do art. 72).

As pessoas que pretenderem se casar devem habilitar-se perante o offl-
S» g'Str0CÍVÍ1' 

(Ar1' & U" Pa,'te- Decr« 
1 de 24PdéTaneirote

São effeitos do casamento civil :

He n^í»™ íamJ"at 
IegÍtÍma 6 'egitimar 0S nlhos anteriormente havidosde um dos contrahentes com o outro ;

Obrigar o marido a defender a mulher e os filhos e a sustental-os ;
vi. Í^T" 

°hS dÍr°Ít0S 
f 

d6VereS reciP™°s. na forma da Legislação Ci-vi entre o marido e a mulher e entre elles e os filhos. (Art. 56, g§ 1 • 5 • e6.° do decreto já citado). ,88 ' '0t ç
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NASCIMENTOS

Todo nascimento que occorrer no território da Republica deverá serdado a registro dentro de três dias, e quem assim não o fizer incorrerá namulta de 5$ a 2OJ00O, elevada ao duplo, no caso de reincidência.O praso acima ampl iar-se-á:
A 8 dias, para quem residir de 1 a 8 legoas de distancia da sede do distncto 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 doDecr. n. 9.886, de 7 de março de 1888).

ÓBITOS

Nenhum enterramento se fará sem certidão do escrivão de paz do dis-tricto em que se tiver dado o fallecimento.

DISPOSIÇÕES COMMUNS

No caso do empregado do Registro Civil recusar-se a fazer ou demorarqualquer registro, as partes prejudicadas poderão queixar-se ao juiz de pazao juiz municipal ou ao juiz de direito. (Art. 45 do Decr. n. 9.886, de 7 demarço de 1888).
Nâo se cobrará emolumento algum pelos registros, annotaçôes e aver-bamontos relativos a pessoas notoriamente pobres. (Art. 44 do cit. decreton. 9.866).

Desde 1.» de Janeiro de 1889 que o Registro Civil de nascimentos, easa-mentos o óbitos (creado no Brasil pelo Regulam, n. 9.886, de 7 de marçode 1888) começou a vigorar em Minas Geraes, por força do Dec. imperial n.10.044, de 22 de setembro de 1888.
De modo que os assentamentos ecclesiasticos dos livros parochiaes sópodem valer entre nós, como certidões legaes para prova dos casamentos,nascimentose óbitos, uma vez que estes sejam anteriores á data em que oRegistro Civil começou a ter vigor no território mineiro.

«_w
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PARTE II

CHOROGflAPHIA, HISTOBIA E ESTATÍSTICA
DO

ESTADO DE MINAS GERAES
Todos os direitos de reproducção reservados,

protestando o Director deste annuario contra os
que de seos estudos se apropriarem, sem o seo
expresso consentimento, como o têm feito algumas
publicações nacionaes, mormente do Rio de Janeiro
(por exemplo, o semanário francez E'toile du
Sud, o Almanack Laemmert,o Almanack editado
pelo Correio da Manhã, para 1913 e outros, quetêm reproduzido paginas e estudos inteiros do
Annuario de Minas, sem declinarem siquer a pro-cedenciae a autoria delles...J.



Minas o os Mineiros julgados paios extrangeiros e pelosfilhos de outros Estados (•)
«A sociedade humana exige que amemos aterra que habitamos juntos, vendo nella nossa mãee ama commum, e a ella inteiramente ligados eunidos. E' o que os latinos appellidavam charitas

patrisoli, o amor da pátria, e elles o viam comoum élo entre os homens. Os homens, com effeito,sentem-se presos por alguma coisa de forte, quan-do elles pensam que a mesma terra que os suppor-tou e nutria, quando vivos, ha de recebemos emseo seio, quando vierem a morrer. E' um senti-mento natural a lodosos povos.»
(Bossuet, no Discurso sobre Jlisl. Univ.)

*
«Uma Pátria respeitada, não tanto pela gran-dezade seo território, como pela união de seosfilhos; não tanto pelas leis escriptas, como pelaconvicção da honestidade e justiça de seo gover-no; não tanto pelas instituições deste ou daquellemolde, como pela prova real de que essas insti-tuiçoes favorecem ou, quando menos, não con-trariam a liberdade e o desenvolvimento danação.»
(Bella divisa do grande patriota que foi Eva-Risto F. da Veiga, red. da Aurora Fluminense).

I

E-taSü bSI?tnrr'ÍVe ? P,'eraie,' rang P°Ur sa P°Pulation e^e tous les
pÈÈÈSÈÊMP'^W*6t'^ 

* miüi0nset demi d'habitants, po-
11TZ7ZT 

áCeHede t0UteS 1CS ré"MÍ^ derAmérique du Sud,

de talti 
'a(!°nf0'"ma,tion de son ~Í. P« «on aspect ei; sa situation qui le privede toute issue vers Ia me,-, Minas Geraes peüt êtré considere comme IaSuisse de 1'Amerique Méridionale. ^nsmerb comme Ia

A MÍd-ín8S' 
01"!'S d° 3°VOl> d° Ánn^f *S Minas (1909).

t•:
*"»
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«Minas Geraes (Mines générales), son nom 1'indique, est par excellence
le pays des mines, et son histoire est faite de trouvaill.es merveilleuses en or
et en diamants, opérées par les anciens aventu 'ie:'s paulistes toujours á
Ia recherche d'un nouvel Eldorado.

«M. Aug. de Saint Hilaire (dans son Voyagedans les provinces de Rio
de Janeiro et de Minas Geraes) faisait allusion à 1'avenir de Minas, lors
quil disait : «S'il existe uri pays qni jamais puisse se passer du reste du
monde, ce será certainement Ia province de Minas, lorsquo ses ressources
innombrables seront mises àprofit par une population moins faible» (Vo-
yage, tom. II, pag 79).

«Bello Horizonte, Ia nouvelle Capitalè de Minas, est une ville toute neu-
ve, construite de toutes piéces en quelques annòes, sjir 1'emplacement d'un
petit village, Curral del-Rey, perduau millieudu pays. Dans une ville aussi
moderne tons les services publics sont naturellement bien organisés, une
eau excellente venant des montagnes est distribuée à profusiÓn ; service
d'éclairage et de tramways électriques, canalisation d'égouts, pavage soi-
gné, des places grandes co.mme des pares, des gfoupes scolaires qui sont
des beaux édifices, hygieniques et' claires; vòilá ce que le voyageur n'est
pas etonnè de voir, ctant donné le sens pratique des Mineiros».

(Trechos da recente obra Aú Brêsil, de M. Paul Walle, Paris, ed. E.Guilmoto, pags. 382 e seguintes).

0 Abbade L. A. Gaffre, illustre orador e escriptor francez, no seo re• cente livro Visions du Brêsil (Paris, 1912, edição ¥. Alves e Aillaud), falan
do do nosso Estado, diz :

«Minas Geraes é uin paiz mais extenso que a França, tão pitorescocomo a Provença e tão ferl.il pela sua agricultura como a Normandia; de
clima tão saudável e território rico de fonte* de águas mineraes como a
parte central da Fiança; terra tão abundante de minas de metaes e pedras
preciosas, que delia já ponde dizer outro francez (o prof. II. Gorceix) : íôum coração de diamante o de ouro dentro de um peito de ferro».

«Os nomes das cidades mineiras scintillam com a refulgencia de umachuva de gemmas e brilhantes, como pedras de ouro atravessadas poj umraio de sol».
III -

«Minas é uma terra habitada por um nobre povo e é um bello Estado.Fui a Minas sem conhecer pessoa alguma e alli me receberam com íimcarinho, que me perturbou...
Disseram-me muita cousa boa daquella gente, mas eu não podia suppõr

que o que me haviam dito ainda não era tudo.
Quando cheguei a Minas é que vi o acerto do dito : «é lá o coração doBrasil».

. Que coração, que cordealidado, que expansão, que irradiação de bonda*de, naquelie povo !
Voltei de lá profundamente commovido. Poucas vezes tenho experi-mentado emoções mais doces do que as que lá encontrei.
O Mineiro sabe, na verdade, tocar a fibra sensível da gente. E' esse umdos segredos daquelle povo.
Tem lembranças que captivam e enternecem.

*«>
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b-i nefaTIL» T"me Tella Sente-ainda ™ '«to occorreo : desço-
Omnlwll 

° V'V0S dOÍ me°S "1UerÍd0S comP^iotaS da Provença.
mesma viZlLT"? T P?Vençal- A raesma cordealidade insinuante, ame*ma vivacidade intelligente, a mesma flnura de espirito...

ÀZZ1T8' 
* "T" de qUe me achava num canto da P^ençaA terra de Minas é de uma belleza peregrina.

voltf.6!ll0n,HOrÍZ0nté 
éU,na Cidaaedera''a formusura, na sua fôrma de ta-a

e qne" cedo ou^rl V"*H 
™* *"* * "^ * P°PU,aÇa° «M *"" d

«pnfV! ' hade wr mesmo- Sente-se, confusamente mas
KSÍ 

"iadadePanSâ° Índ6CÍSa dM C°USaS> f'Ue Um *** ^uroena«
Conheci também Ouro Preto, cidade bem pitoresca, derramada por coll.na , „o seo ar repousado de velha cidade italiana. Ouro PrZ Lh™mu, o as velhas cidades da Ita.ia, como Siena, por exempTL ^

oüpÜ |pWm resum°desuasimpressôes'naimprcnsa$®ê

í- níiT/ T 
d°S maU galhard0S e bellos florôes da «««a coroa civica

| 
a terra dos diamantes, do ouro, das gemmas preciosas, do íe ro assim

be"dadee.Um 
V'Ve,r0 ** W,"",,n0i ^^ -'^es da poesia'e da ,"

Alli fulguraram os épicos do período colonial, os grandes Ivricos *,fcscola que com muito acerto teve o nome de Mineira- ali V. ? .aqueUe sonho de independência política, que Ía ou Pe sacriStummartyr e pelo desterro do cantor de Marilia ; alli abriram os o nos 
° 

lt 1Crmoiro alguns dos maiores estadistas da nossa Pátria ; alh a í m,i IJserranias, todos os climas e todas as produções da terra' aiw . v, , 
*

domesticas que consolidam a familia e o profundo entimlntò , ! 
"^

que éum dos mais firmes esteios da vida social. M,,tIlncilto |,ellS'os°>
Uma nobre altivez sem jactancia, lealdade, economia e amor ™ i^Uu-são virtudes proverbiaes no legendário torrão mineiro! aba'h°
(Dr. Barão de Ramiz Galvào, Discurso no Inst' Hkf p,,* •, •out 1912, ao receber o escriptor mineiro Dr Alfredo V.n B,asllel™,sócio do Instituto»: ' '"ed0 Vallad™. como novo

A Capital do Estado

CIDADE DE BELLO HORIZONTE

Notas históricas - Dados estatísticos - Informações locaes
Em nossas edições anteriores, nomeadamente nos vols I n^ iqi137 ; II, pags. 107 a 117; e III, pags. 243 a 255, já nos oc'cunán^ >mente, com a descripçâo da formosa Capital Mineira 

OCCUpan,os' ]on&-
Neste V vol. do Annuario vamos dar de preferencia vari™ fapontamentos interessantes sobre a historia, a estatuto' ? 6

industrial, os edifícios notáveis, etc. dam^ÊmÊ^^^^ *
*

A ant freg de Curral dEl-Rey (hoje Bello Hori/nnfp, Mumaordem regia de 1750e era entáo" bem grande o seolSS)^,^

A '

t '»'.-»
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a lei provincial n. 334 desmembrou da freg. de N. Sra. da Boa Viagem do
Curral d'El-Rey o território do Curato do Betim (N. Sra. do Carmo da Ca-
pella Nova do Betim) e parte do território que constituio o novo Curato da
Contagem (S. Gonçalo da Contagem das Abóboras). CapellaNova do Betim
e Contagem subiram de Curatos á categoria de parochias, a l.a pela lei
n. 522, de 1851, com o seo território accrescido por um pedaço, tirado da
freguezia de Matheos Leme; e a2.a, em 1854, pela lei provincial n. 671.

•

No regimen do voto indirecto (eleição de dous gráos), Curral d'El-Rey
deo 17 eleitores, em 1842,; e 18, em 1844; em 1847, só elegeo 3 eleitores e, em
1848. só 4. Já em 1850 (com a reincorporação de territórios e habitantes),
qualificou- 516 votantes e deo 12 eleitores; e, em 1854, reduzio seos eleitores
a 6, para, em 1869, eleyal-os a 9, visto haver então qualificado 345 votantes.

Milliet de St. Adolphe (vol. I, pag. 330, do Diccion. Geogr. do Brasil)
assim descreve —«"urrai d'El-Rey: Freguezia da província de Minas Geraes,
entre o rio das Velhas ou Guaicuhy e o Paraopeba, 3 legoas a oeste da cida-
de de Saba^á, e 18 ao noroeste da de Ou.'ó Preto. Suaegreja, dedicada a N.
S.?a. da Boa Viagem, foi elevada á categoria de parochia, em 1750, e tem
porfiliaes asegrejas de Betim, de Contagem e de N. Sra. das Neves de Sa-
bará».

João Leite da Silva Ortiz, em Curral d'El-Rey; Sebastião Pereira de Agui-
lar, na Contagem (Ribeirão das Abóboras); José Rodrigues Betim e Anto-
hio Pompeo Tacques, em Capella Nova do Betim : taes os nomes dos l.°«
fundadores e povoadores de Bello Horizonte, Capella Nova e Contagem, no
sec. 18.°

*

No projecto de orçamento votado pelo Conselho Deliberativo do muni-
cipio da Capital, para o exercício de 1911, a receita subio a 1.003:951#600,

• ficando a despesa orçada em egual quantia.

Em Bello Horizonte, alem dos 4 Grupos escolares urbanos, existem es,
colas primarias estadoaes, nas 5 colônias suburbanas (Adalberto Ferraz,
Aífonso Penna, Américo Werneck, Bias Fortes e Carlos Prates), e nas povo-ações de Calafate, Venda Nova, Engenho Nogueira, Colônia da Var-
gem Grande, Estação de General Carneiro, Fabrica do Marzagão, subúrbio

I do Barro-Preto, Gorduras, Jatobá e Gamelleira, localidades todas no mun.
fl da Capital.

*

Em jan. de 1911, inaugurou-se na Capital, à rua Espirito Santo, n.
903, o Collegiò S. Clemente, dirigido por Irmâns Franciscanas, tendo comosuperiora Soror Maria Auxiliadora,

*

Foi no dia 12 de dezembro de 1897 (domingo) que se proccdeo á instai-
laçâo solenne e oíficial da capital do Estado.

De accordo com a Constituição, recebeo ella o nome de Cidade de Mi-nas, continuando, porém, o povo a chamar á nova cidade de Bello Ilori-zonle, nome hoje official por eííeito da lei n. 302, de 1.° Julho de 1901, tendosido o projecto apresentado pelo então deputado estadoal dr. José Carneiro
de Rezende.0 .

•
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A cerimonia da installaçào realisou-se no governo do sr. dr. Bias For-
tes, sendo seos secretários das Finanças e Interior os srs. drs. Francisco
Salles e Henrique Diniz, e o official de gabinete o sr. dr. Estevam Lobo.

Era chefe da commissão constructora da Nova Capital o dr. Francisco
Bicalho, que havia substituido o sr. dr. Aarào Reis, nomeado pelo então pre-sidentedr. Affonso Penna (em 1893).

A 12 de dezembro de 1897, a imprensa bello horizontina contava dous heb-
domadarios-o Bello Horizonte e a Capital, que nesse dia publicou ediçãoespecial, sendo o editorial escripto pelo sr. dr. Alfredo Pinto, que fora chefede policia dos governos Penna e Bias, substituido depois pelo sr. dr. Aure-
li ano Magalhães.

A edição da Capital foi paginada por Arthur Diamantino, já falle-
cido.

O sr. dr. Francisco Sá, secretario da Agricultura do governo Bias e áquelle
anno já exonerado, por ter sido eleito deputado pelo Ceará, collaborou effi-cazmente na organisação dos serviços da construcçào, encetada na presiden-cia Penna (a 17 dez. de"1893<.

*
Bello Horizonte é sede do 7.° districto do serviço de inspecção e defesaagrícola da Republica, creado em dezembro de 1909 pelo Ministério federalde Agricultura. O 7.° districto abrange todo o Estado de Minas Geraes.

A melhor e mais reco íiemente fundada das colônias extrangeiras, nodistricto de Bello Horizonte, é a Colonía da Varghm Grande, que fica a 12kms. a O. da Capital e em territ. do mun. e com. de Bello Horizonte. Foicreado este Núcleo colonial pelo Presidente dr. Joào Pinheiro da Silva,
por decr. n. 2.029, de 17 de junho de 1907.

COORDENADAS GEOGR. DA CIDADE DE BELLO HORIZONTE

Longitude Oeste pelo meridiano do Rio
de Janeiro. Q° — 46' — 10''" » »,. Paris 46° — 16' — 46"
Greenwich 43° — 56''— 32"

» » Londres.... 43° — 50'— 49"
» » Berlim 570 __ 20< __ j|»vw » » Washington. 33o- 4'— 4"* * » Glasgow. 39° — 38' — 53"Latitude Sul ,._ 19„ _ 55> _ 2ro8

*

ÁREAS DIVERSAS DA CIDADE

Zona urbana 8.815.382"'»
* «'ibiu-bana..... 24.930.803^'
» de silios e colônias 17.474.019'"2

Total 51.220.80l'"2
»
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Altitudes da área habitada

Zona urbana Zona suburbana Zona de sítios

Máxima (PraçaLiberdade) 895 ms. Máxima 900 ms.. Máxima 1.030 ms.
Minima (Mercado) 835 ms  Minima 820 ».. Mínima 820 »
Média (rua Rio de Janeiro) 865 ms. Média 860 > .. Média 925 »

Altitude do Observatório Meteirologico do Parque Municipal, 857 ms.

Pelo Boletim da Directoria de Hygiene do Estado era esta a população
da Capital, por um calculo app:oximado, em 1910 :

Zonaurbana .., 20.0C0 habs.
Zona suburbana  10.000 »
Zona de sitios e colônias  5.000 »

ioiai,.. .... ..•.••.••......•••... . oü.luu nãos.
—Eis o quadro dos 4 censos do mun. da Capital :

Pupulaçâo recenseada em 1906 17.615 habs.
População calculada em 1910 35.000 »
População recenseada em 1911 39.884 »
População calculada em 1912. 40.256 '»

*

Em 1910, nasceram no districto de Pello Horizonte 919 creanças (sem os
natiMorti), dando a média diária de 2,51, e 1C2 nati-nwrti; casai ám-sé 368
indivíduos dos dous sexos (184 casamentos no anno, cem a í édia diária de
0,50) ; e falleceram CC8 pessoas, duiante o anno, dando 18,17 para cctflici-
ente annual de óbitos por 1.CC0 habitantes.

*

Foi este o resultado conhecido do 2.° recenseamento municipal de Bello
Horizonte, em 31 de Dez. de 1911 :

A capital tem 72 ruas, 20 avenidas, 9 praças, 7 colônias e 8 bairros.
Tem 4.731 prédios, sendo 4.422 térreos, 221 assobradados e 88 de so

brados.
Estão em construcção 147 prédios. Tem 1.807 barracões.
São de alugueis 2.101 habitações, que rendem annualmente 1.701:259$0C0,

ou seja uma média de 811$165 por habitação, por anno.
Tem 220 casas de seccos e molhados e 12 typographias.
Em 1906, a população era de 17.615 habitantes; em 1911, é de 39.884, dos

quaes 38.347 são catholicos, 55 atheos, 1 materialista, 91 espiritas, 386 proles-
tantes e 10 livres pensadores.

A cidade tem 76 advogados, 37 médicos, 1.444 agricultores, 781 cozinhei-
ros, 179 alfaiates, 817 funecionarios públicos, 20 padres, 19 doceiras, 40 «chauf-
feurs», 159 costureiras, 150 pintores, 9 parteiias, 131 sapateiros.

Ha*2.963 italianos, 334 hespanhóes, 325 portuguezes, 208 turcos, 118 alie-
mães, africanos, inglezes, belgas, liancezes, americanos, etc.
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O orçamento .da Prefeitura do município de Bello Horizonte, para 1913,
foi este: receita orçada 1.022:951$600 réis e a despesa calculada em egual.
quantia, segundo a lei n. 57, de 11 de out. de 1912, votada pelo Conselho
Deliberativo da Capiial. *

O Instituto Bicte-iologicL «Oswaldo Cruz», filial ao Inst. Federal de Man-
guinhos (do Rio), funceiona, no alto da r. da Bahia, entre os edifícios da
Secr. do Interior e Chefia de Policia e tem como dir. o dr. Esequiel Dias.
E' um estabelecimento o;)Limamènte installado, com todos os requisitos
seientifleos.

*

A cid. de Bello Horizonte consome por dia 2.200 litros de leite; tem
73 automóveis de praça; possuo 5 Faculdades superiores para o ensino de
Direito, Medicina, HJngenímria, Pharmacia e Odontologia ; tom 15 mil arvores
plantadas nas suas 72 ruas, 20 avenidas o 9 praças ; tem uma área actual de
31 kilometros quadrados (parte urbana e suburbana); 2 estações de ferro-
vias (da Central e da Oéste)\ uma extensão de 30 kilometros de linhas dos
carris electricos ; etc.

A melhor prova do desenvolvimento real da cidade de Bello Horizonte
está na progressão crescente do movimento de construcções de 1909 até 1912?
conforme os dados estatisticos officiaes seguintes : em 1909, construiram-se
275 casas ; em 1910, 357 ; em 1911, 133 ; em 1912, 270, só no primeiro semestre,
havendo cerca de 300 casas em construcçào, no segundo semestre de
1912.

•

Segundo observou o sr. dr. Alfredo Schaelíer,chefe do Laboratório Chimico
do Estado, entram, por dia, em Bello Horizonte, approximadamente, dois
mil e duzentos litros (2.200) de leite, dos quaes seiscentos (600) litros mais
ou menos, chegam pelas estradas de ferro Central e Oeste de Minas.

Essa quantidade é, relativamente, minima, tendo em vista a população
do logar, orçada em quarenta mil (10.030) habitantes. Cabe, assim, a cada
um 50 cc, approximadarnente, ao passo que nas cidades importantes da Eu-
ropa esse algarismo eleva-se a 250 cc, por habitante, na média.

E' de lastimar-se, portanto, este facto, no ponto de vista hygienico, por-
quanto o leite de vacca é um alimento de primeira ordem, não só para cre-
ancas, como também para adultos, diz o citado sr. dr. Schaeífer.

*

Em fev. de 1911, iniciou-se o servido de transporte de passageiros e car-
gas, por meio de automóveis, entre esta Capital e a colônia Vargem Grande,
via Gamelleira (Instituto João Pinheiro).

Nas segundas, quartas e sexta-feiras, o automóvel partirá da estação dos
bondes, ás 5 horas e 30 da manha e ás 3 horas da tarde, e nos domingos,
partirá ás 7 horas da manhã e ás 3 da tarde.

O preço das passagens entre a Capital e a Gamelleira é de 300 réis '•>

entre Gamelleira e o Barreiro, 300 réis e entre Bello Horizonte e o Barreiro'
500 réis.

O preço de transporte de mercadorias é reduzidissimo.
*

Desde 30 de out. de 1909 ficou iniciado o servido de trens de subúrbios
(da E. F. Central) entre Bello Horizonte c Sabará, havendo todos os dias,

a *
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SoSno°voCOIbOÍOS 
*! Cai'rf" d° S'"' CalT0S de 1-' ° 2'" c,asses. esP^iaespara o novo serviço entre as 2 cids. visinhas (35 minutos)

a:2.vidraeevolU.'PaSSagenS 
* ° ^"^ : ^ para a L' °la»e e 5$00 para

enniifSs dCo°nS ^ fe"?+ 
H°rÍZOnte tem Cate8'oria especia.. sendo

de Fora etc ' 
Lafayettc' Barra do pi'^y, Norte (S.Paulo), Juiz

dnzLtZu^T^ 
Bf° Horizont6' estampon, em 1910, dous milhões eduzentos n ,1 metros de fazendas, sendo 7*7 mil produzidos pela tecelagem

devendo Tc -f ? T° 
100 teareS' 8 c"da8' 2 P«*>iro8e 4 Alatorios,

pí.Jii ^ 
^ r6Ve maÍSl0° teares novos Já «••ompradog.

e o Üi ! Vn' pr?du°Çâ0 era de <™ bilhão de metros de tecidos í
' ^ °ra dê 80° Contos> foi elevad° a 1.000 contos de réis.

com c rL r^nUmi° ^ ""^ de alg°da°' em lí,10> desPendeo W'*»*™
selL VJT°S 

6 14:GI3S°80 de Ionha e lubrificantes; pagou dozzt::zz^im)'de fretes> ^m-> •. d°° - **>«»•«
*

a rllf iPJÉ* 
Pr°f 

f° 
Sempl'e COnstanto desta Capital, basta saber que

soíá 52.feitUP»de 
Beü0 Il01,izonte. W 1007, aug,„entou 20 por cento

nt ,lovi(?' arrecadada a importância de 112:32*189 afinais doque a prevista no orçamento, que foi de 619:0830308

ram ™„K1° t n-° 
*" ag°St° d° 19Ü7a 3I de aS0ído desse me«l"° anno, fo-iam concedidas 224 licenças para construccôes de prédios

^ianVvtS 
na7Íd; ?° fabricas Para ^Ploialãó de diversas industrias, como

c ÍTrS' ' Ça°- 
fPT0S 

e collarinhos> ^bidas finas, massas alimenti-cias, tintas, moveis, fundições, serrarias, tecidos de malha, cigarros e chaiu-
MIP 

"T"' CTUa8en3 e bondes- $«& chitas, morins e outras.Muitas ja estavam funccionando, outras aguardavam apenas que, inau-gurada a nova usina de electricidado, pudesse a Prefeitura fornecer-lhes anecessária energia electrica. '
São cifras animadoras o que attestâm o progresso da Capital de Minas.

•

A 3 de abril de 11)12, foi inaiiciir noin fia,, a^ w ,! ^rtiifeui. peio üov, do Est. uma nova estr. derodagem para automóveis, com cerca de 12 kms. de extensão, dentro do territ.do mun. de Bello Horizonte o que vac da Capital até Venda Nova.A estrada de rodagem, que em sua maior parte é macadamisada, tem ini-co na esquinada rua Formiga com a rua Diamantina, na I.agoinha.No seo trajecto, uotam-se diversos cortes de terra, e as seguintes obrasde arte: aponte da Cachoeira, com 12 metros de lance, de viga, de aro" iaunia rampa de 7,5, que é a mais forte existente em todo o trecho; a Tonto
?rrrlldeC7endnTPS^T'™1^ 

'^ PCr'UCna p0nte> na -"'adad
3 

d7Venda N°,Va' ate onde se con<am 11.600 metros da estrada, a contarae bello Honzonte, devendo ella ser em breve prolongada, em direcção Norte(Vespasiano) até a serra do Cipó.
*

A 13 de. maio de 1909 (5.» feira), pelas 6 horas da tarde, chegou á Capitala nova força electrica captada em Rio de Pedras (Vide Angario de Spag. 114;.

cào ISSÍi t"10/ 
a°S °0SS0S leitores os lados technicos dessa installa-çao aa queda do Rio de Pedras :
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i, jlfTT°VeÍtad? 
é.d° RÍ° daS Velhas' a 10a metros' mais ™ menos, a

6.) mê nn, ,n TnCm 
"° d<? ^^ Para aproveitar uma l^a total de60 metros, construio-se uma barragem de alvenaria, com 50 metros de com-primento e 15 metros de altura; no coroamento tem-se 40 metros de vertedouroe 10 metros de coroamento simples, a 2 metros do nível do vertedouro. Dessaparte da barragem parte actualmente o canal, estando já prompto o lo-arpara um tubo adductor futuro. °

Essa barragem levanta o nivel d'agua de 10 metros acima da cachoeiranatural, represando uma área de 600.000,»* d'agua, podendo, pois, accumular
lTZe "'^^ ^ 500-000'""- A d6S0arga d° rÍ°' MS m^ores esti^e de 4,m50 metros. to '

Da barragem sabe o canal adductor com 283 metros de comprimento
cúbicos? 

de°1ÍVÍdade de0''"50/° e com a de^arga máximaactual de 5 metros
Esse canal desemboca na caixa de areia e logo depois no reservatóriode accumulaçao, tendo ambos uma superfície total de 600»». Na caixa de areiafoi construído um vertedouro com 30 metros de coroamento, dando uma des-

o íutaío6 fo- 
^ ÍnStal,aÇâ° actUa1' e P°dend0 descarregar para

0^'TrVTr'° 
d° aocT",aÇíX0' a 50 n,etros a°ima da usina, partem paraesta 2 tubos de aço com o diâmetro l-«, já estando o reservatório construídoe adulas collocadas para mais 2 tubos futuros.

Esses tubos levam a água para ura collector de aço com 1-80 de diame-
tro, de onde a água vae directamente ás 3 turbinas.

_ A usina geradora, cuja capacidade actual é de 1..800 kilowatts, que pode-rao futuramente ser elevados a 3.600, já tem montadas 2 turbinas, sendo,s::ra iwa tres-Na instaiia^° futu"a ^° - —
Cada uma dessas turbinas, de 1.080 cavallos, é ligada directamente a umalternado.; tnphasico da General Electric Co., 600 kilowatts e 2.305 volts Emcada turbina acha-se ligado um regulador de pressão de óleo, typo Lombart.Acorrente fornecida por esses altcrnadoros parte para um quadro geralde distribuição munido de todos os apparelhos mais moderno,de medidae de

dXr™ t 
Par 

T 
Ü'0S transf01'madores, monephasicos da capacT-

P:ra%tSmiÍãrUS 
°"* ""' °S *""" el—Itágem a 45.000 volts

nha^lTri611^',0 
* 

(C°T* 
,ransmiUida a B«"o Horizonte numa li-nha simples de 42 kilometros de comprimento, constando de 258 torres de

Sa^cidlde o fc? /T"^ & f0,'r°' è 28 "°stes de fel™ na » ada
diâmetro 

emissão é de cobre nú, com 4 millimetros de
Nessa linha serão feitas duas estações de para-raios, nos pontos mais ne-rigosos, e, nas mesmas torres, com os cuidados necessários, passam c usados constantemente os fios do systema telephonico, com ilInllSIliãGeradora, Distribuidora, Morro Velho e Rio Acima 

lUeptl0nOS na Ublna
A sub-Estação, construída ao lado da Distribuidora, recebe a correnteda linha com 45.000 volts. sendo ligada aos interruptores de óleo 1de ter passado por uma installação complela de para-raios do lypo usuallaGeneral Electric. • l UtU ua
Dahi passa a outros transformadores eguaes aos existentes na geradoraes quaes baixam 5a voltagem de 45.000 a 2.300 volts, prompta aloríente

f\
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a interSao ll^^T 
a'én' d°S apparelhos de seguran«a ««tinados

contém aS*Ce S? hTT' 
^ CaS° de CUrt° CÍrcu»° na ««¦»«•.-^s^n^sía vo,tagem e ampéragem>assim com°

contínua"CÍ22ÇÍwÍtetrS'aJterrd°reS * *"* P°r d°ÍS ^eradores de —ente
corrente' d* e, ™» 

P°r *- r°das Pe,ton de 40 cavall°^ a
também pa a a nZ^or!\em 

caso de necessidade, pode ser empregada^^^^^ST geradora-canal e represa aLm

PecÍivos fransforlT 
^T ^ recentenlente 1C» empadas de arco o òa re -

beSmaarbirL S^ ^^ COnStante destinado* aquelle fim. 1
Íçof const«ST 

°St:ntaBelI° Hori-n,e, uma de suas maiores aí
as avenidas ond a lÍmfnT 

^ "f aCU'° SerÍ° á illumin^°; assim,
m xta taT Ç e maiS densa> 'eceberam uma illuminação

tina^TÍSí0nnír0nle COmPrehende a8'°ra 6 circuitos, sendo 3 de-
Ir eneSna a u3 V'3 

* 
^^ ; eSla sepa,'aÇâ0 P^mittio forne-

luz bul,U, n 
doméstico, durante o dia, sem affectar os circuitos de;rr r:,,t Tszi^szt: -? -¦ -- -«>—

arco°rdr0 
^ Í11UrÍÍnaÇa0 i^andescente tem 6 painéis e o da luz do

A distribuição de força foi feita por um quadro do 3 painéis com umacapac.dade total do 90) lulowatts, correspondendo cada paine a 1 cTcu io
dlrll m*«installad0 foi °da Esta*a0-destinad° a »vi! "5
d str.al de Bello Honzonte, Fabrica de Collarinhos, Secção do Café Ser a-m Garcia de Pa,va e Fabrica de Massas Paulo Simoni, naquclle recho deintensa vida industrial de Bello Horizonte.

A capital dispõe, aclualmente, de sete agencias postaes urbanas de ter-c ira classe, nos seguintes pontos : Bairro dos Funcionários (rua GonçalvesDas) a cargo de d, Fahiola Corrêa Rabello ; Serra,.i cargo de d Mar aChnstma Brant; Quartel, Cardoso, a cargo de d.Leocadia de Ar«Uo • liJlnssane, a cargo de d. Julia Vieira; Floresta, a cargo de d. Esther Menezes
Í52Síe 

^ J°SephÍna de Britt0 Ca^° ; Barro Preto, a carg^de
O serviço nessas agencias perdura das 9 da manhã ás 4 da tarde, deven-do brevemente ser prorogado até á noite, ficando autorisadas a emlttir vâ-les postaes.
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Vlstn da face do Palácio da Justiça, em Bello Horizonte
(Avenida Affonso Penna, em frente ao Parque Municipal)

,* *
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No subúrbio do Calafate funcciona uma agencia postai de quarta classe,a cargo de d. Jovelina Augusta de Oliveira.

Em 24 de fev de 1913, á rua Aymorés, n. 1 058, á beira do Acaba Mundo(em frente á Matriz da Bõa Viagem) inaugurou-se, na Capital, a sua primei-ra laorica de gelo montada com os mais modernos apparelhos e destinadaa produzir 800 kilos diariamente, sendo seo proprietário o industrial alie-mao sr. Engr.» Christiano Griese, que durante muitos annos residio na ade-antada cidade de Juiz de Fora e hoje é morador em Bello Horizonte.
*

O Palácio da Justiça. - O novo e vasto Palácio da Justiça de BelloHorizonte, constr. do meados de 1910 para cá e inaugur. em 15 de Junho dei 1JII, flcou em cerca de 700 contas de réis e obedeceo a um projecto do archi-tecto sr. A. Rebecchi, o mes^o que ideou o Pavilhão de Minas Geraes, nabxp Nac. de 1938, no Rio de Janeiro. Fica o novo Palácio num dos angu-los do quarteirão comprehendido entre a avenida Affonso Penna, rua Govaz epraça Quinze de Novembro. •
Divide-se o magestoso preiio ern dous pavimentes : um superior, desti-nado ao Tribunal da Relação, e outro inferior, onde funccionam o Fórum e oJury da Capital.
O primeiro pavimento mede 9,-25 da altura ; o segundo, 8.-0. Sobre es-tes ficam as platibandas, que destoam pela originalidade, das commummenteusadas, e, sobre estas, precisamente no centro do edifício, eleva-se uma bel-Ia cupola metallica, com 7,-0 de alto, o que representa um total de cerca de^8,m0 de altura.
Pelo projecto o prédio fora traçado sobre terreno em nivel e como, nocase, este cae da rua Goyaz para a avenida Affonso Penna, accresceo á suaaltura mais a de 3,m0 na frente.
Tem, pois, o magestoso edifício a grande altura de 31,-0, sobrepujando atodos os bons prédios da Capital.
Na fachada principal, voltada para a avenida Affonso Penna, ha uma

grande escadaria de grani to lavrado, que leva a um pequeno saguão. Se-gue-se a este uma sala donde se atira, para o pavimento superior, uma ou-tra escadaria, extraordinariamente trabalhada, que, em dous lances ousados,seesgalha em duas ramifbações : umavae ter a uma porta á direita e ou-tra a outra da esquerda.
No pavimento superior ficam os grandes salões para o Tribunal da Rela-ção cartórios e mais dependências da 2.' instância; no inferior, abrindo suasjanellas para os lados de leste, ha o vasto salão do Tribunal do Jury, saia dejurados, de testemunhas e do presidente do Tribunal.
No centro do edifício, acha-se uma grande área, aberta, circumdada deelegantes columnas redondas, para onde todos os salões do pavimento infe-

Mandai"1 ^ '''"''''^ A° ÍUnd° ^ ° e'eVad°r electrico> # C0D^ «o

A ornamentação interna foi muito cuidadosamente feita e, externamenteé o grande prédio ornado, nos cantos, com columnas redondas de 2/3 de re-levo, e, nas fachadas, elegantes pilastras de extremos rendilhados.A grande altura do edifício, apenas dividido em dous pavimentes, deo-lhe incomparavel elegância e destaque.
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,.antIraba!haram 
activamente era ««a construcção cerca de 100 operários, du-

P^nor?rmT'r°b 
a imme4iata direcçao dos srs. coronel Júlio CésarPinto Coelho e dr. José Dantas, engenheiro do Estado.

rln í°hT°. 
PalaCÍ°, ãa JUÜiÇa pÓde"Se rôalmente dizer que é uma «rara jóia

tlf 
Uram0erna'0,1,ie Se 0nsam' com e'™de harmonia para o con-

ZrlfTT 
^ C°'Umnas redondas da antiga éra romana até as ultimasconquistas do engenho creador dos grandes archiíectos franceses »

•

nft.v*Hi°^ALtM 
BELL° Hor,zonte--K' incrível o progresso realisado poloHospital da Santa Casa de Misericórdia de Bello Horizonte, de agosto de 1908em-deante, sob a gestão do actuai provedor sr. coronel Emygdio RodriguesGermano e do d.rector-medico sr. dr. Hugo Furquim Werneck.O Minas Geraes (ed. de 14-15 de Fev. de 1910) deo do vasto e moder-no Hospital esta interessante noticia : v

a, ^,pel."' P°r!arÍa' consulto»°s. antiga sala de operações e em todasas dependências nota-se o mais escrupuloso aceio. Nas enfermarias para, indigentes, na secção de pensionistas, a preoccupaçâo pelo conforto dodoente e a nota dominante.

bJXTr l^T 
^J*"0' *' ^U0 á° arame' todos esmaltados debranco, importados d.rectamente dos Estados Unidos, mesinhas de cabeceira,1 ygiemcas, escarradelras portáteis e todos os accessorios para o serviço dodoente são mantidos em estado irreprehensivel de aceio

,.a,»òn!éünda 
^^ Sfla de °P9ra«ôes' h°Je reformada e destinada ás ope-laçoes dos casos contaminados, bauma outra que se destina ás operaçõesasepticas e ás de alta cirurgia. opoiaçoes

E' perfeita e completa e obedece aos mais modernos preceitos da cirur-gia moderna. £
O soalho é de pedra plástica, não apresenta juntas nem soluções de con-t.nuidade. As paredes são revestidas de azulejos brancos até 1.-80 de alturae dahi para cima esmaltadas de branco. •• Os ângulos são arredondados para facilitar a limpeza e impedir a con-

Íecir^0 ^ P°6ÍraS' qU6 C°m íaCÍ1Ídade Se deP°sitara nos a«Sul°*
A illuminação durante o dia é feita atravéz de uma grande janolla de¦» metros quadrados de superfície, de vidros foscos assentados em caixdhos
A' noite, a illuminação sefaz por lâmpadas electricas, em reflectores pa-

jrabolicos portáteis e suspensos em estivas moveis.
Os fios electricos passam dentro.de tubos de aço Peschels, embutidos naparede, havendo de espaço a espaço tomadas de corrente onde se encaixamos pinos para as lâmpadas e para os esterilisadores de instrumentos e cura-tivos. Para garantira boa illuminação do campo operatorio, á noite e nosdias sombnos, fo. mstal.adaforadasala.de operações uma grande lâmpadade arco, cnjos-raios luminosos projectados atravez uma poderosa lente, sobreum espelho em estat.và dentro da sala de operações, vão se refleclir nareg.âo a operar K o systema mais perfeito que se" conhece e é adopadonas modernas clinicas européas, principalmente nas de Vienna o Berlim Oappare!ho, modelo dos professores Kronig e Dodorlein, é fabricado piacasa Zeiss, justamente afamada pela sua proficiência em apparelho de
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A mesa de operações é um prodígio de mecânica. Dá todas as posiçõese pode ser accionada pelo próprio cirurgião mediante o manejo de pedaes,que accionam uma bomba a óleo. E' modelo do dr. Hannhollander e fa-bnco da Medicisnischer Waarenhauss, em Berlim.
Annexo á sala de operações, existe a sala de asepsia onde estão installa-dos os apparelhos de filtraçâo e esterilisação da água em autoclave, esteri-saçao de instrumentos cirúrgicos e objectos de curativos. A água é conser-vada em grandes reservatórios de cobre, depois de esterilisada a 134° detemperatura e dahi distribuída aos lavatorios da sala de operaçõesAs torneiras misturadoras são accionadas com o cotovelo e as válvulasde esvasiamento das bacias, movimentadas com o joelho. O material foileito, sob encommenda directa, pela casa Adnet, em Paris.O gabinete electrotherapico é completo. Além da magnífica installaçãode radioscopia, hoje consideravelmente ampliada, dispõe de correntes dea a freqüência, um grande autoconductor de d'Arsonval, uma machina deWimshurst para electricidade estática e um magniflco Pantostato, apparelho

que se destina a aproveitar a corrente da rua transformando-a e adaptando-aa apphcações diversas.
No gabinete existe uma collecção completa de tubos de diversos calibrese formatos para exames e retirada de corpos extranhos do esophago, dosbronchios, trachea, bexiga, recto e outras cavidades naturaes.No andar térreo do edifício estão muito bem installados o almoxarifado,a «rapam, a dispensa, o deposito de roupas e objectos pertencentes aosdoentes e arrecadados por occasiào da admissão, o laboratório pharmaceuticoe os quartos do pessoal subalterno.

¦;"°°ad* ao cdiflci0 P«ncipal por um pequeno passadiço, a cosinha é umpoitento de aceio e commodidade. Dividida em três secçòes destinadas ácopa cosinha o a manipulação das comidas e preparo do pão, é ampla, bemare.jada e mantida em estado irreprehensivel de limpesa
úi\l 

ChH°,é ladrÜhad0' ai PareJcs «vestidas de azulejos brancos até 1,80 dealtura e dal» para ema esmaltadas de branco. O tecto é de cimento arma-cio. Os ângulos são arredondados como os da sala de operaçõesO fogão da fabricante Cristaldi, o.ccupa. o centro do pavilhão, não temchaminé v.s.vel e íuneciona de tal modo que absolutamente não ha fumaçanac0j,nha, embora est|j am accesas todas as fornalhas. W uma bella peça
brancos 

COmpl'"n3nt0 *ot l*> do lar8;ura, toda revestida de azulejos

yilhôe?,"oladods° ^^ 4 ^ t0d° ajardinado' existem di^entes pa-
No fundo á direita, existe o pavilhão da lavanderia com duas secçòesuma destmada a Hvagem e outra á engommação. O serviço é feito por meiode machinas, quer numa, quer noutra secção, sondo que a lavagem é feita aW& Tn*'ZlÍ7ia dS Sabâ°' Pai'a d°SÍnl'eClar a rou"a- ° mate^' Mtodo adquirido da firma Lautenschlager, em Berlim

lixnAreHn°,ran Pf^ 
da lavandeHa está installado um incinerador dolixo, daHoifall ües ruetor Company, magniflco apparelho que destroe todo

de rlírtT 
lX0 * PeÍ°r eSpede' C0nlend0 a,g°dões contaminados,dolnclos de tumores, roupas imprestáveis e que até ser montado o incineraidor eram retirados pelo encarregado da remo;ào do lixo e deitados no local. designado pela Prefeitura, onde ficavam expostos ao tempo e á mercê do» .
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0 necrotério fica em um angulo do parque e tem entrada independente,üompoe-se de dois commodos : um, destinado á exposição dos cadáveresoutro as autópsias. Uma excellente mesa giratória de louça, com sulcospara canahsação da todos os líquidos para um collector único, um lavatorioaseptico, um motor electrico com serra circular e brocas para autópsias,completam a installação da sala. p '
Aconstruçáo é primorosa. Ladrilhos pelas paredes, tectos de cimentoarmado, chão de pedra plástica, amplas janellas com caixilhos de ferro de-notam que houve a preoccupaçâo de facilitar a limpesa e desinfe.ção dolocal, depois de effectuado o exame cadaverico.
O pavilhão Robert Koch, para tratamento dos tuberculosos, já estálunccionando. Os doentes estão installados confortavelmente e separadospor completo do resto do hospital por um elegante jardim.Enfermeira, roupas, pratos, talheres e objectos, os doentes tuberculosostem para uso exclusivo seo, e completamente separados dos servidos aosdoentes de moléstia commum.
Os novos pavilhões para cirurgia, maternidade, isolamento e o das irmãsestão a attingu. o seo termo e dentro em pouco o hospital poderá alojar con-fortavelmente 180 doentes. J
Longo seria enumerar tudo quanto alli se vê e que bem impressiona o vi-sitante, desde a operosidade do provedor, sr. coronel Germano, a energiaconstância e a competência do director, sr. dt. Hugo Werneck, a dedicaçãodos clínicos do Hospital, srs. drs. Olyntho Meirelles, José Pedro DrummondBorges da Costa, Ignacio Magalhães e Alfredo Balena, e o zelo das Irmãs'fervas do Espirito. Santo, carinhosas enfermeiras.
O serviço administrativo está confiado á Irmãn Ta.-cisa e é superinten-dido directamente pelo sr. dr. Hugo Werneck.
Muito ha a aprender com a visita ao hospital. Desde a escripturaçãodos doentes, o serviço de estatística, a fiscalisaçào dos gêneros, a distribui-çao de dietas, ate a nova feição dada ao serviço clinico, tudo obedece a umanova orientação dada pelo provedor, de accordo com o medico directorO material sanitário é o melhor possivel. O cirurgião dr. Hugo 

" 
Wer-neck, para adquirir o que havia de mais perfeito, vio-se forçado a comprar omaterial era pontos diversos, conforme a especialidade de cada um Assimo mobiliário hospitalar é americano, a mesa de operações é allemã, allemãoé o material electrico, o material de esterilisação é francez, a lavanderia éallemae o forno incinerador de lixo e as ambulâncias vieram da InglaterraTodo este material foi comprado directamente, tendo obtido o hospital van-tagens não pequenas com os abatimentos de 15»/, e 20%, que as casas vende-aoras lhe deram sobre o preço dos catálogos.

Mas não é só em sua parte material que o hospital é digno de nota Oresultado colhido no tratamento dos doentes é estupendo. A cifra da mor-tahdade bruta do hospital em 1909 foi inferior a 7 o/0 \
Em 1.011 doentes tratados no hospital verificaram-se apenas 68 óbitossendo 44 nas enfermarias de clinica medica e 24 nas de clinica cirúrgica 

'
Melhor porcentagem não se pôde obter, principalmente porque a maioriados doentes procura o hospital in extremis.

Uma visita a Santa Casa de Bello Horizonte dará certamente a impres-sao de que temos um Hospital admiravelmente bem installado, superior-mente dirigido e que é incontestavelmente o primeiro hospital no Estado deMuaas e como poucos de todo o BrasiU»
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ganisoTo0 t™, ^ J°„:B°!etÍm ^*>P«Íiçâo de Hygiene do Estado or-
zonte :
Populaç
Eut.-arampe.aE.p.c;;t7ai,;m79iõ::::;:;::::: 

6,mNasceram em 1910..  oi.yw

zonte: 
° S6gUmte ^ da ™"1^ do ™™ipio de BeUo Hori-

Populaçào approximada para 1910......  35.000

919
Sahiram pela E. F. Central, em 1910  53.021 

97-881 habs'
Falleceram em 1910 ............. /. d'JJJ ."

53.629
Populaçào calculada para 1911 ....... ~Tr^:44.252 habs.

*. Swsi' rssrsr *"' •¦-—• •»—»
aoti^S^'^6-""0™6^"*^ i?rai^">em homenagem ao
luiçao. doJ^do, benemérito creador da utilissima insti-

E. SvTs T'T° 
C0!!°?Í0 na enC°Sta de "ma colli™- ™ direcçâo N

p 1 ;• \formando«° com direcçâo de nascente para o poentefrenfe7aStd;r;rj°eram tPrl0P°SÍtalme^ «^^«é da

mesma fazenda e d.sta cerca de 6 kilometros desta Capital.

SM ;nSUtat0' í qUal f0Í P,aneiad° ° —truidounicanen epeo' T
ÍÍdan,nnao T^T™ % M°' ^ ^ Um Verdadei™ ^ g ^|'estudando o plano do estabelecimento e executando todas as obras sob asua immedie a e permanente fiscalisaçâo, dentro do curto prazo de n lò"
tiro drS: P0'S ' PHm-Í,''a ^ f0Í —tada - dia 3 deTve!

As obras, embora feitas com essa desusada rapidez, ficaram perfeitas e
aSatrar6,80''11"' ^ ^ C°ntHbUÍd0 ^ iss° -ec^ e o ,oabrasador ate ha pouco reinantes.

mnfl?redÍriede 52'"'3° de fPent0e asua °™™ntaçâo, embora simples emodesta, oíTerece um aspecto elegante. "*n!
O pavilhão, em forma de T, tem na sua frente as seguintes accommo-da?oes: na parte central, uma larga porta do entrada, dando para urrai a-dana de 11 degráos, e tendo do lado esquerdo uma sala de visitas e dotadodireito o gabinete do director.
Sobro a porta de entrada vê-se um frontâo, ornamentado por pilastras

\ZdZl0 pa,nel se achàem relevo a iipfcwi!
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A' direita e á esquerda da porta estão collocados os quartos para os me-ninosvem numero de dez, comportando cada um três meninos.
Os quartos que medem 4,30x3,0x4,30, dão uma cubação de ar superior áexigida pelas regras de hygiene, são illuminados por duas janellas de pos"tigos, tendo bandeiras movediças, que podem ser abertas ou fechadas pormeio de uma molla; são envidraçados e forrados á esteira caiada de collae gesso, forro este adoptado não só por estar mais de accordo com a simpli-cidade do estabelecimento, como por ser mais hygienico.

Tanto os quartos como todas as demais dependências são assoa-lhados.

t Na extremidade sudoeste do prédio acha-se collocada a sala destinadaa roupana, com as dimensões de 6,0x5,0; na extremidade nordeste acha-sea sala da escola, com as mesmas dimensões da precedente e com a capa-cidade sufficiente para comportar folgadamente 30 alumnos.
A entrada nos quartos cie dormir, na sala da escola e na rouparia é íei-ta com independência por meio de um grande corredor aberto

* lrl^enW d° T é 0CCUPada Pela vasta e alegre sala de jantar, ten-do 10,70x7, ,0, com 6 janellas., três de cado lado, e duas portas lateraes parasahida nos jardins.
Essa sala, que será o ponto de reunião dos meninos e da família do seo

protector, o director do estabelecimento, liga as acommodacões já descri-
ptas com os aposentos da família daquelle, compostos de 5 magníficos commodos.

A cosinha, bastante espaçosa, está immediatamente ligada á sala de
jantar, é ladrilhada, tem 2 pias, 3 torneiras e um grande fogão de ferro,com installação de água quente.

Annexo á cosinha está o banheiro para a família do director.
t A metade do pavilhão, lado sudoeste, contém magníficos porões, devidoa depressão do terreno, que serão aproveitados para trabalhos manuaes e• deposito de objectos, gêneros, materiaes, etc.

O serviço de abastecimento d'agua potável é feito por meio de um poçotubular, excavado nas immediações e a montante do pavilhão, com abun-dante e excellente água, capaz de fornecer 36 litros por minuto.Essa água é aspirada duma profundidade apenas de 12-,60 por uma bom-baaccionada por um moinho de vento, de 12 pés de diâmetro, collocado emuma torre de 30 pés de altura, e calcada em uma caixa-deposito de 5.000
j litros. Esse deposito faz a distribuição da água necessária ao serventuário
e serviço sanitário, composto de 3 latrinas, 5 lavatorios, banheiro e um grau-de tanque de natação de 12,0X6,0, por meio de tub.os de ferro galvanisados.A pintura interna e externa é de côr amarella, preferida não só por sermais nygienica, como por ser preservativa deinsectos.

Toda a frente é decorada com as bem combinadas cores azul e amarellodesmaiados.

_A entrada do local onde se acha o pavilhão é feita independente da entra"da da fazenda, por uma estrada aberta a propósito nas encostas da collina ven-do-se na praça, fronteira ao pavilhão um largo portão de madeira encimado
pZhtírl ar1ueada> 

onde se lê em grandes letras -Instituto João
Encontram-se ainda no centro do pavilhão, dos lados da sala de jantardoispateos destinados a jardim. ^'
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estando presentes os 1-. 30 educandos do Instituto campestre,• .Me.es depois foi inaugurado o 2.» Pavilhão . Mendes Pímentel.»

^S^^:^^;^^' *J, Centra, do Brasi,

jr. 
Benjamim Jacob. Essa' InspelS S^£T J, S&

. H-te, de Curralinhoà MontesOiaS fd?£ ^a STbJÍ _° £inslall. a Insp. em 10 de abril 1913, na Cap. do Est. -Barba™- .*»

*
A linha do prolongamento da bitola larga de 1 »fln â* v t? rr, ',' .

com um desenvolvimento de cerca de 101 kms. Exação),
Assim, a distancia total da Cap. de Minas á rfln ^ r> i ,.serde639kms., sempre pela linha de bitoTlaL/tn P''Ca PaSSa a

baldeacôes, desde ^B^toTfSTSST mCOmm°á° **
A viagem actual é feita em bitola estreita dp l «n -m r>edeBurnieraoRio,em bit. largado ^SfiiSsS&^^P'zonte ao Rio, actualmente, é de 605 kms. Bell° Horl'
A inaugur. do prolongamento da bit. larea da r*h^ u •

nhasdeve se realisar até nov. de 1914. 
Bello Horizonte a Congo-

Em 5 de abril de 1013, foi inaugurada nos subúrbios do p*iin ti •
colônia 

Bias Fortes, entre o bairro°do Cardo o e a Vi a Íl litar 1 l°"ZR°flhao de Policia) a grande «Cerâmica Homontina», de proSS do iná„! 
*¦

«r. [Carlos Anlonini, ena montagem da qual foram < G-Mo mmfTem a Cerâmica uma produeção média diária de 3 nm t* iwT 
^O.OOOg.

d-alndo também tijolos e manilhas de Cro e^g ^ ^1^ch.msmos sâo acconados por motores electricos, com 70 cav de força.
*

E' de impressionarem o desenvolvimento da<s ^n^, „a atado evidenciado no avuUado numero de colt^sTot, S?g& 
"* 

&
r«, ,iTTtica ^,cfnsa P"a aS d"aS mais importantes cidades mineiras-Jms üe tora c Bello Horizonte - o seguinte acerescimo naqueTle ann 

~

Na primeira, foram construídas 212 casas, todas oecupadas por famílias'
12:™ pessoas' °<iuc dá um aufiento á p°p#i Si

Na Capital, foram construídos 535 prédios spnrin qio „o . <.
2.33na suburbana e 50 nas colônias. 3'2 "a parte Ulbana «

A M.-ll
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Adoptado o mesmo critério, pode-se calcular em 2.910 almas o augmentoda população da Capital do Estado, só por esse factor (augmento da áreaediílcadá e logo occupadá por moradores novos).

»
«?$¦

O novo abastecimento d'agua potável.- A água captada dos córregosPosse e Clemente é de excellente qualidade, como o demonstraram as ana-lyses chimica e bactereologica a que foi ella submettida no Instituto deManguinhos.
«Estão já terminados os trabalhos de captação que se deviam fazer naFazenda do Barreiro, a 8 kms. de Bello Horizonte, e constantes da constru-cçao de represas, canaes, caixas de areia, etc.

^Já 
se assentaram também em direcção á cidade, mais de três kilo-metros de canos, não tendo proseguido esse serviço com a rapidez deseja-da (em 1912) pelo motivo da difficuldade de transporte de materiaes do Rio eda Europa para esta Capital.

Foram captados os córregos denominados Posse e Clemente, fornecendoo pnme.ro um volume de 180 litros dágua por segundo, e o ultimo um vo-lume de 20 litros.
A canalisação tem o diâmetro de 0m,60 e terá 13 kilometros de desen-volvimento total.
Conjunctamente com a do Cercadinho, que abastece hoje directamentea cidade, independentemente de reservatório, essas águas captadas'virão'abastecer o mencionado reservatório, situado no prolongamento da rua da

deídal6 
6mldade SUl da alta rua Carangola, atraz do Palácio Presi-

A reconstrucção desse reservatório vae muito adeantada, faltando ape-nas para sua conclusão a consolidação de uma das paredes. A execuçãodos serviços mais difflceis, como o reparo da par-ede do fundo e dos pila-res, ja foi levada a effeito.
A consolidação está sendo toda feita de cimento armado.O grande reservatório se divide em dois comparlirnentos. cobertos porabobadas em berço, sustentadas por meio de pilares. Os muros do contornosao de alvenaria, tendo três metros na base e 2 1/2 no coroamento. Cadaum dos compartimentos mede 39 metros de comprimento por 35 de largura

de ÍtroT. 
agUa SOrá d8 CÍnC° metr°S' comP°rtando a caixa 14 milhões

• Para reforçar o tornar independente o abastecimento da parte alta dacidade (Lagoinha, Floresta), a Commissão do serviço de abastedmentoprojectou construir um segundo reservatório, alimentado directamente poruma derivação .tirada dos cbnductos que vêm á caixa do CercaXho!Com o melhoramento referido flca Bello Horizonte possuindo um 
"abas

tecimento dágua para uma população de 60.000 habitantes, algarismo demo-"graplnco qne a cidade deve attingir, dentío talvez de nm quZZto-pelo que continua em fócco o problema do reforço de abàJecimltode

*
O Matadouro Municipal.-(SuBunmo do Cardoso)-A Prefeitura de Bel-lo Horizonte inaugurou, a 1.» de fev.de 1913, o novo Matadouro construído
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o nufserwf n!"atad0U1'° 
compunha-se do uma sala de corto de 9,40x G70

^s^ss^^íriiisfi^ *era feita em uma ™™
fogo nu. appaieino que facilitasse o serviço e a pélla era feita a

menfo^letatorio^f o'" \aVÍa 
6 ta'haS' P^^as, providas só de movi-cai6^: :;a rs~s;ao °operador a arrastar °boi » "^1

dos aos bois ãran tos clmZl(TT- 
a° CÓrte- °S curraes destina-

água sufflcintaí cô^B nír. """^ 
° P°SteS irreSu>^> sem

.ao, ao menos^pe^tirsrLTntperarceSrr60^ ^'^ a'^a
• um ílaíílTnriííf ^ "* ^^ visita de «***««

que se destina P 
de tomar aquelle próprio digno do se" viço a

Parqteparfo ^uí nUtSbf 
° *?¦ ^ matad°Ur°' foi canalisad° do

a fenecer ^toXnZV*™ ^^ qUe desde lo%° aom^n
lá existia. ^ "tr°S d agUa por hora ou dez veies mais da que

^Zt^VZZ*^^0 de 85°nietros-em ca-d°
c6rte0 i° M,SS^tT 

<"ialm^ *> uma grande sa.a de

cae sobre o vagonete, que o leva á sala do corte ^Neste comedor será installado um motor electrico do ^ wpmeio cie tambor e cabo arrastai ^ hn\ eiectllC0 
de 5 HP, que por

trem com facilidade! q"0' ',or serem »>raviog, não en-
Na sala do corte foram collocadas 6 vias aéreas tt ,nd, • ,guindastes volantes dotados de movimen os de iIZu 

' °nde,c,rculara
Actüalniente, existem 12 nP.ml translaçao e elevatório.
12 do mesmo typo. ^""lastes, mas as vias comportam outros

Aos dois lados estão os entrepostos, donde sahe o *ado iWiHn * •>

*
Em plano inferior estão collocádos, sob coberta de »-y^in „8tanques destmados a ,avagem de couros, buxos, miúdos l afajuntameni do

tes el^m^flfS^ 
S°|,a,'ad° d° ^'i01' ^llma ,illlla d« vagone-ies,esta o matadouro de porcos, carneiros e cabritos.Essa parte mede 21.25x3,'"50.

Communicando-se com ella estão as covas em numero de 7 todas cal
^oS?t0 abUBdantem-te 

d* água e de cobertas para'abrigo dos
Cada umaxomporta 50 porcos.
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DaraNn,infaf0Ur0Kde P°rC°S 6Sta installada ™a caldeira que fornece vaporpampella, em cuba especial, onde se colloca água, que^o vapor aquece

tar tllTSntf^ 
matadouro existo uma linha aérea que permitte transpor-tar o porco para a cuba e retiral-o para o local do corte.

PalltjST»? 
CTm°/0S deStÍnad°S * Salga de coupos' mudan?a «e rou-

OoZTzll' ^ ^ 
Cam9 de P°rC° e raoa=em de ossos Pa™ ad«bos.O osso nao e queimado, mas. sim moido depois de serrado.

FlTctZZZ'cl7ts e duas banheiras de chuveipo bem iastai'adas •
a mangueira ô™i ™TI m* ° gad°'todos elles com sahida Pa™d mangueira que vae ter ao matadouro.

Todos os curraes têm água potável e dois delles são calçados.Cada curral tem 10 metros de frente e 20 de fundo

3 mfnutoÍT 
^ ^ de lenha *>' daa* «oras e pella um porco em

*Áreas totaes do matadouro:
Cobertas, 816m2
Cevas, 222n,2
Curraes, 14,00ni2
Área do antigo matadouro, 266'"2.Matança diária em 2 horas:
Bois, 25.
Porcos, 15.
Capacidade actual do matadouro-
Bois, 100 em 3 horas.
Porcos, 30 por hora.

do d0oCeUdifl°cÍo° do ttZ° 
Matad°Ur° Para a P^feitura foi de 71:WfcOO, sen-

15:584$TO matadou™. prop.iamente, 47:754$O0O e dos curraes annexos,

viJteZllil™ 
"' 

T^'0 ^ da E' de F" 0este <de Bello Ho-
daCaDilâ Mn! ? 

m'^d° '>ará) tem 78 kms eP°relle> logoaosahir-se
plolliS& °, ArrrdaS' Pda rua d0 Ramal> *» Pesando
EEpI 0^VUoU;b'° 

d° P,'ad°' Pazenda da Gamelleira (tnstitu-
esacao a Òe''°I s'tl0df 

feiras, Água Branca, Lagoa, Barroca, Contagem
hÜíall* 

dav"'ad^te nome), aldeia do Embirussú, aldeia do Ria-
cachoeTra Hn 1 - ? 

Arfaial da CaPella Nova> "«baldo dos Moinhos,
regfâo de amoÍP*r° 

Bet'n\AÇUde'Aldeia do* MoPei^ «ambas (até aqui
do Paraoneba^á ía' f? / T* 

^^ éít*^ de Saata ^lite-'ia e P^te
kms da v , a£ Saí a õ^30'? 

Z°n'' ^ m,Ma?)' aldeia -da Varginha (a 20
Florestal e a ,9 tmn 

Q 't'' matta3 da Joatuba <a 9 kms- da P°v de
MaSum e;™a;ao^7^1Hde,BrS'fOSUl,• S'mnna' a™a> " 

est de
da cid d7P! á co-11 a (n° m- 78)' doade Pa'"t« o sub-ramal
de maltas e cuUura • v * 

* at?V,eSsando " *?&* da* seguintes Fazendas
ala ) ^ rt.íf ,Z6n 

da Llberdade (633 alqueires de 4 hectares poralq ), Faz. daSesmana (com 150 alqueires), Serra da Matta da Bahia, Faz. do

'&£ -

í' ¦' i
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Maltado^t 
Ef °Út,a 

T 
alqUeÍreS)' FaZ< d0S Pimentas (10°a'q->' Aldeia da

SieâJ do P,:/^- ^ 
M/tt'nha' F8Z- d0S Mendonças, Sitio do Zambéque e

de P ndt a i-aCvd- 
d6Ste n°me e a 106 kms- de Bell° Horizonte pela Eae t. Oeste de Minas). •

*
No bairro da Serra (rua do Chumbo) foi inaugur. em princ de 1910 a Fa-bnca de Tecidos de Malha, pertenc. aos srs. drs. Cicero Pe ,eira EstevamPinto, Necesio Tavares e Plinio Monteiro, sob a gerencia deste ulUmoO ediflc.o, medmdo ío metros quadrados de comprimento por 8 de larmi-ra, da frente para a Avenida do Contorno, ficando sua parte lateral pari asruas Cláudio Manoel e do Chumbo. P

salubSe*! Pa'*te al!a da ddade' °ffereCe a Pabrica todas as c°ndiÇões de
Pii n 1, ' T 

construcÇâo- 1ue fi°°i a cargo dos srs. Garcia de Paiva &Pinto, é de grande solidez, reclamada para os fins a que se destina.edifício obedece ás regras de seos congêneres europeos e se comoõe dP
ZmITí^T** 

' SeCÇâ° d9 maChÍnaS" 6^ tó0 -ndod3 
'em

compart mentos, offerece a vantagem de fácil fiscalisacâo de serviços a umasimples ,nspecÇâo;de um compartimento, reservado para a caldeira que ior-Vapora Prensa oá secção de tinturaria; de 3 outras salas, sendo umapara escnptono, outra para deposito de materiaes e a terceira para deposTtodos produetos manuíacturados. P ueposito

ClaterramapCl!!Ín^m0S & ?* — n,°de''n0S' imPo^os directamente da In-giaterra, e sao os seguintes :
5 machinas cireulares, system a americano, para o fabrico de meias • 2ditas para punhos das mesmas ; 1 dita para cose a bainha de meia W.senhoras ; 2 ditas para fechamento de meias;! machina circular com 32fornecedores, para camisas com listas horizontaes e verticaes 1 machinl

P rHser o,a"LC°Ser 
aSnrent6S 6 ê0UaS ! °Utra Para <a- casas ei rapaia coser os lados e collocar mangas e punhos.prensa a vapor, medindo 78 pollegadas por 42

.hos^:s:dsa•systema american°'com u ^ *u™** «*» w-
S ÜÜf hS 

maChÍnas que formam o 1-° g^Po Já montado.
A produecao E 

J* encommendado Para fazer meias com costura,
para homens^f 

*•' °°m &S pre.SenteS machinas, é de 25 dúzias de meias
du^afdTarias "^ P"* SeDh°raS' sendo a producção de camisas, 10

No dia 7 de Jan. de 1911, ás 5 hJda t., realisou-se em Bello Horizon-
sp Sair;;6 vasto :difici; #««*# *—-- dos 2s
nÜ« °S' 

Da Avenlda 0yaP°ck- no bairro do Mercado,
rado oZ?„SegUHr 

Uma descriP«ao d0 importante estabelecimento inaugu-
íS« 

q 
, ? 

documentação do grande desenvolvimento que vae adaui-rindo a industria na Capital de Minas q
cciarfTíiitr1 

^ C°m ° CapÍtal de 45:000««». sob a firma de Forna-cear. et Kilhos, começou o estabelecimento desde logo a produzir as se
HS^fL^ 7í,íenama' *°** «^tai 22S preta"
^branca, 

e V.ctorw, Era então a sua producção de 18 mil garrafas por .
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reSotmrlP^rUKca^rfFarnarÍarnle °COnSUm0 d° Producto'
de ser inaugurado' 4 iíl71* Í0S' 

construir ° novo edifício que acaba
^oualoiillliligl $«* 

^ta„açaeS modernas,

çaram ffaze™ ^22" T'0' ^ Um d°S mai°res da »> * come-
quaesVcarani ™ Rt,f ? .daS machlnM imP°rtadas da Allemanha, as

AcSentT °nte Pela ÍmP°rtanoia de 16O:C0OjJ0OO.
quafta fobSlt/^ Y*?™ da fab"Caa *»*«*»0, ""do esta a
feioTdos ™fla.H 

rVeJa d6 l°d° ° B,asi1' tnl ° 8l* ««mero e a no.-ieiçao dos machinismos que adopta. '
^ide#|of|lrí^C"Í^Í eXeCU'ada 1,Cl0Ssr* U'y^eMo-

ond obteve o d^llmd7 Pnme,:°.d6SteS eStUdad° M ltalia e AHema,.ha,iue ooie\e o diploma de engenheiro-mecanico.
trosDoCrarn„Cndad0f °dUCt0rada Cervejaria «Rhenania» é de 15.000 hectoli-tros por anno, sendo a seguinte a sua installação :
e dSid^t teltÍUad° < ^ °yaP°Ck' r°d6ad° de Vasto ^no,
os salôe,1 t! Parl6S : C°rp° Central' em 1'le est* a casa das machinas
terae' , ! 

,entaÇã0' aS adegas frigoriflcas. etc, e dois pavilhões Tz-s:'oco:srrsfabSnum dos <uaes está a -^ -^ -
lado^SÍ1^^6 fáÍnstallada. como acima dissemos, num pavilhão iso-
Sc^esc d rf 

*, rraUí'Pefa 12^>*d*Mem 90 metros ae u-
UmaSÍ Íl ^ 

6 8 metr0S de c™Primento, por «-,60 de largura.
l™! f, g,nía' COm 24melros de comprimento, por 7 metros de
8S%ÍWW ffi0 a2éro^-«; aumentada p tbombllcot

Salão 1P > 8 
t 

°f d° frÍ° ; tend0 outra adeSa enl contrucção ; .
tros |ZrgJr* 

aÇa°' DledÍnd° " nletr°S de comPri"-nto 
'por 

seis me-

cavalío' ^ iÍ^T - 7 
mo«selind™o a vapor, força normal de setenta

lemÍL d0 vaC 
a° 6 8,a,rSFhe'aS' dand0 ]2° ™^ Por minuto.

efcaJdado P P°r Va'VUla ,,eSCal1°" variavel> opondo-se de s„b-

çao d?cCamS:adrguda6 qvapn°te.Para 
intr0ducçâ° de agua íria'para ali-«(a-

gorifosTorTorf T^f ^ C°m ™* caFacidade de oitenta mil fri-
Comp 

' ahmentad0 P01" anl,ydrido.sulphuroso, systema Quirri &

incongelavlf 
°„r.de 

^V™ 
serPentina de Pobr.e, para producção do soluto

SbnSdas iS 
'¦ Pe'° COmpreSS°P já deSCIÍpt0' com «™« Producção

Weonflcí LJ Sf° °paC0, diaria"'ente, alimentando ainda as adegastngpnflcas, por meio de uma bomba orifício de duplo effeito.
W™ 

Condensadores- Para condensação do anhyd.-ido-sulphuroso, r,ue é
volanSlf o1*"' 

' maChÍnad<5 gel°- FÔI'maspa- ^lo°Paco' dSeIor
cessou comPro^or, além de muitas outras pequenas machinas ac

No outro pavilhão, ao lado da entrada da fabrica, em um vasto salãoconvenientemente dividid0) esW oescriptoHo commer'cial> 
Um salao>

Aunt£ Bâr^Vn*1' 
CerV6Ja e*tá a Carg° de Um Pr'"^onal allemào, sr.

fS* 
COfll lar«a Pra,lca. '«"do passado 10 annos na «Antarctica., de

laltssfinSa^ 8$S ^^^™™> sua activi-

X.
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Mesa Oruanisadora do 2' Congresso Brasileiro de Instrucção. em Belio Horizonte (de 28 de set. a 4 de out. de 1912)
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*
A matricula nos Grupos Escolares e nas cadeiras primarias isoladas deBello Horizonte se elevou este anno (1913; a mais de 160 por cento, como sedeprenende do seguinte quadro organisado pelo Inspector escolar do mun.da Capital, sr. Antônio Gomes Horta.
Alumnos matriculados nos Grupos Escolares o Escolas isoladas, nocorrente anno, 4.778,
Em 1912,4.151.
Differença para mais em 1013, 627 alumnos.
Matriculados em Collegios e escolas particulares, em 1913, 1.482.
Difíerenças para mais em 1913, 654 alumnos.
O total das creanças de 7 a 11 annos, que recebem instrucção em esta-belecimentos públicos e particulares, no Instituto João Pinheiro e na EscolaFederal de Aprendizes .Artífices, é de 6.403.
Tiveram freqüência legal, approximadamcnte, nos Grupos Escolares eescolas isoladas, ein fevereiro de 1913, 3.000 creanças de ambos os sexos.

No Grupo Escolar Barão do Rio Branco (Ave-
nida João Pinheiro) matricularam-se 712 alumnos

No 2.° Grupo Escolar (rua Guaranys) 415
No 3.° Grupo Escolar (rua tupinambâs) 448
No 4.° Grupo Escolar (Barro Preto) 615

Escolas agrupadas:
Bairro da Lagoinha H
Idem do Calafate 272 »
Colônia Bias Fortes 2gg »
Méni Adalberto Ferraz'. '....! .'.'.'.7..'.'" 264 »
Núcleo Carlos Prates... igO »
Colônia Américo Werneck 215 »
Nas demais escolas isoladas do mun. da Ca-

Pital •••¦ 1.014 »

E', como se vê dos quadros acima, a mais animadora possível a matriculano «estabelecimentos de instrucção da Capital Mineira, que se vae tornandoum centro intellectual de p.-imei-a ordem, tantos são os institutos de ensinoaqui existentes em todos os gráos de instrucção.
Avaliando agora (fev. de 1913) em 50.000 almas a popul. do distr. de BelloHorizonte, vê-se que é de mais de 12 ?./-¦ o coefflciente da população infantil

que recebe o ensino primário em todas as escolas publicas e particulares deBello Horizonte.
Nenhuma outra cidade brasilei -a conta essa lisongeira porcentagemactual mente. ? ¦

*
Além da noticia e relação constantes da 1 parte deste Annuario, sobreos estabelecimentos de ensino superior e secundário existentes na CapitalMineira, accrescentaremos aqui mais alguns informes interessantes.
Escola de Co minerei o (séde-bello HoiuzoNTE)-Esta Escola foi fun-dada em 1911 e funcciona, regularmente, com cursos diurnos e nocturnos delínguas, artes e «ciências, para a classe commercial.

ynJ^ 
SUbVCa,;òes d0 Gov- Fecl- ° (]0 M' e tambera <*a Prefeitura da Ca-
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0 corpo docente é formado pelos srs. drs. Virgílio M. de Mello Franco
(director), Emilio Jacob, prof. Benjamim Flores, Tito de Sousa Novaes, F.Amedée Peret e outros professores.

Collegio srto Clemente -(sede- rua espirito santo) — Dirigido pelasReligiosas Franciscanas, que tem em contrucção junto á Capella do Rosário
(rua S Paulo) um bello edifício para o Asylo e Internato destinados á infância
desvalida.

Na lista publicada na I Parte deste vol. nos escaparam os nomes deste
Collegio e da Escola de Commercio de Bello Horizonte.

¦/;.¦-::.-¦:"' ¦ *'„*•(''*;'," '¦;'¦;¦

Segundo informações colhidas perante os lavradores e criadores do distr.
da cid de Bello Horizonte (em princípios deste anno de 1913), existiam no
mun. da Capital:

Gado vaceum (touros, bois, novilhas, vaccas e bezerros), 5.000 cabeças;
idem, cavallar (cavallos, éguas, poldros), 1.003; idem, asinino e muar (ju-
mentos, mulas, burros), 2.000; idem caprino (bodes, cabras, cabritos), 200;
idem, lanigero (carneiros, ovelhas, cordeiros), 100; idem, suino (porcos, por"cas, leitões), 1.200.

Estes dados foram obtidos pela Inspectoria Agrícola Federal, em Minas,
que ora procede a uma collecta de dados para o levantamento da estatística
de gado em pé existente em todos os municípios do Estado,

A Prefeitura de Bello Horizonte conseguio reunir os seguintes dados com
a estatística das fazendas, sítios, retiros e chácaras do município da Capital,
em numero de 87, ate 30 de novembro de 1912:

Valor total, 2.038:500p)0; pessoal empregado, 318; Total do terreno em
alqueires, 4.651.050; alqueires de cafesaes de boa edade, 10; idem, novo,
não produetor, 6; pés de café, 36.000; média da producção do café, em ai*ro-
bas, 1.160; alqueires de lerras em outras culturas; 112.050; idem, de pastos de
.campo nativo, 1.981; idem, de pastagem artificial, 675; vaceuns existentes,
4.047; producção de leite por vaccas e por anno, litros, 600; venda de leite, li-
tros, 537.400; queijos produzidos, 6.120; kilos de manteiga, 600; cavallaros
existentes, 838; suínos, 767; muares, 1.555; alqueires de milho plantado, 637;
carros de milho colhido, 299; alqueires de arroz plantados, 104; idem, idem>
colhido, 2.192; idem, de feijão plantado, 50; idem, idem, colhido, 551; idem'
idem, de cannaviaes, 81/2; arrobas de assucar produzido, 2.200; cargas de

{rapaduras, 140; pipotes de aguardente, 80; alqueires de mandioca, 23; idem,
de farinha produzida, 7.400; idem, de polvilho, 450; idem, de batatas planta-!das, 13/4; arrobas de batatas colhidas, 210; vinho vendido, G:000«000; verdu-
ras, 4O.-000J00O.

*
Núcleo colonial da Yargcm Grande;— A cerca de 15 kiloms. a S. O.

da Capital c a esta ligado por uma excellente estrada de rodagem de 5 me-
tros de largura e rampa máxima de 6 %, vendo-se na mesma, que se presta
perfeitamente para o trafego de automóveis, numerosas e importantes obras
de arte, fica este Núcleo colonial denominado Vargem Grande, e que se achasituado dentro do districto de Bello Horizonte e abastece diariamente a Capi-tal de legumes, leite, ovos, cereaes, lenha, fruetos, etc.

Sua área é actualmente de 21.675.227 metros quadrados, dividida em 60lotes, 52 dos quaes agrícolas e 8 pastoris.
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Dos primeiros acham-se occupados 46 por 42 famílias, % lotes sem casas
e 2 reservados á sede.

A área cultivada é de 140 hectares, nella se encontrando: milho, feijão,
arroz, batatas, cebolas e hortaliças, cuja producçãc total o anno passado im-
portava em 12:6468000, corno se deprehende da seguinte descriminnção.

Milho, 56.800 litros, na importância de 5:5448000; feijão, 4.300, 8608000:
arroz, 2.700, 2728000; batatas, 6.800 ks , 2:0408000 ; cebolas, 7.500, 2:2508000;
e hortaliças, 2:683$000.

Venderam-se ainda productos diversos, como sejam : leite, 45:750 litros,
no valor de 8:7508000; frangos, 83 dúzias , 1:0088000; ovos, 643 dúzias,
2858800; gado suíno, 28 cabeças, 1:8768000; vâccum, 21,1:7858000, parcellas
que perfazem a sonima de 13:8048800.

A producção total do núcleo, pois, em 1912, foi de 26:4508800, estando a
do corrente anno (1913) avaliada em cerca de 40:0008000.

Existem no núcleo as seguintes macliinas agrícolas, de que se servem os
colonos : 4 arados Chatanooga, ns. 4, 3 e 1; 8 semeadores, 3 grades diver-
sas, 2 capinadores, 1 sulcador, 1 irrigador c 1 arado bico de pato.

Encontram-se alli as seguintes criações de propriedade dos colonos :
110 cabeças de gado eavallar, 46 muar, 424 vaceum, 30 caprino, 221anigero,
179 suínos e 2.646 aves diversas. >..

O movimento immigratorio alli no anno passado foi este: sahiram 2 fa-
milias com 4 pessoas e entraram 11 com 46, existindo actualmente localisa-
dos alli e se entregando satisfeitos ao trabalho 42 famílias com 244 pessoas,divididas nas seguintes nacionalidades:

Brasileiras 6, com 40 pessoas ; íranceza, 1 com 3 pessoas ; hespanholas, 2
com 13 pessoas ; austríacas, 5 com 25 pessoas ; allemãs, 5 com 24 pessoas; hol-
landezas, 2 com 14 pessoas ; italianas, 7 com 37 pessoas e portuguezas, 14
com 48 pessoas.

Possuo o núcleo duas escolas primarias cuja freqüência tem sido regular,
uma em Barreiro, outra em Jatobá, loga^es pertencentes á colônia da Var-
gem Grande.

Núcleo colonial Ali ouso Peinia. - Fica a Sudoeste da Capital e nos
subúrbios de Bello Horizonte, em terras marginaes ao Córrego do Leitão.

A sua área total é de 593.453, 4 ares, divididos em 82 lotes, dos quaes65 occupados, 4 pertencentes á Prefeitura, 5 reservados e 13 vagos.
Acham-se alli localisadas e com satisfação se entregam ao trabalho rural

37 famílias com 175 pessoas, assim descriminadas :
Brasileiras, 20 famílias, com 82 pessoas; italianas, 8 famílias, com 43

pessoas ; e hespanholas, 9 famílias, com 42 pessoas.
A producção do núcleo, em 1912, foi de 20.000 litros de milho, 5.000 litros

de arroz, 20.000 kilos de batatas inglezas, 6.000 kilos de batatas doces, 8 000
kilos de cará, 100.000 kilos de cebolas, 1.800 dúzias de repolhos. 500 dúzias de
abacaxis, 400.000 cabeças de alhos, tudo rio valor de 45:000$0OO.

Possuem os colonos diversas criações, entre as quáes 34 cabeças de gadoeavallar, 25 cabeças de suinos, 8 cabeças de caprinos e grande quantidade de
aves domesticas.

Existe alli uma escola mixta com a freqüência média de 40 alumnos.
O Núcleo fornece leite, ovos, lenha, aves, fruetas, legumes, cereaes, vi-

nho, conservas, etc, á população da cidade, que se communica com os pito-rescos sitios e herdades da colônia por uma bella estrada de rodagem (pro-
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Sr?S£e^MdV^ LeÍtâ°' Da Enfermaria urinaria
altos da I^SS vi7L?T 

aPde' C°nt0rnar ° Nucleo até **¦'««»
Mundo, (XSlupft P!1*"T eStl'adade automóveis do Acaba
formoso panorama nurivíi" ll0 

Hoiiwnte, donde se descortina
(de S. tóaÜli qU<! rival,saGom a Tünca (do Rio; ou com a Cantareira

' '

Contribuições para um futuro Mappa do Estadocí) Minas Gerais

na 1, IçKATo grapWa T 
** ,anelr°' ^ de 8rtM*~^ ly0»"

Damol-a agora muito mais ampliada e com as necessárias correcções.

¦^à&rssSi íLcripçaoda Tep,-a em *•*.«d« — d.*.
os dias o horisonte doSlh "maf~estacionaria; porque todos
descobertas 

"ovas 
C0„,S!lment°S 

hUman°S Se dilata- fazem-se novas
accumulado'g"~ %Z£LT 

°n''lqUeCer ° U~ ^ a «*™**
ThomazPompeo (Geographia. 180!), Pref. da5.*ed )

porstXTc^^
e o estudo das pronr^S, ^* 

"n?Uls'lcae othnographia/à psychologia
homem com anatu P/a - & °°nheCer as relaçõos d°
Pos e na va™ e^ífc, io^rT-^ §<f—'* "* ^^ dus tem"
Producçõesda natural!8 ,1UeZaCI'eadapel° lrabalho ^ aJ"da as

C««- Cantú (Os ullmos trinta annos, 1880, ed. portuo- »a* ai»

cada paiz, na pa' £ nâluerrat ZemÜÍ 
* d° aCtUa' d°S r6CUPS0S de

clesiastica, aos. viajantes, aos missionários, aos naturalistas d n.das menores localirlarlA* « n* ™«:„ "^uidii.sias, etc., aposição
partes do pL me'°S 

de ~unicaçâ0 entre as diversas
Mas sào entre todas a. Industria o o Commercio fnnt« * •riqueza e do noder do* nnvni . 

v'UIumercl0 - U>ntes. matenaes da
da Geographia» ^ ''°Clamam' imperiosamente, o soccorro

(La Terre Illustréc, 5.* ed., 1896, preâmbulo).

PagX°: 
DeSPlaU mUOnn- ****?"¦ *" **"¦* «5. P-isi
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;

imnmnsfem"todo?lUd0 ^ ^°.faPhia vae tomando um desenvolvimento
dos conLcLente/nV 

'ZeS C1V1'Sad0Sl «^consideram com razão um
forca d uTan 

° 
f, 

S WW e essenciacs para a prosperidade e
serapLTanSemTnT8 qUe* tambem "0 B™» ~'uue se u£ana de
mais cTviSs do Ih , 

°S Sent'd°S' da America do Sul e ™a das
sírvárexemnln,P~e 6 6StUd° deVe™ tomaf maÍOr incremento...

nhecem todos W,i „ i™^' 
°UJaS calamidades (na guerra de 1870) reco-

Pi- d" p2° (iSueÍíe^n ^ ^ ^^ conhecimentos da giogra-

«*£ Í1CSS."8 Xacm?fl (no Prof-da ]-'cd-do -oC- M«-
I

'direta?rimmJÍKV^8ab0m,,^801,óde e8tudftr lJOr '™o do exame
Dahi osehaverem .? 

'?,° ° g,°b° ^t" das suas varias partes,
tudo geC aphTc?nnH°P 

8 °„aS mymmes convencionaes par, o es-
emreevoíou T4 

desnd° e"aS ser Plásticas (como no caso de uma cariaftw, .T (7;;rdetcarta°u™^- ^**
; 'j ea*' Uott- F- M. Pasamsi, Roma, 1906.

já lToe~:VZtOS17hÍ&£^li° BaaS"' Si0s deíeit°s existentes
azoes de T m „?B ?,"*"" 

'nadÍaVel C0,Tec«a0' Por m"i,a* «procedentes
Jã^^,rdT^^P°,1,UCa'eC0,°m^e na°ÍOnal; tae' feitos,
Brasileiros 0 n^.1^ sobresaem 

m.t.s vivamente quanto aos Estados
Rio Grande do Sn, t 

par-lícn.1"' só «ceptuariamos os de S. Paulo e
o Estado de Min , 

a8'°ra melhol'^!'escntadoS em suas Cartas. Para
carta énM,''0" (oljjectodesta si*^ Memória,, ainda a melhorcarta é o Mappa de Gerber (1859,, superior, na.s linhas geraes do seo t aCado e na locahsaçâo detalhada dos povoados e âécidentós aos IrIIhLcongêneres que depois dello têm apparccido, e dentre o quaes o meto

raes:(D Conhecemos ou temos noticia dos seguintes Mappas de Minas Ge-

RióIillo^oriilP G°raeS 'de ^ e m no Arch. Militar do

iOdwpÍÍÍ* 
Ch«0-r-08'ral,hica da Província de Minas por Fredeuco Wamep

Va7c0onceeitos) gfatWa! j5»|âi«è ^° «feS

Ha no Instituto Histórico Brasileiro varias rnri . „ :lflfl , Af-

C^a-orn^

a .«
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•^¦^"**«^s^B-*B»Saai w «s> * * ** - ~i •*¦ • nrin<Ki

eífeiío L? „ 1 
' Geograph.ca de Minas Geraes» já poderá ser levada a

nam eÜVíX T 
e*Uf0S^ ^tenham á vista os salutares ensi-

cara oZ.i faP * moderna e as valiosas contribuições já existentes
ZVJS ZTheT&nt: d° EStad° de Minas' s^a na 

'«* 
ire physio-

geowTcÒ ,( 
6PreSentaÇa0 d0S ^Mentes püysicos; montanha , rios, traços"

bml de H ^ P0S,'. mattaS' etC',; Seja PeI° lado anthropogeographi o con

tr^n^í:.r a e commercia1' viaça°fluviai- fe,To-vias>fiS"
*

_ Os nossos autores de cartas geographicas brasileiros, geraes ou narciae,
mentoT,(Pf 

° m\D0S & maÍ°Ha delles» attendid° <=om rigor ao diverso e eel^s:os principaiissim--» ^ de um r^t
tudeBTa~te^aJ 

COO'rde,Íal» S^raphica, (latitude, longitude e alti-
ada- e seria tom-^XP1>eSSa!-',e 

n<!msemP''e ° sa*, com a exactidão dese-w.f:zT:zzzz:=r ,.;::• *—— —¦
no sfot™ naeff°S/raVeS qUanl° á confl^aÇa° hoPlsonlal do terre"
lol o conIunct?Hgna 

6tmai0ra dos >~ Mappas, nos quaes a tó„avã0,
SêapÜwll T 

°S ' daS UnhaS' qUe l0calisam os varios objecto
»ÉÉÍÍIT'?'^da(deS' P°VOadOS' fazendas' sitios. «te.) e os to-• j!' ., ílweare* (f">nte>«-M, cursos de rios, estradas ou caminhos etc 1
23;^ 

dad°s -Variamente, para náo nsarmosTat^e áomais verídica,—ignorantemente. *v^**a,v
Entretanto para bem fixar a physiographia de uma rogiào o carto-raeti r,crnsr°arSoal?and^ vssa rigwosa conflga^; *^s.

íoo-ares de'S n,7 ' lmCa'' para bem determinar aposição dos
usa entíe o 2? 

" »! - ^ " ^# e Sem e^lecer con-
planoTsuacana " 

SlgnaeSC~i-a- P°' cl.e adoptados, no

emXloTonrs1ra(P,'etenÇa°dedÍZer C0ÍSaS ,lovasaos -tendidos
saítarn ofn fl lPt°; 

e S' relcnlbrMM «''as noções, é para re
£2?í ' *M »"**»¦«"»oobjectivo lógico, na'elaboração desta

o ffHinto pelo tamanho do territórioÜ 7 , ,' , 
Ke'Klblf\e clue *>ndo

meiroem população M mm! ( 7' 
kilometros quadrados), é o pri-

ração BraíSra ( ' bltanteS)' C"lre °S demais Kstad°* ^ Fede-

illiiiíSillilil ||l 
esta d° a«ordo c om os li-feuraaos na Cai Ia de Minas, por Theodoro Sampaio (1909;.

WM^^mÊÊÊB^^M íã a--de outras
pags 99* S"j$?° de CaHaS WZSã d° lnSÜtUt0 Hist0'ic0 («d- d« 1885.
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Mas, e habitual se dar ao Estado de Minas uma área official de 574.855 ki-ometros quadrados. (2, (Vide trabalhos da Commissão da Carta do Brasil, em1873). O novo e excellente Alias do Brasil, do Barão Homem de Mello (1909)da ao território do listado de Minas 558.547 ams.8, segundo calculo de Eug.

II

saudo
peqmais rec^tPrwa^S rtKí^'^mm ae Minas de Theodoro Sampaio (a

mfiros M^f (tia? gSÍli!pWald 
° ^W- 0Le^ «É# a

m ass mm ;zfts-°de m ipla
«l^Mb^WiiW^ sobra.n.os materiaes, os dadose as
sentir nV n?n ?, carta physica e política de Minas, como fizemossenur na incompleta enumeração de cartas da nota n 1 O Ar^hvr, ,,blico Mineiro e s Directoria de Viação e lndastia do lotado em Bello Ho"

cho*' ÍTvfofl rS°7i 
mafpaS e esbo«os aproveitáveis obr 

'vários
MLüiios aeriose regiões do território mineiro
£ÜiÈ$ !10SS0 iral3a,ll0> A PMià do rio Doce, 1905, por exemolo P*rrpv*mn«

Um< 
ÍLCan'.to°STÍlp!1Ía l'° Ri0 Docc csiii enriquecida pelos seguintes traba-

píarès 
algUnsd0S fPlaes ? Archivo de Minas possue rarisfimos exem-

Y''-Y'i

' '<Y.
'i:R

¦ A substituição dos nomes antigos e primitivos por denominações offieiaese modernas em dezenas de localidades mineiras, é outra dificuldade comque tem luetado cartographos ignorantes dessas mudanças.A's vezes, o nome maderno, o baptismo offlcial, a nova designação querecebe uma povoaçào, um arraial, uma villa ou uma cidade, sào repellidospelo povo que persevera em usar o nome primitivo, o nome de tradição, comque ja esta habituado, instinetivamemeute, desde longos annos. E assimacontece o inconveniente de alguns Mappas de Minas (3) trazerem dupli-cada a mesma localidade, em dilferente posição geographica. Citemos um

supe?L^ítíoom^a1'l/n^'UStoPat1be';g(lí,08) deo aMÍDas Geraes uma
te^õe^ 000-°W, kilometros quadrados em algarismo redondo, sem

(3) Vide, entre outros :
Fran°cifcaoPP4lnde0n^liii;elnl Bl'ose?ius (1895), organisado por ordem do Dr.
pollláMim'?Íeoretano de Agricultura do Estado1 de Minas, e que

tÈSfB^-aS'So £ CSdíS dPrGdt,S SrSef
3£'S f S «" SS,f «T JÜBS. I
doTs¥ÊÈ • Foco extincta^mmissão da Carta Geológica e Geographica
iutlKfs6 qrUf-,f nfeíem P^ < -entro-Oeste de Minai SPobot

s I«ê ^cS:7uí^euKi„crsrF°
dê Manni lln l^T"^ da, eslreiteza do espaço, porque faz «arte do man-

O Mm InM Ir d° BraSl1' ^ os autores estamparam. *
u íYJanna de Anuas, oiía vnm an»-.n™ a ^w„^i i •
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exemplo-entre muitos :-temos visto o antigo Bomfim de Montes Claros-que e^ a moderna cidade de Bocayuva-dado como simples povoação efigurando Bocayuva no local em que está a ex-villa de Jequitahy, ao Nortedo Estado nascendo a confusão de estarem Bocayuva e Jequitahy dentro damesma comarca de Montes Claros.
Portanto, é útil mostrar aqui a coincidência desses nomes de locali-dades mineiras, consignando primeiro as povoações em que as denomina-çoes modernas venceram os appellidos antigos ou primitivos; e depois oslogares, onde o conflicto do nome antigo ou popular com o nome officialmais recente, é permanente.

1 « Carta Geographica do Rio Doce desde a sua foz até as suas Fnnto*
Sto 

asín7o 
1ÜT% 

da 
W l°n\es> Governador da^piSadoUspinto kanto, Capitão de Fragata da Rea Armada, doutor em a Farnl

ttm ^1 pMa^ematlca- soci°M Sociedade Real Marit ma°MÜilap e Geogia-"phica, etc etc. e por seo sobrinho Manoel José da Silva Pontes 1800»
Silvl «SíS^ 

Rl° D°Ce' l6Vantada P°r AníonioTr^s da
* Joaquim 

&éX°c£\°. ^ ^ em VÍ1'a RÍCa a 13 de maio de ™ ^r José
4 «MappadoRio Doce por um curiosa que tendo hnstintn pnnim,imento.dafluelle.Ryo, lhe lie perguntado por Sfe em Lisboa C°nh°C1"Feito em Lisboa 20 de Dezembro de 1802».

ni,nLMPPíia dT°'RÍ0 Doceu' 01'8anisado no Rio de Janeiro em 1866, pelo en°e-nhero Carlos krauss sobre os trabalhos do doutor Antônio /'ires da SifvaPontes Major de engenheiros Luiz d'Arlincou.1 o outros, por ordení do MUms ro de Agricultora do Império, conselheiro Antônio F.Wcisco de PaulaSousa. Krauss dividio o seo niappa em 3 folhas, com explicações acuadas

|JP$PIPM MM 111 llfIfÉ |Üsob a presidência do11 mo. Exmo. Sr. Conselheiro João Capistrano Bandeirade Mc Io, por José Maria Mello de Freitas, no anno de 1877» Esto P°anta éTmtrabalho caprichoso e bem acabado sobre esse trecho do Rio 
Fiantaeum

MM* lanla?° Rl° Do,ce' desde a foz do rio Piracicaba á barra do Rio Ma-• nhuassu, em Minas pelo engenheiro Dr. Antônio Tavares, em dezeXo de1904», para servir de base á concessão de um privilegio de mi^Srao dodr. Nelson de Senna, naquelle trecho do Rio Doce, o feil* com toda 1minúcia e exactidão. com xoaa a
.Q0^í?rae^as,'hauma dose de cartas goographicas e mappas narciaes
mm dolin nn«nSiaS' ° h°je ESta^f de MinSs eEsPirit0 SantoPflue se oÍcu-1A^i™»? \ °nl P°UCa ex1actldâ0 tí moitas faltas ou omissões.Assim, as cartas dos engenheiros Henrique Gerber fno caso a mpihnr.de todas , Frederico Wagne^Luiz d'Arlincou/t, Júlio Bore"l dn" Vernav Cintrae Riv.ere, Chrochatt de Sá (esta a mais moderna) contêm baltântes Iaj cunas e erros sobre a região da bacia do Rio Doce»! cantes la-

B^ai de°bjerdó ViliieM ^ 4 Iò* 4«* *' '« ^

— l*«vmu|uV!í) auoiuap|jan ic yciutciuus soore a nossa viaçào ferfpíi nnpde Alex Spelte, em 1885; á cxcellente Carla-da Comm. Geo» e Ceolo»Pdó. ex. o Estado de S. Páiilò. cnins t.^hniw iM, 0:^J ":-"?"?! *_-C, ueoio&vao
Ville Derby, a principio, é agora ^io engenheh-oXko cldoso? a°X, estos
íafoade°MtoS,á 

reC0'rrer qUem '1U'Zer SrganÍSaP U,na regular'„Carto deí Es-
Claro é que ficam por citar dezenas de trabalhos congêneres dentre osquaes as plantas e estudos das regiões percorridas, emMinas por 4200kmsde vias-ferreas, que possue o Estado (1913). ' P 4^uulíIüs^
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Assim, vejamos a partir da região cafeeirada Matla de Minas (Sudeste
Gerae 

° Estado) as alteraCôes mais importantes, na carta política de Minas

Nomes modernos que bateram os nomes antigos e fica-ram consagrados ou na Lei ou no Uso vulgar

REGIÃO DA MATTA (SUDESTE B I,EST$ DE) MINAs)

Abre Campo, cidade, é a antiga Cachoeira Torta.Além Parahyba, cidade, é o antigo povoado de S. José do Parahyba.Alto kio Doce, cidade, é o antigo povoado de S.José do Chopotó.
ím„nT *T' 

district0' é ° anti8° povoado de Madre de Deos do Angu(mun. de Além Parahyba). ft

uiad'l?L0nga'HdÍS,rÍCt0',é 
° antÍg° P°V0ad0 de S- Mieuel e Alma dos Arri-piaaos (mun. de Viçosa).

Bicas, districto, é o antigo povoado de TabÒas (municipio de Gua-I dl tx)m x

Caratinga, cidade, é o antigo povoado do S. João do Caratinga.
„h /e?'™0* 

districto, é o antigo povoado do Espirito Santo do Empo-çaao (Cataguazes), r

de moSNmotord0r L°m0S' eStaÇâ°' é ° antÍ8'° '0§ar Campe"0 (municiPio

SoIt^nT* 
diStrÍ°'°'f ° ™tí«0 P°v°ado de São Matheos do Caranigoia (mun. de S. Lusia do Carangola).

de CPaÍarUng; 
dÍStrÍOt°' é ° "^ P°V'°ad° de B°Cayuva da Floresta ("><">.

(RioGNovo)á: 
dÍSt''ÍCt0' é ° antÍg° P°VOad0 de Sant° Antonio d0 U™™°

panha^1"^' 
VÍ"a' * ° antÍg0 P°V°ad° do Espirito Santo de Mar de Hes-

Guarany, villa, é o antigo povoado de Espirito Santo do Pomba
Branco)™6""' 

dlStHCt0' '¦ ° ^ P°V°ad° de Ba"— (-unfciS do Rio

(Viços")?'' 
dÍStrÍCl0' Ó ° antÍg'° P°VOad0 de Sâ° SebaSÜâ0 dos Afflictos

taguSeT^' 
dÍSt,'ÍCt0' é ° antÍg° '0garde Engeah° d° B°m «acesso (Ca-

buna!ÍZ 
^ ¥Úta' C!dadG' é a ""** V"la de Sant0 Antonio "O Parahy-

mZPTJDu' ddade' é ° antig0 povoado de FeiJao Crú.
MríÊ 

IIesPanha, cidade, é o antigo povoado do Kágado.
lÜ ditic 0°' l 

0n an/-Íg° 
,P°VOad0 d° C01'reS° d0 Moio &***#

uJTm^}- 
° ant,g° '0gar d° Bro-i° e d«P0- «auto Antonio do

Palma cidade, é o antigo povoado de Capivara.

(PomuC °' 
é ° antÍ8° l0gar de Sa° Sebastiao da pira*°a
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Pomba, cidade, é o antigo povoado e Curato de S. Manoel do Pomba.
Rio Casca, villa, é o antigo districto de Conceição do Casca ou Bi-

cudos.
Rio Branco, cidade, é a antiga villa de S. João Baptista do Presidio.
Rio Novo, cidade, é a antiga villa da Conceição do Rio Novo.
Rodeiro, districto, é o antigo logar de S. Sebastião da Bôa Esperança

(mun. de Ubá).
Santa Barbara, districto, é o antigo logar de Santa Barbara do Rio

Novo (mun. de S. João Nepomuceno).
S. Paulo do Muriahé, cidade, ó o antigo povoado de Manoel Burgos.
S. Pedro de Alcântara, districto, é o antigo povoado de Simão Pereira

(mun. de Juiz de Fora).
S. Sebastião da Vargem Alegre, povoado, é o antigo povoado da Catin-

ga do Muriahé (mun. de S. Paulo do. Muriahé).
Taboleiro do Pomba, districto, é o antigo Bom Jesus do Pomba.
Taruassú, districto, é o antigo povoado de Dores do Monte Alegre e an-

tes Rabicho (mun. de S. João Nepomuceno).
Tarú-mirim, novo districto, corresponde ao districto de Santo Estevam

(mun. de Caratinga).
Viçosa, cidade, é o antigo povoado de Santa Rita do Turvo.
Vista Alegre, districto, é o antigo logar da Barca do Miranda (mun.

de Cataguazes).

REGIÃO DO CAMPO E CENTRO DE MINAS

Alvinopolis, cidade, é o antigo arraial de Paulo Moreira.
Aranha, districto, é o mesmo districto de Jesus-Maria José da Boa Vis-

ta (mun. de Ouro Preto).
Arraial Velho (perto de Sabará), é o antigo Arraial do Borba (sec. 17°).
Barbacena, cidade, é o antigo povoado de Campolide (Egreja Nova da

Borda do Campo).
Bello Horizonte, cidade, é o mesmo povoado do Curral d^l-Rey.
Bias Fortes, districto, é o antigo povoado de Curral Novo (Barbacena).
Borda do Campo, districto, é a antiga freguezia de Registro Velho e

Nossa Senhora áx Assumpçãó do Engenho do Matto (Barbacena).
Bôa Vista, districto, é o mesmo povoado de Aranha do Paraopeba (mun.

de Ouro Preto).
Campanhãn, districto, é a sede actual do antigo distr. de Venda Nova

(mun. de Contagem).
Campolide, districto, é o antigo povoado do José Pinto (mun, de Bar-

bacena).
Carandahy, districto, é o antigo povoodo de Santa Maria da Ressaca

(mun de Barbacena).
Contagem, villa, é o antigo povoado de Contagem das Abóboras.
Dores do Campo, districto,'é o antigo povoado de Patusca (município

de Prados).
Dr. Lund, estação, é o antigo logar de Horta Velha (município de San-

ta Lusia)
Entre Rios, cidade, é o antigo povoado do Brumado do Suassuhy.
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Fidalgo, districto, é o antigo povoado da Quinta do Sumidouro e. antesAnhonhecauva (mun. de Hio das Velhas).
Hoje, o distr. do Fidalgo tem por sede o arraial da Lapinha (no mesmomun. de S. Lusia do Rio das Velhas).
Gaya, era o logar hoje denominado Honorio Bicalho (mun. de Villa Novade Lima).
Guaraciaba, districto, é o antigo logar de Santa Anna da Baira do Ba-calhao (mun. de Piranga).

• Jaboticatubas, districto, é o antigo povoado do Ribeirão do Raposo
(mun. de Santa Lusia).

Jesus-Maria-José da Boa Vista, districto, é o mesmo districto do Aranha(mun. de Ouro Preto).
Lagoa Santa, districto, ò o antigo districto de Nossa Senhora da Saúdeda L'igoa Santa (mun. de Santa Lusia do Rio das Velhas).
Lima Duarte, cidade, é o antigo districto de Dores do Rio do PeixeMariana, cidade, é a antiga Villa do Ribeirão do Carmo.
Mattosinhos, districto, é o antigo povoado do Senhor Bom Jesus doMattosinhos do Rio das Velhas.
Ouro Preto, cidade, é a antiga Villa Rica.
Palmyra, cidade, e o antigo povoado de João Gomes.
Paula Lima, districto, é o antigo povoado de Chapeo d'Uvas (mun deJuiz de Fora).
Pedro Leopoldo, districto, é o antigo logar da Cachoeira das Moças

(mun. de S. Lusia do Rio das Velhas).
Pedro Teixeira, districto, é o antigo povoado da Boa Vista (mun deBarbacena).
Piedade da Boa Esperança, villa, era o antigo povoado da Espera (domunicípio do Alto Rio Doce) e hoje villa do Rio Espera.
Pinheiro, districto, é o antigo povoado do Sumidouro do Piranga.Piranga, cidade, é o antigo povoado de Guarapiranga (sec. 18.°).
Pirapetinga, districto, é o antigo povoado de Bacalháo"(municipio doPiranga).
Porto Alegre, arraial, é a sede actual do districto de Bôa Morte (mundo Bomflm). *
Porto Seguro, districto, é o antigo povoado da Tapera do Piranga.
Quilombo, districto, é o moderno districto de União (mun. de Barbacena).
Ressaquinha, districto, é o antigo povoado de Ribeirão de Alberto Dias

(mun. de Barbacena).
Rodrigo Silva, estação, é o antigo povoado de José Corrêa (municípiode Ouro Preto).
Rosário da Alliança, districto, c o antigo povoado de Braz Pires (muni-cipio do Piranga).
S. Gonçalo do Amarante, districto, é o antigo povoado de S. Gonçalodo Tijuco (mun. de Ouro Preto).
Santa Cruz de D. Silverio, é o mesmo povoado de Santa Cruz de ÁguasClaras (mun. de Bomflm). r
Santa Rita Durão, districto, é o antigo povoado do Inflecionado (muni-cipio de Mariana).
A. M. - 12
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S. Domingos do Monte Alegre, districto, é o antigo povoado dos Carias
(mun. de Barbacena). -.1 —

S. Sebastião de Mariana, districto, é o antigo arraial de Sebastião Fa-
gundes (sec. 18.°).

S, Sebastião dos Torres, districto, é o antigo povoado da Borda doCampo (mun. de Barbacena).
Tiradentes, cidade, é a antiga villa de S. José d'El-Rey do Rio dasMortes.
União, districto, no municipio de Barbacena, é o antigo povoado de S.José do Quilombo. '/;'"'*
Vargem Grande, colônia, é a antiga fazenda do Barreiro (mur.. de Bel-Io Horizonte).
Vera Cruz, districto, é o antigo povoado de Pindahybas de Sabará.
Villa Nova de Lima, villa, é o antigo povoado de Congonhas de Sa-bará.

KEGIAO DO SUL B SUDOESTE DF MINAS

Águas Virtuosas, villa, é o antigo povoado das Águas Virtuosas do Larii-
bary ou da Campanha.

Alfenas, cidade, é a antiga villa Formosa das Dores de Alfenas.
Angahy, districto, é o chamado povoado do Pinheirinho (mun. de Lavras).
Arantes, districto, é o antigo povoado de N. Sra. da Piedade do Rio

Grande (mun. do Turvo).' Arcèburgo, villa, é o antigo districto de São João da Fortaleza.
Bella Vista, districto, é o antigo povoado de S. Sebastião da Capituba

(mun. de S. Rita do Sapucahy).
Botelhos, villa, é o antigo districto de São José dos Botelhos.
Campanha, cidade, é o antigo povoado de Santo Antônio do Valle daCampanha do Rio Verde, e depois Villa da Campanha da Princeza daBeira.
Campo Mystico, disUcto, é o antigo povoado das Antas (municipio deOuro Fino).
Campos Geraes, villa, é o antigo povoado de Carmo do Campo Grande.Caracol, villa, é o antigo povoado de Samambaia o depois S. Sebastiãodo Jaguary.
Carmo da Escaramuça, districto, era o antigo povoado do Carmo dosTocos. Hoje, Carmo da Escaramuça é a Villa Paraguassú.
Carmo de Luminárias, districto, é o antigo povoado'da Cachoeira doCarmo da Boa, Vista (mun. de Lavras).
Caxambú, villa, é o antigo povoado de Nossa Senhora dos Remédios deCaxambú e Santa Maria das Águas de Caxambú, ou de Baependy.
Christina, cidade, é o antigo povoado do Espirito Santo dos Cum-

quibus.
• Conceição dos Ouros, districto, é o antigo povoado da Capella de Cima

(municipio de S. José do Paraiso\
Conceição da Apparecida, districto, é o mesmo districto do Barro Preto

(municipio do Carmo do Rio Claro).
Conceição do Rio Grande, districto, é o antigo povoado da Macaia

(mun. de Lavras).
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Dom Viçoso, distrieto, é o antigo povoado de Rosário da Christina (mun.de Christina). >
Dores da Boa Esperança, cidade, é o antigo povoado de Dores do Pan-tan o.
Dores dos Gonçalves, distrieto, é o antigo povoado da Capellinha dosGonçalves (mun. de S. José do Paraiso).
Eloy Mendes, villa, é o antigo distrieto de Pontal da Varginha. - \JjJlu^fluvial, estação, é a antiga estação de Esaú (E. F. Musambinho).
Garimpo, distrieto, é o antigo povoado do Espirito Santo do Garimpodas Canoas (mun. de S. Rita de Cássia).

ruóca).
Guapiára, distrieto, tem hoje sede no povoado Carvalhos (mun de Avu-ca). J
Guaranesia, villa, é o antigo povoado de Santa Barbara das Canoaslpuyuna, distrieto, é o antigo povoado de Santa Quiteria (mun. deCaldas). v

PousIoaAUaó'|dl1' 
diStl'ÍCt°' é ° antig0 pov' e estaÇã0 de Capivary (mun. de

Jaguary, cidade, é o antigo povoado de Camanducaia.
Lavras, cidade, é o antigo povoado de SanfAnna das Lavras do FunilMonte Bello, distrieto, é o antigo povoado d* Capella dos Lopes (mún.de Musambinho). x \
Monte Santo, cidade, é o antigo povoado do Tijuco e depois S. Fran-cisco das Chagas do Monte Santo.
Movimento, estação, é a estação férrea antes denomin. Joào Pinheiro (naant. E. F. Minas e Rio, hoje Rede Sul Mineira).

vi,P^nUI'ndÍSt,rÍCt0' éaalUÍgap0voaçâo da Mutucada Varginha e hojeVilla Eloy Mendes. ". .
Rosário de Martinho Campos, distrieto, é o antigo povoado de Rosáriodo Quilombo do Rio Grande (mun. de Três Pontas).• Santa Ritaide Caldas, distrieto, é o antigo povoado de Sanla Rita deCássia de Caldas do Rio Claro (mun. de Caldas).
S. José do Karaiso, cidade, teve os antigos nomes de Campo do Lima,Formiguinha e S José da Formiga. *

C iS. João Baptista das Cachoeiras,' distrieto, é o antigo povoado da Capellade Baixo (mun. de S. José do Paraiso).
Santa Rita do Sapucahy, cidade, è o antigo povoado de Santa Rita daBoa Vista.
S. Sebastião da Bella Vista, distrieto, é o antigo povoado de Mata-Ca-chorro (mun. de S. Rita do Sapucahy).
Sylvestre Ferraz, viil*, é o antigo povoado do Carmo do Rio Verde eantes Carmo do Pouso Alto e Carmo da Christina.
Silvianopolis, villa, é o antigo distrieto de Sant'Anna do Sapucahy.

t Três Corações do Rio Verde, cidade, é o antigo povoado dos Três Cora-çoes de Jesus-Maria-José do Rio Verde.

hÍPS n^A0 
anÜg° P°VOad0 de Conce^o do Porto do Turvo odepois Villa Bella do Turvo.

Villa Gomes, é o antigo distrieto de Sào Sebastião do AreadoVilla Nova de Rezende, villa, é o antigo povoado de Santa Rita do RioClaro e antes Santa Rita Velha de Passos,
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Wenceslao Braz, estação, é a antiga estação de Santa Catharina (Ramalda Campanha), no mun. de S. Rita do Sapucahy.

REGIÃO DO OESTE ETRIANGüI.0 MINEIRO
Abaeté, cidade, é a antiga povoação da Marmelada ou Nova LorenaDiamantina.

-^ Abaeté Diamantino, districto, é o antigo povoado de Matheos-José edepois freguezia da Nova Lorena de Abaeté (hoje, a sede 
' 

do distr. é nopov. de Canoas).
Abbadia do Bom Successo, villa, é a antiga povoação de Abbadia doMonte Alegre ou Abbadia de Matto Grosso.
Água suja, districto, é a mesma povoação de Abbadia dAgua Suja ouÁgua Sujada Bagagem (mun. de Monte Carmello).
Araguary, cidade, é o antigo povoado do Brejo Alegre.Cajurú de Itaúna, districto, é o antigo distvicto de SantAnna do Cajurúou pov. do Carmo do Pará (mun. de Itaúna).
Campo BMlo do Prata, districto, é o mesmo districto de Rosário da BoaVista do Rio Verde (mun. do Prata .
Carmo do Cajurú, districto, é o mesmo povoado de Cajurú de Itaúna.Carmo do Paranahyba, cdade, é a antiga povoação do Carmo do ArraialNovo do Parasahyba.
Cláudio, villa, é o antigo povoado de Nossa Senhora d'Apparecida doCláudio. ir
Coromandel, districto, districto, é o antigo povoado do SanfAnna do Pou-so Alegre de Coromandel (mun. de Patrocinio)
Divinopolis, villa, é a d antes chamada Villa de Henrique Galvão, noantigo districto de Espirito Santo do Itapecerica.
Desemboque, districto, é o antigo arraial deN. Sra. do Desterro do Des-emboque do Araxá (mun. do Sacramento).
Doliarina, districto, é a antiga povjação di Gamelleira (mun. de Es-trella do Sul).
Dores de Campos, districto, é o antigo povoado de Patusca (munieipiode Prados). L
Dores do Indayá, cidade, é o antigo povoado de Nossa Senhora da Serrada Saudade doIndayá.
Estrella do Sul, cidade, é a antiga cidade da Bagagem.Florestal, districto, é o antigo povoado do Guarda-Mór (mun. do Pa-á).lbituruna, districto, é o antigo povoado de S. Gonçalo da ítaruna, depoisde Ibituruna (mun. de S. João d^El-Rey).
Irahy, districto, é o antigo povoado do Espirito Santo do Cemitério (mu-nicipio de Monte Carmello).
Itapecerica, cidade, é a antiga villa e cidade de São Bento do Tamanduá.Itaúna, villa, é antiga povoação de Sant/Anna do Rio de São João Acima.João Pinheiro, villa, é o antigo districto de SantAnna dos Aleeres deParacatu.
II João Pinheiro, estação,-é a antiga estação de Rio das Mortes (na E. F.Oeste de Minas e no mun. de S. João d El-Rey).
Lage de Tiradentes, districto, era o antigo povoado de Nossa Senhcra daPenha de França da Lage do Rio das Mortes (mun. de Tiradentes) e hojeVilla Rezende Costa. J J
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Monte Carmello, cidade, é a antiga cidade do Carmo da Bagagem.Onça, districto, é a antiga povoação de S. Francisco de Assis da Oneado Rio das Mortes (mun. de S. João d'El-Rey).
Pimenta, districto, é a antiga povoação do Rosário da Estiva (mun. dePiumhy).
Pompéo, districto, éa antiga povoação do Burity da Estrada (Pitanguy).Quartel Geral, districto, é a antiga povoarão do Espirito Santo doQuartel Geral do Rio Indãyá (mun. de Dores do Indayá).
Rio Paranahyba, villa, é o antigo districto de S. Francisco das Chagasdo Campo Grande.
SanfAnna de Patos, districto, é a antiga povoação de SanfAnna daBarra do Espirito Santo de Patos (mun. de Patos).
Santo Antônio da Água Fria, povoação, é o conjuncto das 2 aldeias fron-teiras out ora chamadas Brasil e Europa (no valle diamantino do rio doSomno e no mun. de Abaeté).
Santo Antônio do Monte, cidade, é a antiga cidade de Inhaúma.Sao Francisco Xavier,districto, é o logar antes denominado Mosquito (mun.de Prados).
S^nta Rita da Estrella, districto, é a antiga povoação de Santa Rita daestrella do Sul ou Santa Rita da Bagagem (mun. de Estrella do Sul).S. Carlos do Pântano, districto, é a antiga povoação do Pântano daMatta dos Araujos (mun de S. Antônio do Monte).
S. Gonçalo do Pará, districto, é o antigo São Gonçalo do Cajurú (mun.do Para). j \

S. Gothardo, districto, é a antiga povoação de S. Sebastião do PousoAlegre, ou da Confusão (município do Rio Paranahyba).
S Miguel do Cajurú, districto, é a antiga povoação de Cajurú do Riodas Mortes (mun. de S João d'El-Rey).

Itaúna)ra"AZUl' 
dÍStHct°' é ° anti§0 Povoa<*o de Tinôcos ( município de

Uberaba, cidade, é a antiga povoação do Porto da Espinha (do Sertão dafarinha Podre).
Uberabinha, cidade, é a antiga povoação de S Pedro da Uberabinha.Victoria, districto, é o antigo districto de S. Gonralo do Brumado doRio das Mortes (mun. de S. João d'El-Rey).

dentIs)t0rÍan° 
Vell0S°' diStrict0, é a antiga povoação do Bichinho (Tira-

Villa Platina, villa, é a antiga povoação dé S. José do Tijuco.

REGIÃO DO CENTRO PARA O NORTE DE MINAS
Na vasta região que vae do centro de Minas ao extremo norte do Estadotemos as seguintes alterações '

dèl^^ltó^^^^^*^ povoado d0 cpmiterio da Bicuiva (mun.
Água Limpa, districto, é o antigo povoado de /Vgua Suja de Minas Novas.Amparo do Siiio, districto, è a sede actual do districto de Passagem daVereda (mun. de Salinas). ft
Araçá, estação, é o antigo logar da Fazenda do Hospital (mun. de Villa•tal aopeba) _j

A .*
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Arassuahy, cidade, é o antigo povoado do Calháo.
Barra do Jequitibá, districto, é o antigo povoado do Santíssimo Sacra-mento da Barrado Rio Jequitibá (mun. de Sete Lagoas).
Bella Vista, povoado, é o antigo logar de Burity de Montes Claros (mun.de Montes Claros).
Bocayuva, cidade, é o antigo Bonfim de Montes Claros.
Bomfim de Joaliyma, districto, é o antigo Bomflm dos Quartéis (mun. deArassuahy).
Bom Jesus da Canna Brava, povoado, é a antiga aldeia do Apalpa-Sacco

(mun. de S. João Evangelista).
Brejo do Amparo, districto, é a antiga Aldeia do Itapirassaba (mun. deJanuaria).
Campinas de S Sebastião, districto, é. o antigo povoado de Pindahybascio Norte (mun. de Diamantina).
Carahy, districto, era dantes chamado S. José dos Coimbras (mun. deArassuahy).
Concórdia, disíricto, ó o antigo districto de Sete Posses (TheophiloOttoni). L
Cordisburgo, districto, é o antigo povoado de Vista Alegre (mun deVilla Paraopeba).
Coryntho, districto, é o antigo pov. de Curralinho do Curvello e sedeactuai do distr. de Pilar (mun. de Curvello).
Diamantina, cidade, é o antigo arraial do Tijuco.
Figueira, districto, é o antigo logar do Porto de Dom Manoel e sua primeiracreaçao foi como nome de freg. de Baguary (mun. do Peçanha).
Grão Mogol, cidade, é o antigo logar do Arraial da Serra do Grão-Magor.

nhã?sllanháeS' 
Cklade' é ° antÍ8>° llovoado cle S; Mi^el e Almas de Gua-

Guaicuhy, districto, é o antigo povoado de Nossa Senhora do Bom Sue-cesso e Almas da Barra do Rio das Velhas (mun. de Pirapóra).
Inconfidência, villa, é o antigo districto de Coração de Jesus de MontesClaros.
Itahypé, districto, é o d'antes chamado pov. do Rio Preto (mun. de Theo-

philo Ottoni).
Itanibé do Serro, districto, é o antigo povoado de Santo Antônio doItambe do Serro Frio (mun. do Serro).
Itapanhoacanga, districto, é o antigo povoado de S. José da Tapanhua-canga (Serro).
Itaiininha, districto, é o antigo povoado da Capelliríha da Corcunda ouCacunda (mun. de Ferros).
Januaria, cidade, é o antigo povoado e porto do Brejo Salgado.Joanesia, districto, é o antigo povoado da Parahyba de Matto Dentro(mun. de Ferros).
U l João Pinheiro, colônia, é a antiga fazenda da Ponte Nova do Jequitibá(mun. de Paraopeba). '
Lufa, districto, é o antigo povoado de Bom Jesus do Asvéssas (mun. deArassuahy). "'V
Malacacheta, districto, é o antigo povoado de Santa Rita de Cássia daMalacacheta (Theophilo Ottoni).
Matto Verde, districto, é o antigo povoado do Rapadura (inun.de Tremedal)
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Minas Novas, cidade, é a antiga povoação da Villa do Fanado (sec. * 18.°).
Montes Claros, cidade, é o antigo logar de Montes Claros de Formigas.
Morrinhos, districto, éo antigo povoado de Mathias Cardoso (sec. I8.0),no mun. de Januaria.
Morro do Pilar, districto, é o antigo districto do Morro do Gaspar Soares

(mun2 de Conceição do Serro).
Oliveira do Itambé, districto, é o mesmo districto de Itambé do Matto

Dentro (mun. de Conceição).
Ouro Preto, cidade, é a antiga Villa Rica e antes «Arraial da Serra do Ouro

. Preto» (secs. 17.o e 18.0).
Osório, estação, é a antiga estação da Cachopa (município de Curvello).
Paraopeba, villa, é o antigo districto de Taboleiro Grande.
Peçanha, cidade, é o antigo povoado do Descoberto de Santo Antônio do

,; Peçanha, depois Villa do Rio Doce e cidade de Suassuhy (até 1887).
Pirapora de S. Francisco, villa, é o antigo povoado de Santo Antônio doPirapora e depois S. Gonçalo das Tabocas e S. Gonçalo do Pirapora.
Pontaráte, povoado, é o antigo povoado da Gramma de Malacacheta

(mun. de Theophilo Ottoni).
Rio Vermelho, districto, é o antigo povoado de Senhora da Penha do RioVermelho (mun. do Serro).
S. Francisco, cidade, é o antigo povoado e porto da Pedra dos Angicos.
S. João Evangelista, villa, é o antigo povoado de S. João Novo, S. Joãodo Ildefonso e S. João do Peçanha.
S. João do Paraíso, districto, é o antigo povoado da Raposa (Rio Pardo).S. Gonçalo do Serro, districto, é o antigo povoado de S. Gonçalo do Riodas Pedras ímun. do Serro).
S. José do Paulista, districto, é o antigo povoado do «Arraial do Paulista»municipio do Serro).
SanfAnna do Paraíso, districto, é o nome actual do distr. de Ipanema

(mun. de Ferros).
Santa Rita do Tremedal, districto, é o antigo povoado de Pedrinhas (munde Bôa Vista do Tremedal).
S. Sebastião dos Pintos, districto, é a antiga povoação de S. Sebastiãod'Aldeia (mun. de S.João Evangelista).

S. Romáo, districto, éo antigo povoado de Santo Antônio da Manga deS. Romão (municipio de S. Francisco).
Senhora da Gloria, districto, é o antigo povoado do Pissarrão (munde Diamantina).
Senhora do Porto, districto, é o mesmo districto do Porto de Guanhães

(mun. de Conceição).
Sete Lagoas, cidade, é o antigo povoado da Contagem ou do Registrodas Sete Lagoas (sec. 18.°).
Silva Jardim, disiTicto, é o antigo povoado e cx-julgado do PaDae-aio

(mun. de Curvello). "" 1 8
Silva Xavier, estação, é o antigo logar denomin. Cascudos (municipio deVilla Paraopeba».
Theophilo Ottoni, cidade, é a antiga cidade de Philadelphia.
Turvo do Serro, districto, é o mesmo logar chamado Senhora Mãe dosHomens do Turvo (mun. do Serro).
Villa Brasília, villa, é o antigo, povoado de SanfAnna de Contendas deMontes Claroso(depoist Villa de Contendas).
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III

COORDENADAS GEOGRAPHICAS DE AT.GUMAS CIDADES E VII.LAS
DE MINAS

0 Estado de Minas Geraes tem, actualmente, 110 cidades e 60. villas (aotodo 1/6 municípios). ;¦
Todo o seo território está no hemispherio austral.O meridiano aqui referido é o do Rio de Janeiro.Abaeté, cidade no Oeste, está a 18°33" latitude Sul.

de WSUaS 
VÍrtU°SaS' Vi"a a° Su1, esta a 21M8" latit«do Sul e 21»3' longitu ~

^ 
Alfenas, cidade ao Sul, está a 21»15' latitude Sul e O.il'52" longitu-

gitudeTeste^' 
"'^ "° ^^ ^ & ^'^ laÜtUde Sul e '°20'8" lon-

' 
tudeAwrU°Ca' 

CÍdade a° SUl' 6Staa 2I°57'56" laÜtUde Sul e l°im" longl-

de ^aependy- 
cidade ao Sul- está a 21»58' latitude Sul e 1»41' longitu-

"Hude^1111^ 
dClade a° °eSte' GSÍá a 20°0'19" latitude Sul e 2°^'2" lon-

lonoltadeawna' 
ddade a° Gent1'0' 6Stáa 2l'mr latitude Sul ém<i'W

i..rn3i'°, 
H°rfZ?tt °Ídade a° Centro' esta a 19°55'22" 'atitude Sul el°10 1 6 longitude W.

Bom Successo, cidade ao Oeste, está a 21°5 e P33" longitude W..^ Cabo Verde, cidade ao Sul, está a 22»20! latitude Sul e :W5< longitu-
.# Caeté, cidade, ao centro, está a 19°51'49" latitude Sul e 1°6' longitu-

Caldas, cidade ao Sul, está a 21-52 latitude Sul 0°13'54' longitude W
^ 

Campanha, ddade ao Sul, está a 21*43 latitude Sul e C)o8'52" longitu-
Caracol, villa ao Sul, está a 21-41 latitude Sul OIT longitude W

^ Carmo do Paranahyba, cidade ao Oeste, está a 18W41" latitude* Sul e

| Caxambú, villa ao Sul, eslá a 21"59' latitude Sul e 1°41' longitude W; 
^ 

Christina, cidade ao Sul, está a 22«K latitude Sul e ÍW44" longitu-

^SÍudedVSen'0' 
ddade " 

,N0rtíl 
8SÜ a '™-'atitude Su. e

Curvello, cidade ao Norte, eslá a 18»6' latitude Sul e 1»0' longitude W

gitudrw.11"^' 
°Ídade *° N°Ite' GSta a I8°14'5°" laUtUde Sul e °°46' lon-

e oítengdteudBe0w:SPeranÇa' 
^ '"° Sud0eSte' °Stá a 2im latítude Sul

gitudrw.11'0"' 
CÍda<le a° CCnt1'0' 6Sta a 20"3T1'" laÜtudc Sul o P155' lon-



'
...'¦. 
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Ferros, cidade ao Norte, está a 19°13'5r latitude Sul e Ool0'49" loncitu-de Oriental. fe
Formiga, cidade ao Oeste, está a 20o27d6" latitude Sul e 2°16'20" lon-

gitude W.
Guanháes, cidade ao Norte, está a 18°50 latitude Sul e 0*15' long. Orient.Itabira de Matto Dentro, cidade ao Norte, está a 19039'5r' latitude Sul e0°2'24" longi-ude W.
Itajubá, cidade ao Sul, está a 22936' latitude Sul e 210' longitude \V.Itapecerica, cidade ao Oeste, está a 22°40' latitude Sul e 2°18 lÒhgi-tude W.
Itaúna, villa ao Centro, está a 20°3' latitude Sul e &451 longitude W.Jacuhy, cidade ao Sul, está a 21°5l' latitude Sul e 3»55' long. W.Jacutinga, villa ao Sul, está a 2ÊM latitude Sul e a 2«51' lonoitu-de W.
Jaguary, cidade ao Sul, está a 22°43' latitude Sul e 0°12'52 lonmtu-de W. b
Juiz de Fora, cidade a Sudeste, está a 21M5351" latitude Sul e 0°10T'longitude W.
Lavras, cidade a Sudoeste, está a 21»T latitude Sul e a 007'28" lonoitude W. °
Lima Duarte, cidade a Sudeste, está a 2lo50' latitude Sul e 0(,35' lonsi-tude \V. fe
Mariana, cidade ao Centro-Leste, está o 20821'27" altitude Sul e a 0°45'longitude \V.
Minas Novas, cidade ao Norte,, está a 17°14'48 latitude Sul e a 0°35' lonel-tude Oriental. &
Monte Alegre, cidade ao extremo Oeste, está a 18°55M latitude Sul e a 6°30'longitude W.
Oliveira, cidade ao Oeste, está a 21°46' latitude Sul e a 2°6' lonoitu-de W. fe
Ouro Fino, cidade ao Sul, está a 22-12' latitude Sul e a 3-15' longitude \V.Ouro Preto, cidade ao Centro -Leste, está a 20°24'Ü" latitude Sul a 051*longitude W.
Palmyra. cidade ao Centro- Sudeste, está a 21°2ri7" latitude Sul e a1<>31'28" longitude W.
Pará, cidade ao Centro-Oeste, está a 19°45" latitude Sul e a P44' lon

gitude W.
Paracatú, cidade ao extremo Oeste, está a 17*37' Latitude Sul e a 4-7' lon-

gitude \V.
Passos, cidade ao Sul, está a 20°45' latitude Sul e 3°35' longitude WPatos, cidade ao Oeste, a 18o3o2G" latitude Sul c a 3*21'48" lonoitu-de W. te
Pecanha, cidade ao Leste-Norte, está a 18<>370" Sul c a 0049'36" lonei-tude Oriental. 6
Pedra Branca, vilja ao Sul, está a 21<>52 latitude Sul o imv lonoitu-de Wr & ut

Piranga, cidade a Leste, está a ^mr Ja[i(ude SuJ | a ^tude \V. fc
Pitanguy, cidade ao Oeste, está a LW35< latitude Sul e a P'46'45" lon-

gitude^W.
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gitude°ÇW.de 
Ca'daS' VÜla a° m' 6Sta a 21°45' latUude Sul e a 3°22' lon"

de w.US° 
A'egre' CÍdad8 a° Su''eStá 22°r latit,1dcSul e a W longitu-

tudePW.S° 
Alt0' CÍdadS a° SUl' 6Stá a 22°27' latitude Sul e 0-26-longi-

Prados, cidade ao Oeste, está a21«3' latitude Sul e a 0 54' longitude W
Sr!d*a; 

Cen^o eStá. a 20.42, latitud6 e P9, 
» •

de oZnZ a° 
N°rte' 6Stáa I5°3' laÜlude Sul e a 0%,'longitu-

gitudeWá' 
ddade a° Cent,'°' 6Stá a 9°52'26" la(Jtude Sul e a 1-Í3M8» lon-

a oÍan!a£eaAV. 
"^ ^ Centr°-Norte' está a ''«''S" latitude Sul e

de W 
FranCÍSC°' °Ídade a° Norte' está a 15°15' latitide Sul e a IMS longitu.

lonoLdÍV E1Rey' °Ídade a° °6Ste' °Stá a 21°8'4" latUude Sul e a W-
S»l iTa,lií?a ^ ^° ,daS 

VCÜlaS' CÍdade a° Cent1'0' Gsta a 19?«'38" latitudeMU e a 0°40 longitude W.
Serro, cidade ao Norte-Leste, está a 18°33,20" latitude Sul ea O«3'30" lon-iitucio VV •

l.?MetWag0 
aiVCÍdade 0ntl'e Contro-Norte, está a 19°25W latitude Sul e a

longUud0ePoÍiíeSnÍ' 
**"* " N0I'd"te' «* & l™ MtUde S"' e a ™ de

lon Itude W6S' 
ddade a° CentTO-°este' está a 21°3' ^«tude Sul, e a mi*

Três Pontas, cidade a Sudoeste, está a 2l«23' latitude Sul e a O«10'4" lon-gitude W.

de w 
n'°' CÍdade a S"d0eSte* 6Stá a 21°44' Iatiludo Sul e a 1»1(/ longitu-

Uberaba, cidade no Triângulo, está a 19<>45'27" latitude Sul e a 4o45'l<)"longitude W.
Algumas longitudes foram dadas em arco, outras em tempo, contadastodas sobre o mendmno do Observatório do Mor. o do Castello (Rio de Ja-neiroj.

Observação

Colhemos estes dados sobre a altitude e longitude das cidades e vMlasmineiras supra-relacionadas, em trabalhos dispersos, dentre os quaes^ a«laboade Latitudes, organisada pelos padres Diogo Soares e DomingosCapass, (1): Relatórios dos engenheiros Emmanuel Liais e Henrique Halfeld(localidades da bacia do S. Francisco); idem dos engenheiros Emilio Sch-

(1) Vide vol. 45, de 1882, pags. 142—145, da Revista dn Tn«t iíí«+ r»sileiro. Os dous notáveis mathemafcos Je uUa P P. Üio-o wèt e nn"
w&tS$f<vieram ao Brasi1, depois de nov- # m%$.orS d-El-"



tf
\

ANNÜARIO DE MINAS 191

noor (E. de F. Victoria-Diamantina), Guilherme Greenhalg (E. de F deFormiga a Goyaz); Tabeliã de latitudes, nos «Boletins da Commissâo daCar-ta Geographica e Geológica do Estado de Minas*; nos livros de Viagens deJohn-Mawe, Augusto Saint-Hilaire,Spix e von Martins, Príncipe MaximilianoCastelnau, Fned. von Sellow, Claussen, J. E. Pohl, Thomas Lindley, Feld-ner, Eschwege, Burton, Helmreichen, etc; nas «Cartas Geographicas»»de Henrique Gerber, Levasseur, Rio Branco e outras; nos «Diceionarios Geo-
graphicos», de Millet de Saint-Adolphe, César Marques, Moreira Pinto; emlivros e memórias do Conde de Ia Hure, Luiz d'Arlincourt, Elisée Reclus,Diogo de Vasconcellos, Augusto de Abreo Lacerda, Álvaro da Silveira, JoãoPandiá Calogeras, A. Olyntho Pires, Henri Gorceix, Costa Senna, OrvilleDerby, Paul Ferrand, Theodoro Sampaio, Carlos Copsey, Bernardo Sat. daVeiga, A. de Assis Martins, Xavier da Veiga, Rodolpho Jacob, Ayres doCasal, J. Joaquim da Rocha, Teixeira Coelho, Franklin Massena, Pires deAlmeida, Pereira de Vasconcellos, Victor Renault, Guido Marlière, Barãode Capanema, etc, etc.

Dados hypsometricuh sobre algumas cidades e vi^as
mineiras

Altitudes calculadas em metros sobre o nivel do mar.
Abaetê, cidade, está a 630 metros - segundo o engenheiro A. Olynthodos Santos Pires.
Abre Campo, cidade, está a 552 metros - segundo F. Massena.
Águas Virtuosas, villa, está a 888 metros - segundo a E. F. Musambinho,ou a 900 metros, segundo Pires de Almeida.
Além Parahyba, cidade, está a 153 metros - segundo a E. F. Leopol-dina.
Alfenas, cidade, está a 700 metros - segundo E. F. Musambinho.
Alvinopolis, cidade, está a 513 metros - segundo Massena e Liais.Araguary, cidade, está a,9S6 metros - segundo a E. F. Mogyana.
Arassuahy, cidade, está a 314 metros - segundo o engenheiro E.Schnoor.
Araxá, cidade, está a 8X) metros - segundo Laf. Toledo ; e segundo oengenheiro Arthur Guimarães, a 1.010 metros.
Ayuruoca, cidade, está a 980 metros - segundo Com. GeooT. deMinas.
Baependy, cidade, está a 870 metros - segundo idem, idem. e segundoPires de Almeida.
Bambuhy, -cidade, está a 693 metros - segundo o engenheiro G. Gre-enhalgh.
Barbacena, cidade, está a 1.150 metros-segundo Comm. Geogr. doEst. '' •
Bello Horizonte, cidale, está a 920 metros - segundo Comm. Constr. daNova Cap.
Bocayuva, cidade, está a 655 metros - segundo E. de F. Centraldo Brasil.
Bom Successo, cidade, eitx a 950 metros - segundo Comm. Geogr.Caethé, cidade, está a 913 metros - segundo Massena.

* •»V»
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Caldas, cidade, está a 1.040 metros - segundo Comm. Geogr. e BarãoHomem de Mello.
Cambuhy, cidade, está a 840 metros segundo idem, idem ; e a 817 me-tros, segundo Spix e Martius.
Campanha, cidade, está a 929 metros - segundo F. Massena, ou a 881metros, segundo Pires de Almeida.

^^T'™' 
VÍ"a' eStá a 9W "«*''<«-segundo E. de F. Musambihho(Rede Sul Mineira;.

Campo Bello, cidade, está a 776 metros - segundo E. de F. Oeste
Rn, ^ ' JHla' 

6Sta a m me^-segundo Rev do Arch. Pilbl. eBoletim da Exp. Nac. de 1908.
Carangola, cidade, está a 233 mefos - segundo E. F. Leopoldina.Oaratinga, cidade, a 518 metros - segundo o engenheiro Mello Netto

enhalT0 
^ Paranahyba' cidade' está a UlG7 met™s - segundo G. Gre-

Cataguazes, cidade, está a 165 melros - segundoE F. Leopoldina.Caxambu, villa, está a 809 melros - segundo Comm. Geogr. ou a9*9 me-tros, segundo Pires de Almeida. o 
ou a j.j me

Christána, cidade, está a 814 metros - segundo Comm. Geogr. do Est.Curvello, cidade, está a 63! metros - segundo E. F. Central, ou 760 me-tros - segundo Antônio Olyntho.

on ^TmR< 
CHade' °5ta ' ! 210raetl'os -segundo engenheiro C. Jardim,ou a 1 132 metros - segundo Eschwege.

MinaT"10130"3' 
VÜla' °Staa °62 metr0S -seSund0 E- ^ P. Oéstc de

MasíeÍa" 
** ^ EspeíanÇa' cidade' está a m metros - segundo Franklin

Dores do Indayá, cidade, está a 790 metros - segundo idemEntre R,os, cidade, ostáa933 metros- segundo Aroeira e Massena.Ferros, cidade, está a 591 metros - segundo È. SchnoorFormiga, cidade, está a 810 metros - segundo Greenhalgh.Guanhães, cidade, está a 759 metros - segundo Annuario de Minas.
tórtSP rn 

6Stá '' 8'5 metP0S ~ SegUnd0 ongenheiros L. Baeta e
2n 1, h 

' 
T 

meU'°S ~SegUnd° SPÍX e Martius> e a ™ tetros-segundo Annuario do Obs. do Rio, em 1903
ltajubá, cidade, está a 838 metros - segundo Pires de Almeida

.1 e BoíeSrE^ Ni6! 
"" * W *«"* ~ ^^ "' F' <%* d« ™nas

| I Itaúna, villa, está a 811 metros -segundo J. de Mello.
cionJaLUtmga' 

VÍ"a' *** & U8° metr08 ~ Seglmd° Boletim da «M>- *a"

o„ aJ«rVoai'y; 
°Ídade* eStá a m mcll'os - seSundo SP« e Martins e Massena •ou a 963 metros - segundo Boletim da Exp. Nac '

do B^mI™' 
CÍdade' eS'á a ^ ,netr°S " SCSUnd° Em"r- Via?ao Central

Juiz de Fora, cidade, está a 675 metros - segundo E. F. Central
Éunl Hiff 

a 
f m-mm C— «eogr. ou a 7K metros

Leopoldina, cidade, está a 227 metros - segundo engenheiro C PratesUma Duarte, cidade, está a 1.180 metros-segundo Comm. Geogr
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Manhuassú, cidade, está a 800 metros - segundo B. Nap. Abreo.Mar de Hespanha, cidade, está a 435 metros-segundo Franklin Masse-na e segundo Boletim da Exp. Nac.
Mariana, cidade, está a 745 metros - segundo Boletim Exp. Nac. e Rev.Arch. Publ., ou a 720 metros - segundo Eschwege.
Monte Alegre, cidade, está a 660 metros - segundo Alman. Minas, de A.Assis Martins.
Monte Santo, cidade, está a 567 metros - segundo Massena.Montes Claros, cidade, está a 610 metros - segundo engenheiro F. Gam-bara, ou a 635 metros - segundo Spix e Martius.
Muriabé, cidade, está a 192 metros - segundo E. F. Leopoldina.
Musambinho, cidade, está a 1.080 metros - segundo Salathiel de Al-mciua.
Oliveira, cidade, está a 879 metros - segundo E. F. Oeste de Minas, oua 880 metros - segundo A. Saint Hillaire.
Ouro Fino, cidade, está a 810 metros - segundo E. F. Sapucahy.

nn , i7m ,°' 
CÍdade' 6Stá aK266 metros-segundo G. von Eschwegeou a 1.160 metros - segundo Antônio Olyntho.

Palma, cidade, está a 156 metros - segundo Companhia Leopoldina Rail-way.
Palmyra, cidade, está a 837 metros - segundo E. F. Central do Brasil.Iara, cidade, está-a 789 metros - segundo Eschwege e F. Massena.Passa-Quatro, villa, está a 915 metros - segundo E. de F. Minase Rio.
Patrocínio, cidade, no Triangulo,está a 879 metros -segundo engenheiroGreenhalgh.
Patos, cidade, está a 852 metros - segundo engenheiro Greenhalgh.Peçanha, cidade, está a 804 metros - segundo engenheiro E. Schnoor.I cdra Branca, villa, está a 1.710 metros - segundo F. Massena.Piíanguy, cidade, está a 610 metros - segundo Eschwege e Massena.liumhy, cidade, está a 1.020 metros - segundo Sev. Ribeiro.Pirapora, villa,esü a530 metros (no rio S. Francisco)-segundo C. Copsey;ou a 471m|;,589-segundo E. de F. Central do Brasil.
Poços de Caldas, villa, está a 1.259 metros - segundo dr. Pedro San-ches.
Pomba, cidade, está a 426 metros - segundo E. F. Leopoldina.Ponte Neva, cidade, eslá a 118 metros - segundo idem, idem.
Pouso Alegre, cidade, está a 830 metros - segundo Azev. Pimcntel e Piresde Almeida.

.Pouso Alto, cidade, está a 900 metros - segundo Pires de Almeida.Prados, cidade, está a 1.050 metros - segundo Conim. Geogr. de Min.Prata, cidade, está a 650 metros - segundo engenheiro A. F. PaulaSousa.
Queluz, cidade, está a 951 metros — segundo Massena e o Barão de Esclrwege.
Rio Branco, cidade, está a. 337 metros -segundo Leopoldina Raílwaye a ;>33 metros segundo Ksehwcge.

Rio Novo, cidade, está a 353 metros-segundo K. F. Leopoldina.
Rio Pardo, cidade, está a 775 metros _ segundo Antonino S. Neves,

A .'
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Rio Preto, cidade, está a 431 metros-segundo E, F. União Valenciana,ou a 405 metros, segundo engenheiro B. Aroeira.
Sabará, cidade, está a 701 metros - segundo Massena, ou a 704 metros^-segundo Antônio Olyntho.
Sacramento, cidade, está a 516 metros - segundo F. Maur. Draenert.Santa Barbara, cidade, está a 756 metros — segundo Massena.
S. Gonçalo do Sapucahy, cidade, está a 860 metros - segundo Massena.S. João d^l-Rey, cidade, está a 885 metros - segundo engenheiro Álvaroda Silveira.
S. João Nepomuceno, cidade, está a 360 metros - segundo LeopoldinaRailway.
S. Lusiado Rio das Velhas, cidade, está a 900 metros - segundo F-Tiburcio, ou a 848 metros - segundo Antônio Olyntho.
S. Manoel, villa, está a 176 metros - segundo Leopoldina Railway.S. Rita do Sapucahy, cidade, está a 816 metros - segundo E. F. Sapu-cany.
S. Sebastião do Paraiso, cidade, está a 926 metros - segundo «Jornal doPovo».
Serro, cidade, está a 1.100 metros - segundo Barão de Eschwege,ou a940 metros — segundo Boletim Exp. Nac.
Sete Lagoas, cidade, está a 685 metros - segundo E. de F. Centraldo Brasil, ou a 870 metros - segundo Antônio Olyntho.
Sylvestre Ferraz, villa, está a 893 metros-segundo E. de F. Minase Rio e segundo Pires de Almeida.
Theophilo Ottoni, cidade, está a 287 metros - segundo Álvaro da Sil-veira.
Tiradentes, cidade, está a 900 metros - segundo Comm.:Geog. e Geole a 908 metros — segundo Pires de Almeida.
Três Corações do Rio Verde, cidade está a 839 metros - segundo E.de F. Minas e Rio e segundo Pires de Almeida.
Três Pontas, cidade, está a 806 metros -segundo Alman. Laemmert.Turvo, cidade, está a 1.030 metros - segundo Comm. de Geog. Minas;e segundo Massena, a 1.101 metros.

. Ubá, cidade, está a 339 metros - segundo E. de F. Leopoldina.Uberaba, cidade, está a 763 metros-segundo Arthur Guimarães, oua 1.000 metros, segundo Boletim Exp. Nac.
Uberabinha, cidade, está a 860 metros -segundo E. de F. MogyanaVarginha, cidade, está a 894 metros -segundo E. de F. Musambinho.Viçosa, cidade, está a 631 metros - segundo Barão de Eschwègo e Fran-klin Massena. fe

idem111* 
N°Va ^ ReS6nde' VÜla' Gstá a1-200 metros -segundo idem,

Villa Braz (villa ao. Sul) está a 818 metros - segundo Massena.Vüla Brasília, villa ao Norte, está a540 metros-segundo F. Cambara.
.Virgínia, villa ao Sul, está a 888 metros - segundo E. de F. Minase Rio (hoje Rede Sul Mineira).

OBSERVAÇÃO

, Limítaniò-nôá, nesta relação, â dar às altitudes de cidades e villas minei-ras; e quanto ás localidades e montanhas do Estado de Minas, remettemos o
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leitor aos seguintes trabalhos: Moras e Serras Mineiras, pelo «lustrado natu-rahsta engenheiro Álvaro da Silveira, em 1908, onde se encontram, de pag.
rnnfl g' ' M <<Altitudes de alguns pontos de Minas», dignas de toda
cZl f ?f* í6"1 SÍd° determinadas pela extincta Commissão Geolog. e
W M'nas Geraes ! 'Tabeliã das altitudes sobre o nivel do Oceano dosPÀ 

Zrj ff 
e\/ m°nteS da °arta toW™phicá de Minas Geraes», pelo

anaí 5IA "? (n° V0!- "5' de 1882' da Rev- d0 Inst Hist- Eras.,
Mh.?,"r!Í f^^^^^^^^^CHydro-estações ao Sul do Estado de
fosetc de'n r í^'PireS 

^ A'meÍda' üm 1896' n0 CaP- Dados hypsometri-
1885 t'ÍS!' i J Pag^ 195 ; n° V0K 4-° (pagS- 159"16°) dos Annaes d«188o da Escola de Minas de Ouro Preto ; no vol. da relação de «Viagem aoAba te, pelo Engenheiro Antônio Olyntho dos Santos Pires ; no vol. 4.»!
Í aphi°caPeaf'eo 

7"19) 
?' 

^ ^ (Pag'- ]58>' da extiacta Commissão Geo-
SòhS ín i ^e°l0g11Ca 

d0 Estad0 de Minas Geraes, onde figuram vários dados
ÉlSSP 

la',"UdeS de l0Calidades tífàfâ 5 "° Boletim commemora-sr:, v°am ir1, Je8 t^ 5* :55) í nrAnnuario de Minas
«Altitudes de ^tltl* l ^^^^ 

"° «*

tenclTa mIohT" 
™ COnsidew<ôes flue tmhaim»s a fazer, nesta despre-

dcm aos S 7U,leXp0m?S 
á cHtica dos doutos e "os que se de-

um palr novo H « 
GeograPhia> ^etaia capital para os destinos deum pa,z novo, rico e mal conhecido e povoado, como ó o nosso, em

neste 1Z~ T V^ 
benevolcntes dos mestres que têm assento

nosso escot foAn T f 
^ Mdi«âo'M de Pretendida competência ;:°d: rfder P''eito * terra natal, procurando estudal-apa.a melhor e mais iundamente extremecel-a.

Assim preste algum serviço aos indagadores da Chorographia Mineiraesta mal ordenada monographia. ?^f * Mlncira
Taes os desejos do seo obscuro autor.
Bello Horizonte, 18 de Agosto de 1009 (data da edição original a-oracorrigida e ampliada). uneiiidi, a0oia

1-imites cio Estado cio Minas Geraes
(segundo o prof. Sócrates Brasileiro)

Fronteira do ftoríc

Pelo0r?oStríl-ne^!ina!é,1ÍmÍtad0 
a° N> Pel° Estado d* Bahia, separadopelo no Cannhanha desde a sua nascente até a sua foz no rio S. Fiancisco; pelo no Verde Grande desde a sua fóz no rio S. Francisco até a nconfluência com o rio Verde Pequeno ; por este rio até a sua na» na
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serra das Almas; por esta serra até o morro Corundiuba; por uma linhadesde este morro até o logar chamado Vallo Fundo; por uma recta destelogar até á barra do ribeirão Mosquito no rio Pardo; finalmente, por outrarecta deste ponto a S. Sebastião do Salto Grande, no rio Jequiti-nhonha.
Ordem Regia de 16 de março de 1720.
Decreto de 10 de maio de 1757.
Provisão de 20 de agosto de 1760.
Gerber.- «Noções Geographicas e Administrativas da Província de Mi-nas Geraes.»

Fronteira de Leste

E' limitado a L. pelo Estado do Espirito Santo, separado pela serra dosAymorés desde a fronteira da Bahia até a cachoeira das Escadinhas, no rioDoce; pela serra Geral, desde a serra do Caparão até o morro do Espigâo,
separando as vertentes orientaes dos rios Itapemecim, Pardo e Guandu dasvertentes oceidentaes dos,rios José Pedro e Manhuassú; e pelo rio Preto,desde a sua nascente até a sua fóz no Itabapoana.

Lei n. 3.043 de 10 de janeiro de 1863.
Proposta apresentada pelo Governo de Minas ao do Espirito Santo, emfevereiro de 1905, em virtude da lei n. 66 de 26 de julho de 1802.

Fronteira do Sul

Limita-se ao S. pelo Estado do Rio de Janeiro, separado pelos seguin-
tes accidentes: serra do Carangola, desde o rio Itabapoana, na fronteira do
Espirito Santo, até á cachoeira dos Tombos, no rio Carangola; pela serrado Gavião, desde esta cachoeira até o logar chamado Poço Fundo, no rioMuriahé; pela serra de Santo Antônio até a nascente do rio Santo Antônio;
por este rio até a sua fóz, no rio Pomba; por uma recta desde este pontoaté encontrar o rio Pirapetinga; por este até a sua fóz no Parahybuna; poreste até a sua confluência com o rio Preto; por este rio até a sua nascentena serra da Mantiqueira; finalmente por esta serra até á fronteira do Est.de S. Paulo.

Decreto n. 287 de 19 de maio de 1843.
Devemos notar que estes limites são provisórios, como expressamente

declara o citado decreto. O limite definitivo deve ter por divisa o rio Para-hyba, de accordo com o Alvará de 9 de marco de 1814.

Fronteira de Sudoeste

E' limitado a S. O. pelo Estado de S. Paulo, separado pela serra da
Mantiqueira, desde a fronteira do Estado do Rio até o morro do Lopo; poruma linha irregular que, partindo deste morro, vae á confluência dos rios
Onça e Canoas, passando pelos logares denominados Extrema, S. José deToledo, Espirito Santo, Morro Pelado, Borda da Matta, Morro do Bahú,
Montes Alegres, Barra de S. Matheos, córrego das Areias, morros Carva-
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Onç^atfatua6 S££d[!0 f?" 
d«sdo a -» confluência com o

com o Paranahyba ! ^ P°r °Ste rÍ0 ató a sua confluência
Cândido Mendes - Atlas do Império do Brasil.

Fronteira do Oeste

^tK^.:^^^^^é^« Do Estado de
o Rio Grande até a foz doApu é utoíí» n T 

confluencia com
separado pelo mesmo rio Paranahyba desde , i , ? 

EStad° de G°yaz é
S. Marcos • nor M „. 

lü ,rarana^ba desde a foz do Apure até a fóz do rio
que se estendo daí UÊhorfWWP 

&™lmeat° pela cordil^a' 
Oarinhanha. 10Ue alt'-° Vao Grande ou Pa™nân, onde nasce o

Cândido Mendes--op. cit.
H. Gerber—op. cit..
Barão Homem do Mollo-«.4te do Brasil,,.

I-imi.cs c..,,e oS ESladoS de Mi„as Geraes c Espirito Sanlo

^A"^t£$'l S;n£;z=idosr raPlaci0 Presid-
referidos Estados srs Tnlin L n , 

Horizonte), os dous Presidentes dos
e após as d eu 0 os p r£fl° !f" 

" 6 ^ Jer°nym° de Sousa M°^*°-

«ppiieiiÊii; mmmm-sr- Bara° d° rí°
do âlnSsS^Sr6 °emÍnente Ci;anCellel'a° d—P^o
<iue pelo Convom e^S Id^o"nj 

a'a arecu,rsode ™ «banal arbitrai,
(também fal.ecido, ffiS^I^^'?^ £*** 

de P«™--*
«ario, o voto de desempate. ' °aS° Se tornasse neces-

Pela cláusula I do convênio flrmBcfnUiü^ .o limite de sudoeste do Estado Í Íf° , 
" ° CMaCtOT de deflniliv0

n^nte definido pelo decreto" mperml n 3 W W'i 
°- ^ f°' ^^^

os municípios de Iiapomirim o VL Y ? 'J de JMeiro de 1863, entre
ficaram sujeitos áSffij^ W 

d° JW ' e' P°'a cláusula II,

julha £ 
'S^imTf 

ttof 
a,C0"10 C°nteSlada Pel° « d* W de

esta serra fôr contiSpeh linha °U 
°S Aym°rés'1>0ÍS llue' onde

o rio Mucmy. ' P 
^ de SUas cl,meadas correrão os limites até

A. M. Ü- 13
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Para sciencia dos leitores deste Annuario, damos na integra o Convênio,
que ficou redigido nos seguintes termos :

« Aos 18 dias do mez de dezembro de 1911, nesta cidade de Bello Hori-
zonte, no Palácio da Presidência do Estado de Minas Geraes, presentes o
exmo. sr. dr. Jeronymo Monteiro, presidente do Estado do Espirito Santo, e
o exmo. sr. Júlio Bueno Brandão, presidente do Estado de Minas Geraes,
um e outro, no uso das autorisações que lhes outorgaram os poderes legis-
lativos dos dois Estados, accordam e firmam o seguinte convênio para pôrtermo definitivo ás questões de limites entre os dois Estados.

I

Tem o caracter de definitivo o limite de sudoeste do Estado do Espirito
Santo, que foi provisoriamente definido pelo decreto imperial n. 3.043, de
10 de janeiro de 1863, entre os municípios de Itapemirim e S. Paulo do
Muriahé.

II

Ficam sujeitos à, decisão arbitrai :
a) Os limites na região definida como contestada pelo Convênio de 14

de julho do corrente anno e topographicamente levantada pelos engenhei-
ros incumbidos da diligencia technica determinada por esse Convênio ;

6) Os limites ao norte do Rio Doce unicamente nos logares onde hou-
ver solução de continuidade na Serra do Sousa ou dos Aymorés, pois que,onde essa serra fôr continua, pela linha de suas eumeadas correrão os
limites até o Rio Mucury.

III

E' escolhido Arbitro o exmo. sr. Barão do Rio Branco. Na hypo-
these do Arbitro escolhido se recusar ao encargo que lhe é commettido
convencionam desde já os Estados contractantes a constituição de um
Tribunal Arbitrai, de que será presidente com voto o exmo. sr, Márquez
de Paranaguá, e cujas outros membros serão, dentro de 60 áias', contados
da não acceitação do arbitro,oescolhidos, a aprasimento das partes, parao que cada uma proporá á outra dois nomes para a escolha de um, na
mesma forma se procedendo na escolha de dois substitutos, não podendoser indicado para substituto o nome proposto e não escolhido para mem-
bro effectivo do Tribunal Arbitrai.

No caso de substituição do sr. Marquez de Paranaguá, os dois mem-
bros nomeados do Tribunal escolherão o terceiro.

IV

A decisão arbitrai será proferida pelo allegado e provado pelas partesísi.o Arbitro ou o Tribunal não encontrar elementos legaes de decidir, po-dera resolver pelos preceitos de equidade, acceitos em causas idênticas.
"*¦ .'¦*¦' _7

O Arbitro oü Helator do Tribunal Arbitrai, logo que seja approvado
tjste Convênio pelo Congresso Federal, fixará o praso para que os advoga-



ANNUARIO DE MINAS 199

Saradnahedna»LPTteS 
contractantes apresentem suas allegações e provas e.para que offereçám suas réplicas;

VI

arhiíl0a7erâ0, 
repartida e egualmente pelo dois Estados as despesas do juiso

b T binlltf"6 r,SdaS dÍUgenCÍaS téChnÍCaS 1Ue P°r vehtoa d Arbit o ouo Tribunal determine por engenheiros de sua designação.
^laèfSPP 

de Pâ<:ÍflCar a Í,eê'ÍaÓ contestada, definida no Con-
SK£ tl6, ±° 1°. 

""?ntè a-o, flea determinada nella a seguintelinha de delimitação provisória :

Vil

área0comDr6dhendL!IÍnatS 
^T 6XerCerà JurisdicÇâo plena e exclusiva naárea comprehendida entre o R,o Doce, o rio Mànhuassu', o riacho ou valia

tlJ IeTj v Pht 
^ dÍVÍSâÓ daS agUaS d0s "os Guandu' e Manhí

luTsdicion.f , 
e ° r'° D°Ce; ° Estad0 d0 EsPirit0 Santo exercerá

S ErcS 
G eXClUS1Va 6m t0da a Parte restante da «**> contestada,

da até dl sToÇ fln 
pr°!1SOria' r entrará d<*dc » em vigor e será manti-

ar^lÍT 1 « 
' Da° P°derá Ser ÍnV0Cada P°r nenhuffla das partes como

STVuS,:. 
Üeí" Pe'° Arbto0 °Ü T»b-al «""o ™-ento de de-

VIII

Estado do w 
° 

o? 
SeFa Subraettido á approvaçào do Congresso doEstado do Espirito Santo, ora reunido, e ao de Minas Geraes, logo que sereuna; approvado por ambos os Congressos Estadoaes será ujeito á an-provação do Congresso Federal. P

IX
A decisão arbitrai obrigará, para todos os elfeitos, logo que seja com-municada aos Governos dos Estados pactuantes. seja 

com

E, por assim terem convencionado, firmam o presente em seis exemnla
gre7somF,Ptaadaoa, 

Al'ChÍV° * - ^ int"ei»d6 > Um W^Ê
^^SfSSSgfSffií'^ ao Congresso Federal; e um para

Jeronymo de Sousa Monteiro, pre.idente do Estado do Espirito SantoJul.o Bueno Brandão, presidente do Estado de Minas GeraesBernardino de Sousa Monteiro, (adv. do Est. do Esp. Santo).Francisco Mendes Pimentel, (adv. do Est. de Minas).
Çeciliano A. de Almeida, (Dir. de Terras do Est. do Esp Santo!

Ubaldo Ramalhete, (Secret. do Gov. do Esp Santo)
Arííur!!^Sav!,da,C0Sta/ibt0• (SeCretaH° d° Interi0'r d0 ^t. de Minas).Arthur da Silva Bernardes, (Secr. das Fin. de Minas)José Gonçalves de Sousa, (Secret. da Agric. de Minas).Alexandre Calmon, (vice-Presid. do Est. do Esp. SantoJuho Bueno Brandão Filho, (offlcial de gab. da Presid. de Minas),
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Quadro da actual divisão judiciaria do Estado
PELA REF. JUD. DE 1903

A len^87^ dei9 ?e se*embro de 1903, estabeleceo nova divisão judiciariano Estado, declarando subsistentes as 71 comarcas constantes da tabeliã'MÊhL$Í$$í'&* 
^ppnm-das, á proporção que vagassem os respe-

il i?vt rgf%SJP™ de.dir?lt0' m comarcas nâo constantes dessa tabel-ia (art, b.° das disposições transitórias).

Eis a tabeliã—letra A, a que se refere a lei citada.

73

o

| 71 comarcas Sedes Termos que as compõem

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

23
24-

Além Parahyba....
Alfenas...
Arassuahy...
A.I ct.Yct ....... .......
Ayuruoca.....
Baependy..........
Barbacena
Bello Horizonte....

Oüildas
Campanha.

Campo Bello
Carangola
Cataguazes ,,
Conceição do Serro
Curvclio
Diamantina
Dores do Indayá...
Entre Rios...
Estrella do Sul
Formiga..

25
26
27
28
29
30
31
33.
33í
34

Fructal
Grão Mogol
Guanhães ..3r........
itabira

Itajubá. ,..,,.,..,..
Itapecerica
Jaguary
Januaria
Juiz de Fora
Lavras ..
Leopoldina.
Manhuassú
Mar de Hespanha..
Mariana

2.*
l.ft

»
»
»
»

2.a
3.a

1.*
»

»
»

O a<w •
l.a

»
9 a

l.B
»
»

»

»
»
»

Além Parahyba....
Alfenas
Arassuahy
Araxá
Ayuruoca
Baependy
Barbacena
Bello Horizonte..,.

Caldas
Campanha

Campo Bello
Carangola
Cataguazes
Conceição
Curvello
Diamantina
Dores do Indayá....
Entre Rios..
Estrella do Sul
Formiga

Fructal
£rão Mogol
Guanhães
Itabira

»
»
»
»

3.a
2.a
l.a

»
»

Itajubá
Itapecerica
Jaguary
Januaria
Juiz de Fora
Lavras
Leopoldina
Manhuassú
Mar de Hespanha..
Mariana,..,...,....

Além Parahyba.
Alfenas e Carmo do Rio Claro.
Arassuahy.
Araxá e Patrocinio.
Ayuruoca e Turvo.
Baependy e Pouso Alto.
Barbacena e Alto Rio Doce.
Bello Horizonte, Sabará e

Caeté.
Caldas.
Campanha e Santo Antônio

do Machado.
Campo Bello e Piumhy,
Carangola.
Cataguazes.
Conceição do Serro e Ferros.
Curvello.
Diamantina.
Dores do Indayá e Abaeté.
Entre Rios e Bomflm.
Estrella do Sul e Monte Car-

mello.
Formiga, Bambuhy e Santo

Antônio do Monte.
Fructal e Prata.
Grão Mogol e Salinas.
Guanhães e Peçanha.
itabira de Matto Dentro e

São Domingos do Prata.
Itajubá e Christina.
Itapecerica.
Jaguary.
Januaria e S. Francisco.
Juiz de Fora e Rio Preto.
Lavras e Bom Successo.
Leopoldina.
Manhuassú e Caratinga.
dNlar de Hespanha.
Mariana e Piranga.
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Ou
ss

Comarcas
Oâ

W

Sedes

35

36

37
38
39
40
41
12

Termos que as compõem

43
44
45

Minas Novas

Monte Santo

Montes Claros
Muriahé
Musambinho
Oliveira "
Ouro Fino ;
Ouro Preto

l.a Minas Novas.......

Monte Santo

Palma
Palmyra
Pará

46 Paracatú * \'17 Passos- \

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61

Patos ,, ..

Pitanguy
Pomba
Ponte Nova '..!
Pouso Alegre
Prados
Queluz
Rio Branco
Rio Novo
Rio Pardo
Santa Rita do Sapu-
cany, ,,,.

Santa Barbara
S. João d'El-Rey...
S. João Nepomuceno

»
9 a

l.a
»

2.»

1.»
»
»
»
»

Montes Claros
Muriahé..,.
Musambinho
Oliveira
Ouro Fino '..,,
Ouro Preto

Minas Novas e S. João Ba
ptista.

Monte Santo, Jacuhvo Oua-
ranesia.

Montes Claros e Bocayuva,
Muriahé.
Musambinho e Cabo Verde.
Oliveira.
Ouro Fino.
Ouro Preto.

Palma.
Palmyra e Lima Duarte.

62 S. José do Paraiso.

63
CA
65

66
67

68
69
70

71

Santa Lusia
Serro
S. Pedro de Ubera-
binlia

Theophilo Ottoni...
Três Pontas......,,.

Ubá
Uberaba
Varginha

Viçosa,

»
2.*
lv»

»
»
»

»

»

»
9 u

í.a
»

»
»

»

»

»
9 a

1."

Palma,,,,..,,..,.,,
Palmyra  .an^ia c ulwt^ara  par^ e itauna.
^racati p aracatú,

Passos, Santa Rita de Cássia
e S. Sebastião do Paraiso.

Patos e Carmo do Parnahyba.

Passos

» Patos...,.

Pitanguy
Pomba ...,, I
Ponte Nova .!!*
Pouso Alegre
Prados
Queluz '
Rio Branco .'.',
Rio Novo....
Rio Pardo

Santa Rita do Sapu-
cany,..,,,,,,,,.,

Santa Barbara
S. Joãod\El-Rey...
S. João Nepomuceno
S. José do Paraiso.

Santa Lusia
Serro
S. Pedro de Ubera-
binha

Theophilo Ottoni...
Três Pontas

Ubá. ».•*:•• a»»..,,,,;
Uberaba
Varginhá

Pitanguy,
Pomba.
Ponte Nova e Abre Campo.Pouso Alegre.
Prados e TiradenUs.
Queluz.
Rio Branco.
Rio Novo.
Rio Pardo e Boa Vista doTremedal.

Santa Rita e S. Gonçalo doSapucahy.
Santa Barbara e Alvinopolis,
S. João d'El Rey.
S. João Nepomuceno.
S. José do Paraiso e Cam-buhy.
Santa Lusia e Sete Laço asSerro.

Viçosa,

S. Pedro de Uberabinha.
Araguary e Monte Alegre.Theophilo Ottoni.

Três Pontas, Campos Ge-raes c Dores da Boa És©é-rança.
Ubá.
Uberaba e Sacramento.
Varginhá e Trcs Corações dolio Verde.
Viçosa.
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Comarcas realmente existentes no Estado de Minas
Existem, actualmente, 85 comarcas effectivamente providas de Juizes de

Direito, embora a lei n. 375, de 1903, houvesse reduzido de 116 para 71 o
numero das comarcas mineiras, á proporção que se fossem vagando as sup-
primidas, as quaes, convertidas em termos forenses, iriam sendo annexadas
ás comarcas relacionadas na tabeliã A da cit. Lei n. 375, de 19 de set.
de 1903.

Eis as comarcas mineiras actualmente providas de Juizes de Direito :
Abre-Campo (com um só termo— Abre-Campo).
Além Parahyba (com um só termo—Além Parahyba).
Alfenas (com um só termo— Alfenas).
Alto Rio Doce (com um só termo— Alto Rio Doce).
Arassuahy (com um só termo— Arassuahy).
Araxá (comum só termo— Araxá).
Ayuruoca (com um só termo— Ayuruoca).
Baependy (com um só termo— Baependy).
Barbacena (com um só termo— Barbacena).

10 Bello Horizonte (com um só termo— Bello Horizonte). 7^ .
11 Bomfim (com um só termo— Bomflm).
12 Caeté (com um só termo— Caeté).
13 Caldas (com um só termo— Caldas).
14 Cambuhy (com um só termo— Cambuhy),
15 Campanha (com um só termo—Campanha).
16 Campo Bello (com dois termos— Campo Bello e Piumhy).
17 Carangoia (com um só termo— Santa Lusia do Carangola).
18 Carmo do Rio Claro (com um só termo— Carmo do Rio Claro).
19 Cataguazes (com um só termo— Cataguazes).
20 Conceição (com dois termos- Conceição e Ferros).
21 Curvello (com um só termo— Curvello).
22 Diamantina (com um só termo— Diamantina).
23 Dores do Indayá (com dois termos— Indayá e Abaetê).
24 Entre Rios (com um só termo— Entre Rios).
25 Estrella do Sul (com dois termos— Estrella do Sul e Monte Car-

mello).
26 Formiga (com dois termos— Formiga e Bambuhy).

& 27 Fructal (com dois termos-Fructal e Prata).
28 GrãoMogol (com dois termos— Grão Mogol e Salinas).

\ 29 Guanhães (com dois termos— S. Miguel de Guanhães e Peçanha).
30 Itabira de Matto Dentro (com um só termo—Itabira).
31 Itajubá (com dois termos— Itajubá e Christina).
32 Itapecerica (comum só termo— Itapecerica).
33 Jaguary (com um só termo— Jaguary).

• 34 Januaria(com dois termos—Januaria e S. Francisco).
35 Juiz de Fora (com dois termos— Juiz de Fora e Rio Preto).
36 Lavras (com dois termos— Lavras e Bom Successo).
37 Leopoldina (com um só termo— Leopoldina).
38 Manhuassú (com dois termos— Manhuassú e Caratinga).
39 Mar de Hespanha (com um só termo— Mar de Hespanha).
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40 Mariana (com dois termos— Mariana e Piranga).
41 Minas Novas (com dois termos—Minas Novas e S. João Baptista),
42 Monte Santo (com três termos— Monte Santo, Jacuhy e Guará-

nesia).
43 Montes Claros (com dois termos— Montes Claros e Bocayuva),
44 Muriahé (com um só termo— São Paulo do Muriahé).
45 Musambinho (com dois termos- Musambinho e Cabo Verde).
46 Oliveira (com um só termo— Oliveira).
47 Ouro Fino (com um só termo—Ouro Fino).
48 Ouro Preto (com um só termo— Ouro Preto).
49 Palma (com um só termo— Palma).
50 Palmyra (com dois termos - Palmyra e Lima Duarte).
51 Pará (com dois termos— Pará e Itaúna).
52 Paracatú (com um só termo— Paracatú).
53 Passos (com dois termos-Passos o Santa Rita de Cássia).
54 Patos (com dois termos—Patos e Carmo do Paranahyba).
55 Pitanguy (comum só termo— Pitanguy»).
56 Pomba (com um só termo—Pomba).
57 Patrocínio (com um só termo—Patrocínio).
58 Pouso Alto (com *m só termo—Pouso Alto).
59 Pouso Alegre (com um só termo- Pouso Alegre).
60 Prados (com dois termos— Prados e Tiradentes).
61 Ponte Nova (com um só termo— Ponte Nova).
62 Queluz (com um só termo—Queluz).
63 Rio Branco (com um só termo- Rio Branco).
64 Rio Novo (com um só termo - Rio Novo).
65 Rio Pardo (com dois termos — Rio Pardo e Boa Vista do Tre-

medal).
66 Sabará (com um só termo— Sabaráj.

67 Santa Barbara (com dois termos - Santa Barbara e Alvinopolis).
68 Santa Lusia do Rio das Velhas (com dois termos — S. Lusia e Sete

Lagoas).
69 Santa Rita do Sapucahy (com dois termos— Santa Rita e São Gonça-

Io do Sapucahy),
70 Santo Antônio do Monte (com um só termo — Santo Antônio do

Monte),
71 Santo Antônio do Machado (com um só termo— Machado).
72 São Domingos do Prata (comum só termo— S. Domingos do Prata).
73 São João d'El-Rey (com um só termo— S. João d'El-Rey).
74 São João Nepomuceno (comum só termo— S. João Nepomuceno).
75 São José do Paraíso (comum só termo—S. José do Paraíso).
76 São Sebastião do Paraíso (comum só termo— S. Sebastião do Pa-

raiso).
77 Serro (com um só termo— Serro).
78 Theophilo Ottoni (com um só termo—Theophilo Ottoni).
79 Três Pontas (com três termos— Três Pontas, Campos Geraes e Do-

res da Boa Esperança).
80 Turvo (com um só termo- Turvo).
81 Ubá (com um só termo—Ubá;.
82 Uberaba (com dois termos— Uberaba e Sacramento).
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83 U^ttu (com três termos - Uberabinha, Araguary e Monte
84 Varginha (com dois termos -Varginha e Três Corações do Rio
S5 Viçosa (com um só termo- Viçosa).

Os actuaes 176 municípios mineiros
Pela lei estadoal n. 556, de 30 de agosto de 1911, ficou o Estado de Mi-nas Geraes dividido em 170 municípios, abrangendo Í% districtos de paz.Ate então possuía Minas 130 municípios o 7*2 districtos, conformo a penulti-ma lei n. 310 da divisão administrativa de 1931; mas a referida lei n. 550do Congresso Mineiro crèou mais «municípios e 75districtos de paz, tendosido por ella suppnmidos 4 dos antigos districtos até então existentes e ins-tallados durante o decennio cinco novos districtos cie pazDos 176 municípios, 116 têm por sede cidades o 00 têm'por sede villas- eassim conta o Estado 116 cidades e 00 villas, sendo qne estão instaüadastDdas as cidades edas villas já o estavam as 20 creadas, ha 10 annos, em 1901;c das40 creadas em 1911, até agora (.1913-fevereiro) já se achavam legal-mente installadas39, faltando apenas a instáltàp do mim. o villa do fina-rany,nazona da Matta.

Por essa, nova divisão administrativa do nosso território, os maioresmunicípios do Estado, isto é, os que contam maior numero de districtossao: Ouro Preto, com 18; Diamantina, U7; Barbacena e Juiz de Fora, 15 cadaum; Conceição e Manhuassú, 14 cada um; Mariana, 13; Curvello, Queluz eCaiangola, 12 cada um; Santa Barbara, Serro e Theophilo Ottoni, 10 cada um.As 40 villas o sedes de novos municípios creadas pela lei n. 556, de 1911sao estas: '
São João Evangelista, Lagoa Dourada, Rio Casca, Pirapora, S. Migueldo Joquitinhonha, Apparecida do Cláudio, Arcoburgo, Contagem, Conceiçãodo r,o .Verde, Rio Piracicaba, Silvianopolis, S. José dos Botelhos, ElovMendes, Antônio Dias Abaixo, Virgínia, Rio Espera, Villa Nepomuceno,Perdoes, Abbadia de Bom Süccesso, Maria da Fé, Pequy, Villa Gomes, Hen-rique Galvão, Paraopeba, Guaxupé, Rio Paranahyba, Passa-Tempo, ResendeCosta, Conquista, Paçaguassú, Cambucjuira, Bom Despacho, Campestre, For-taleza, Mercês, Guarany, Rio José Pedro, Capcllinha o João PinheiroDos 40 novos municipios, 39 já se iristallaram no decurso de 1911-1913-e apenas a Villa de Guarany (na áctiial com. do Pomba) resta por se instai-i lar, administrativamente, segundo já íicou referido.
Dos novos 40 municipios, a sede de um (Henrique Galvão, no Gesto deMinas), ja teve o nome mudado para Divinopolis, por lei est. de. 1912.

Quadro da divisão administrativa do Estado de Minas Geraes a que se
refere a lei irineira n. 556, de 1911

(176 municípios)
i mun; pe> abbadia bo bom succggso

Abrange dous districtos:
1. Abbadia do Bom Succcsso (sédc—villa)
2. Matto Grosso.
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is atm* mm

Abrange cinco districtos:
1. Abaeté (sede—cidade)
2. Santo Antônio dos Tiros.
3. Morada Nova
4. S. José do Cn astrao.
5. Abaeté Diamantino (sede—Canoas)

pi mui*; b& abr® campo

Abrange seis districtos:
1. Abre Campo (sede—cidade)
2. Santo Antônio do Gramma.
3. Sào João do Matipóo.
4. Santo Antônio do Matipóo.
5. S. José da Pedra Bonita.
G. SanfAnna da Pedra Bonita.

IV MTím &m ákGIÜÃS VXRTOOCMMI

Abrange dous districtos:
1. Águas Virtuosas (sede—villa)
2. Lamhpry (Bias Fortes).

#,
V MEU». DS M&ME VãBãM*W&

Abrange sete districtos:
1. S. José d'Além-Parahyba (séde—cid.)
2. Angustura.
3. Volta Grande.
4. São Luiz.
5. São Sebastião da Estrella.
('». SanfAnna do Pirapetinga.
7. Espirito Santo d'Agua Limpa.

vi mv^ mm Ài&ú&àà

Abrange cinco districtos:
1. Alfenas (séde—cid.)
2. Barranco Alto.
3. Serra Negra.
4. Fama (Poragy).
5. Serrania.

vti M;im, mo âiio rio &qcb

Abrange três districtos.
1. Alto Rio Doce (séde—cid.)
2. S. Caetano do Çhopotó.
3. Dores do Turvo.
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viu m®m pb *mwxifopo&xci
Abrange quatro districtos;
1. Alvinopolis (sede—cid.)
2* Saúde.
3. Fonseca.
4. Sem-Peixe,

xas Bfuw. ra Aawonno eiâa abaixo
Comprehende um só districto:
1. Antônio Dias (séde-villa.)

Abrange três districtos:
1. Araguary (sede—cid.)
2. SantfAnna do Rio das Velhas.
3. Santa Rita de Barreiros.

$JE 91911. BB áUSMBTIâiEnr
Abrange dez districtos:
1. -ár<mwa%(séde—cid.)
2. Bom Jesus do Lufa.
3. S. Domingos de Arassuahy.
4. Bom Jesus do Pontal,
5. Itinga,
6. Commercinho.
7. Santa Rita do Itinga,
8. S. Roque.
9. S. Pedro do Jequitinhonha.
10. Carahy (S. José de).

3SEI MUN. PB I^UtiMa»
Abrange cinco districtos:
1. Araxá (sede—cid.)
2. S. Pedro de Alcântara.
3. S. Antônio do Pratinha.

jl 4. Conceição do Araxá.
5. Dores de Santa Juliana.

Comprehende um só districto:
1. Arceburgo (sede - villa)

3EIV Btl^l». BB ^WRUQC^

Abrange sete districtos:
1. Ayuruoca (sede—cid.)
2. Carvalhos.

3. Alagôa.
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4. Bocaina,
5. Passa Vinte.
6. Livramento.
7. Serranos.

XV MU/S». PB BA&PTCIDY

Abrange tres districtos:
1. Baependy (sede-cid.)
2. S. Thomé das Letras.
3. S. Sebastião da Encruzilhada.

asvs acim. o® salbitohy

Comprehende um só districto:
1. Bambuhy (sede—cid.)

xyrrn ismw. BB baj*b Acsm A

Abrange quinze districtos:
1. Barbacena (sede—cid.)
2. Santa Barbara do Tugurio.
3. Desterro do Mello.
4. Pedro Teixeira.
5. Campolide.
6. Carandahy.
7. S. Sebastião dos Torres.
8. Bias Fortes (Sitio).
9. Remédios.

10. Ibitipoca.
11. Livramento.
12. União.
13. Ibertioga.
14. Ressaquinha.
15. S. Domingos do Monte Alegre.

XVBXX SKtfEÜ. BE» BBK.KO HOíMSONtf©

Comprehende um só districto:
1. Bello Horizonte (sede—cidade e Capital do Estado)

3RHK MUW. mm BOA V1MÂ »© TR^MEJUAl,

Abrange oito districtos:
1. Tremedal (sede-cid.)
2. Lençòes.
3. Matto Verde.
4. S. João de Pernambuco.
5. Santo Antônio de Mamonas.
6. Santa Rita do Tremedal.
7. Brejo dos Martyres.

8. S. João do Bonito.
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xx ismm. mn bocaiúva
Abrange quatro districtos :
1. Bocayuva (sede — cid.)
2. Olhos d'Agua.
3. Terra Branca.
4. Barreiros.

acpjÁ MíJJS'. DA BOM DESPACHO
Comprehende um só districto:
1. 7íom Despacho (sedo— villa).

Abrange nove districtos :
1. Bomfím (sede —cid.)
2. Vargem Alegre.
3. Rio Manso.
1. Santa Cruz de D.. Siiverio.
5. Piedade dos Geraes.
6. SanfAnna do Paraopeba.
7. S. Gonçalo da Ponte.
8. Porto Alegre.
9. Brumado do Paraopeba.

xxnt mvM. &m BQM TCec&880
Abrange quatro districtos:
1/ Bom Successo (sede — cid,)
2. Santo Antonio do Amparo.
3. S. João Baptista.
4. S. Thiago.

2EX!VJ MOT, SM CélWQ VÃRUS
Abrange três districtos :
1. Cabo Verde (sede— cid.)
2. Barra (Santo Antonio da)
3. Conceição da Boa Vista.

xxv mvm. mm tèãÈ&é
Abrange sete districtos :

1. Caeté (sede— cid.)
2. Morro Vermelho.
3. Cuyabá..
4. Penha.
5. Roças Novas.
6. União.
7. Taquarassú.

XXVj BfUN, P-E CAxilAS

Abrange três districtos :
1. Caldas (sede— cid.)
2. Santa Rita do Rio Claro.
3. Ipuiiína.
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jorra atra. dr eAMtBUKr
Abrange três districtos :
1 Cambuhy (sede — cid.)
2. Bom Retiro.
3. Bom Jesus do Córrego.

aarcixx aros*, da, c&gfp&mEEâi,
Abrange dous districtos:
1. Campanha (sede — cid.)
2. Ponte Alta.

xxxx meto*, mo GABapmttBB
Comprehende um só districto :
1. Campestre (sede — villa).

MWN. DD QâMfO S&&&0

Abrange cinco districtos :
1. Campo Bello (sede — cid.)
2. Canna Verde, i
3. Crystaes.
4. Candeias.
5. Porto dos Mendes.

XXXI MEUS'. DE CAJUFOS; GJgRAES

Abrange três districtos :
1. Campos Geraes (sédc — villa).
2. Córrego do Ouro.
3. Coqueiros.

XXXO Mim 8© OAP£,E>I&2gI&&

Abrange dous districtos :
1. Capellinha (sede — villa).
2. Água Bua,

XXXIIJI M,U5f. BB) ÇARâCOft

Comprehende um só districto :
1. Caracol (sede — villa).

xxxiv mwm:. d® caralüígo^Aí

Abrange sete districtos :
1. Santa Lusia do Carangola (sédc — cidade).
2. S. Franciscojdo Gloria.
3. Divino do Carangola,
4. Tombos do Carangola,
5. S. Sebastião da Barra.
6. S. Matheos (Faria Lemos),
7. S, Sebastião do Alto. Carangola,
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Abrange doze districtos:
1. Caratinga (sede— cid.)
2. Inhapim.
3. Entre Folhas.
4. Vermelho Novo.
5. S. Francisco do Vermelho.
6. Santo Antonio do Manhuassú.
7. Floresta.
8. Cuyeté.
9. Bom Jesus do Galho.
10 Resplendor (SantAnna do)
11 Tarú-mirim.
12 SanfAnnado Imbé.

Comprehende um só distrieto :
1. Carmo do Paranahyba (sede — cid.)

SSSVII MU*. ©O ©ASMEO HO BÍO &È&ÉÓ

Abrange dous districtos:
1. Carmo do Rio Claro (sede — cid.)
2. Conceição da Apparetida.

Abrange nove districtos :
1. Cataguazes (lede — cid.)
2. Mirahy.
3. SanfAnna de Cataguazes.
4. Porto de Santo Antonio.
5. Itamaraty.
6. Vista Alegre.
7. Cataguarino.
8. Laranjal.
9. Sereno.

Abrange dous districtos :
1. Caxambú (sede — villa).
2. Soledade.

Abrange dous districtos :
1. Christina (sede — cid.)
2. Dom Viçoso,

»I BmW. DO CE.AUBIO

Confprehende um só distrieto:
1. Cláudio (sede — villa).
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Abrange quatorze districtos :
1. Conceição do Serro (sede— cid.)2. Córregos.
3. S. Domingos do Rio do Peixe.
4. Morro do Pilar.
5. Santo Antônio do Rio Abaixo.
6. Tapera.
?• Brejaúba.
8. Porto de Guanhães.
9. Congonhas do Norte.
10. S. Sebastião do Rio Preto.
11. Itambé do Matto Dentro.
12. Paraúna (S. Francisco do).
13. Fechados (Sanf Anna dos).
14. S. José do Passa-Bem.

xuritir mm, m comcsiçm do mio v»s©i
Comprehende um só distrieto :
1. Conceição do Rio Verde [sede — villa).

sutis mu*, um có&çwmTA
Abrange dous districtos :
1. Conquista (séde-villa^.
2. Ponte Alta (lbaté).

mev bcui*. ms GOtov&mam
Abrange quatro districtos:
1. Contagem (sede—villa).
2. Campanham.
3. Vera-Cruz.
4. Vargem da Pantana.

»V MWSfj BR CUKVELLO

Abrange doze districtos :
1. Curvello (sede—cidade).
2. Morro da Garça.
3. Silva Jardim.
4. Coryntho.
5. Piedade do Bagre.
6. Andréquicé.
7. Trahyras.
8. Paraúna.
9. Cedro.

10. Lagoa.
11. Ypyranga.
12* Almas,
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XLVII - at^Sf. HE MAKAIMNIVA
Abrange dezesete distrietos:
1. Diamantina (sede—cid.).2. Curralinho.
3. Mendanha.
4. Rio Manso.
5. S. João da Chapada.
6. Dattas.
7. Gouvêa.
8. Inhahy.
9. Rio Preto.

10. Pouso Alto.
11. Mercês de Arassuahy.
12. Curimatahy.
13. Senhora da Gloria.
14. Campinas.
15. Guinda.
16. Tabúa.
17. Riacho das Varas.

Comprehende um só districto :
1. Divinopolis (sede—villa).

an-vn ümê; mm bobss em, &q&
Abrange três distrietos:
1. Dores da Boa Esperança (sede— cid.).2> S. Francisco do Rio Grande.
3. Congonhas do Rio Grande.

3SI.VÍIE WWW. ©® BQHE» ©o nmã,Tt&
Abrange cinco distrietos :
1. Dores do Indayá (séde-cid.).2. Espirito Santo do Quartel Geral.
3. Nossa Senhora da Luz do Aterrado,ia S. José do Córrego D'Anta.
5. Estrella do Indaj^á.

xux mxíw. mm, mxQx m-mm
Comprehende um só districto de paz :1. Eloy Mendes (sede-villa).

i* M®**:, be Bwtmm RIOS
Abrange sete distrietos :
Ia Entre Rios (sede—cid.).
2. Serra do Camapuan.
3. S. Braz do Suassuhy.
4. S, Sebastião do Gil.

&SgiatgaMiiBaaB^f>M'ar>flr«aMf^
- ->—-~-^-^—^.



*

ANNUARIO DU MINAS

5- Desterro de Entre Rios.b. Rio do Peixe.
?• Lagoinha.

Abrange cinco districtos :

3. Santa Rita da Estrella.4- Rio das Pedras.
5- Uolia«na (ex-Gamelleira)

©o «m

m ****..** mu^
Abrange nove districtos •

2. S. Sebastião dos Ferreiros ''
?• Sete-Cachoeiras.
4. Joanesia.
5- Santo Antônio do Caratinga.O- SantAnna do Paraiso. S
<• Esmeraldas.

o8: Srd0 Ri0 d0 »*»•
Abrange quatro districtos •
1. Formiga (séde~cid )2. Arcos.
3. Carmo de pains.
4* P0rt0 Rea' de S. Francisco.

Abrange dois districtos •
1. Fortaleza (séde-villa).* Cachoeira do Pajehú.

MV MTOí ms WQRT&XtSS&

JS •

•-• *-• Francisco de Sall^

Abrange dois districtos :

Salles.
4.

Rvi uvm mm mmào.
Abrange sete districtos •
1. Grão-Mogol (séde-cid.L
,f tConceiçâo da Extrema.

" S A,nl;°nÍ0 da "^mbira.
1? ^,acho dos Machados.
;> ^ 

José do Gorutuba.

;• pan*° 
Antoni<> do Gorutuba.7' Conceição do Jatobá

A M.-14

MQGQ&

£¦'
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1LVXX MUSR P® ©^ASISAiBa

Abrange oito districtos :
1. S. Miguel de Guanhães (sede—cid,).
2. Dores de Guanhães.
3. Amparo de Baraúnas.
4. Patrocínio de Guanhães.
5. Gloria (ou Divino de Guanhães.)
6. Faria (S. João dos).
7. Travessão.
8. Gonzaga.

itvxxx mrsm. süjb mã&áammk

Abrange três districtos :
1, Guaranesia (séde-villa),
2, Santa Cruz do Prata,
3, S. Pedro da União.

Comprehende um só districto :
1, Guarany (séde-villa).

&2Ê STOSÇ. BB CS1LTABABA»

Abrange três districtos :
1. Guarará (séde-villa).
2. Bicas.
3. Maripá,

&Xi B&XJ-B. BE^ CbtJAXUF©

Comprehende um só districto :
1, Guaxupè (sede -villa).

l£OX Bi^Na BB XEÇeOBF*BBl*eXÀ

Abrange três districtos :
1, Inconfidência (séde-villa).
2, Extrema.
3, Jequitahy.

StStlX WTO-aÇa BB XlfâiBXB*

Abrange cinco districtos :
1. Itabira de Matto Dentro (sede—cid.).
2. S. José da Lagoa.
3. Santa Maria.
4. Nossa Senhora (ft) Carmo.
5. Alliança.

RXJV SfBBt BB IÇAJ13BA»

Abrange três districtos :
1. Itajubá (sede—cid.).
2. Santo Antônio do Pirangussú.
3. Soledade de Itajubá.
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' Abrange seis districtos :1. Itapecerica (séde—cid.).2. Dores do Camacho.
8. Bom Jesus da Pedra do Indayá.4. N. S. do Desterro.
5. S. Sebastião do Curral.
6. Santo Antônio dos Campos.

Abrange cinco districtos :Itaúna (sede—villa).
Carmo do Cajurú.
Itatiayussú.
Conquista.
Serra Azul.

Abrange dois districtos :Jacuhy (sede-cid.).
Santa Cruz das Areias.

Comprehende um só districto.
1 Jacutinga (sede—villa).

Abrange dois districtos :Jaguary (sede-cid).
S. José de Toledos.

*»Ç »tp^ JjfcjS MTOA&IA
Abrange sete districtos :
í Januavia (séde—cid.).Brejo do Amparo.

Mucambo.
S. João das Missões (Jacaré).Mornnhos.
S. Caetano do Japoré (Manga).Pedras de Maria da Cruz.

«» «** ms JOÃO FMHEIRO
Abrange quatro districtos :1 Toão Pinheiro (séde-villa).* Catinga.

Canna Brava.
Veredas.



¦
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UXIX M^H. ©15 JW1S B© PO»f?A

Abrange quinze districtos :
Jwi.3; de Fora (sede—cid.)-
Água Limpa.
Paula Lima.
Rosário.
S. Francisco de Paula.
Vargem Grande.
S. José do Rio Preto.
Porto das Flores.
S. Pedro de Alcântara.

10 SanfAnna do Deserto.
11 Sarandy.
12 Chácara.
13 Mathias Barbosa.
14 Mariano Procopio.
15 Bemflca.

Comprehende um só districto :
1 Lagoa Dourada (sede—villaK

LSXIV METO. ©© &&V&&9

Abrange oito districtos :
1
2
3
4
5
6

7
8

Lavras (sede—cid.).
Conceição do Rio Grande.
Rosário de Lavras.
Ingahy.
Carmo das Luminárias.
Santo Antônio da Ponte Nova.
Carrancas (N. S. da Conceição de).
Ribeirão Vermelho.

M3EV ÜUZfó B© ÊEOPORBlífAL

Abrange dez districtos :
Leopoldina (sede—cid A
Campo Limpo.
Conceição da Boa Vista.
Providencia.
Piedade.
Rio Pardo.
Recreio.
Santa Isabel.
S. Joaquim.

10 Thebas.
fcaEEVS Siim. BE LIMA BUARfl?

Abrange quatro districtos :
Lima Duarte (sede—cid.).
Conceição de Ibitipoca.
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S. Domingos da Bocaina.
SanfAnna do Garambéo.

«sins müm, b® vt&wmAww*.
Abrange quatorze districtos :
1. Manhuassú (sede-cid.).
2. Pirapetinga.
3. Santa Margarida.
4. S. João do Manhuassú
5. Santa Helena.

S. Simão.
S. Sebastião do Sacramento.
SanfAnna do Manhuassú.
SanfAnna do Rio José Pedro.
S. Domingos do Rio José Pedro.
Dores do Rio José Pedro.

12. Passagem do Manhuassú.
13. Alegria.
14. S. Luiz.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

txxvmr mwm. ©b m&m, ns ws^wã^umã.
Abrange oito districtos :
1. Mar de Hespanha (séde-cid.).
2. Engenho Novo.
3. Monte Verde.
4. S. Antônio do Aventureiro.

S. Antônio do Chiador.
Penha Longa.
S. Pedro do Pequery.
Soledade do Chiador.

5.
6.
7.
8.

X£EX_S MWW. ' 
BB MASEATS"^

Abrange treze districtos :
1. Mariana {sede—cid.).
2. Passagem.
3. S. Sebastião.
4. Sumidouro.
5. Camargos.
6. S. Caetano.
7. Cachoeira do Brumado.
8. Santa Rita Durão.
9. Furquim.

10. S. Gonçalo de Ubá.
11. Bôa Vista.
12. S. Domingos.
13. Barra Longa.

icXXx; xmw. BB MARIA 'JüA. pj§
Comprehende um só districto :
1. Maria da Fé (sede—villa).

t.¦¦'

* s
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__¦ HaHKXi MSRCR8
Comprehende um só districto;: £
1. Mercês do Pomba (séde-villa).

ftxixsí B8X1VA9 2KOVM

Abrange sete districtos:
1. Minas Novas (sede-cid.).
2. Chapada.
3. Sucuriú.
4. Água Limpa.
5. Piedade.
6. Veredinha.
7. Caissára.

mxxxtn «ra$ d® stoigvs &&S&RS
Comprehende um só districto :
1. Monte Alegre (séde-cid.).

Abrange três districtos :
1. Mmte Carmello (séde-cid.).2. Abbadia d'Água Suja.
3. Irahy.

Abrange dois districtos :
1. Monte Sa^o (séde-cid.).
2. S. João Baptista das Posses.

Abrange cinco districtos :
1. Montes Claros (séde-cid.).
2. Brejo das Almas.
3. Morrinhos.
4. Juramento.
5. Bella Vista.

Abrange nove districtos:
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. Dores da Victoria.
7. S. Francisco da Boa Família.
8. Bom Jesus da Cachoeira Alegre.
9. Patrocinio de Muriahé.

. ^AAA«WM«MAAAAAM
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msxvxsx -««era. mm Mvs&MBmmo
Abrange três districtos:

1. Musambinho (séde-cid.).
2. Barra Mansa (S. Sebastião da).
3. Monte Bello.

ÍXXXm, •« MWm. ©© OLIVEIRA;

Abrange cinco districtos :
1. Oliveira (séde-cid.).
2. Carmo da Matta.
3. S. Francisco de Paula.
4. Japão.
5. SantAnna do Jacaré.

x© - mmw. mm ouro ^ino
Abrange quatro districtos :

1. Ouro Fino (séde-cid.).
2. Campo Mystico.
3. Monte-Sião.
4. Piedade.

x;©I .. Ml3fi*. U© OUR,Q PKBIfO

Abrange dezoito districtos :
1. Ouro Preto )
0 A , . ^. ) (ambos na sede do mun. e da cidade).2. Antônio Bias) '
3. S. Bartholomeo.
4. Cachoeira do Campo.
5. Soledade.
6. Itabira do Campo.
7. Casa Branca.
8. Boa Vista do Aranha.
9. Congonhas do Campo.

10. Antonio Pereira.
11. S. José do Paraopeba.
12. Ouro Branco.
13. S. Gonçalodo Bação.
14. S. Gonçalo do Amarante.
15. Rio das Pedras.
16. S. Caetano da Moeda.
17. S. Julião.
18. S. Gonçalo do Monte.

xmx »- jmÂi mm Pâ&stâ
Abrange cinco districtos :

1. Palma (séde-cidade).
2. Cysneiros.
3. Itapirussú.
4. Cachoeira Alegre,
5. Morro Alto.
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Abrange cinco districtos :1. Palmyra (séde-cidade).
2. S. João da Serra.
3. Conceição do Formoso.
4. Dores do Parahybuna.
5. Bomflm de Palmyra.

3R©*v « »rattf. mo FAiRA'
Abrange sete districtos :1. Pará (séde-cid.).

2. S. José da Varginha.
3. Santo Antonio do Rio de S. João Acima.4. Matheos Leme.
5. S. Gonçalo do Pará.
6. S. Joaquim de Bicas.
7. Florestal.

3KCV -» M:im<. pi? PAlR.AlÇAIW
Abrange sete districtos :

1. ParacaVü (séde-cid.).
2. Guarda-Mór.
3. Rio Preto.
4. Morrinhos.
5. Lage.
6. Buritys.
7. Formoso.

X€Yl-»MtJEf;ic2iFio mm PÀSâWÀ88tJ»
Comprehende um só districto :1. Paragiiossú (séde-villa).

Abrange Ires districtos :
1. Paraopeba (séde-villa).
2. Aracá.
o. Cordisburgo.

XGVIII *$&;. mm p^sa, guA^RO
Comprehende um só districto :1. Passa-Quatro (séde-villa).

XeiX-MUI*. dr FA88A TUMFO
Comprehende um só districto :l. Passa-Tempo (séde-villa).

€»-*í*m, m& passos
Abrange três districtos :

1. Passos (séde-cid.).
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2. S. João Baptista do Gloria.

~o. S. José da Barra.
C£«mm. ©B PATOS

Abrange sete districtos :
1. Patos (séde-cid.).
2. SanfAnna de Patos do Paranahyba.
3. Lagoa Formosa.
4. Dores do Areado.
5. Santa Rita de Patos.
0. Quintinos.
7. S. Pedro da Ponte Firme.

CXX—OCUXf. ©E PATROCICíXO

Abrange cinco districtos :
1. Patrocínio (séde-cid.).
2. Serra do Salitre.
3. Coro mandei.
4. Abbadia dos Dourados.
5. Cruzeiro da Fortaleza.

eiii«*MUrí. ro
Abrange nove districtos.

1. Peçanha (séde-cid.).
2. Santa Theresa do Bonito.
3. S. Pedro do Suassuhy.
4. Santo Antônio da Figueira.
5. SanfAnna do Suassuhy.
o'. Santa Maria de S Felix.
7. Santo Antônio da Columna.
8. S. Gonçalo do Rannlhete.
9. S. José do Jacury.

Abrange dois districtos :
1. Pedra Branca (sédc-villa).
2. S. José do Alegre

Abrange dois districtos :
1. Peqmj (séde-villa).
2. Onça.

CVI^MIjr*. PE PERDOES

Comprehcnde um só districto :
1. Perdões (séde-villa).

eVIJ^MUI*. RR FIRAPQa &
Abrange três districtos :

1. Pirapòra (séde-villa).

/*.-'.
t >
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2. S. Francisco de Pirapóra.
3. Guaicuhy.

c-wmi smm1. mm mwm&&
Abrange nove districtos :1. Piranga (séde-cid.).

2. Oliveira do Piranga.
3. Braz Pires.
4. Calambáo.
5. Pirapetinga.
6. Porto Seguro.
7. Conceição do Turvo.
8. Guaraciaba.
9. Pinheiro.

cxx mwm. mm n^JÊx0ét
Abrange sete districtos :

1. Pitanguy (séde-cid.).
2. Conceição do Pará.
3 Cercado.
4. Maravilhas.
5. Abbadia.
6. Pompéo.
7. Papagaio.

©ag m$!*. mm Px^BfBV
Abrange seis districtos :

1. Piumhy (séde-cid.).
2. Perobas.
3. Bocaina.
4. Araujos.
5. Pimenta.
6. S. Roque.

cxx mw®: mm focos mm cau»m
Comprehende um só distrieto :1. Poços de Caldas (séde-villa)

©MB MWm. mo POMBA;
Abrange quatro districtos :

1. Pomba (séde-cid.).
2. Taboleiro.
3. Silveiras.
4. Piraúba.

©xtíjE mm mm &owv® sçova
Abrange nove districtos •

1. Ponte Nova (séde-cid.).
2. SanfAnna do Jequiry.
3. Escalvado.
4. Amparo da Serra.
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5. Urucú.
6. Grota.
7. Piedade da Ponte Nova.
8. Rio Doce.
&. S. José dos Oratórios.

Abrange quatro districtos :
1. Pouso Alegre (séde-cid.).
2. Borda da Matta.
3. Estiva.
4. Congonhal.

©XV SÜTJSÇ. OB POUSO AM©

Abrange quatro districtos :
1. Pouso Alio (séde-cid.).
2. Capivary.
3. S. José do Picú.
4. Itanhandú.

essvjt wmm pm prados
Abrange três districtos :

1. Prados (séde-cid.).
2. S. Francisco Xavier.
3. Dores do Campo,

çssyxi mém mo p&AgÀ
Abrange três districtos :

1. /rata (séde-cid.).
2. Bom Jardim.
3. Rio Verde (sede Campo Bello).

ex;vi«i; Mim. nm ©Tjmtís
Abrange doze districtos :

1. Queluz (séde-cid.).
2. Redondo.
3. Santo Amaro.
4. S. Caetano do Paraopeba.
5. Morro do Chapéo.
6. Cattas Altas de Noruega.
7. Itaverava,
8. Lamim.
9. Nossa Senhora da Gloria.

10. S. José do Carrapicho.
11. Capella Nova das Dores.
12. Christiano Ottoni.

çxtx. MKHK. BB REZEJNDi; COSM

Comprehende um só districto:
1. Rezende Costa (sede—villa).

t:
* s
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MUÜ. DB RIO WmêíM&O

Abrange quatro districtos:
1. Rio Branco (sede—cidade).
2. S. Geraldo.
3. Guirycema,
4. S. José do Barroso.

caras SItISf. DO rio cmca
Abrange três districtos:

1. Rio Casca (séde—villa). .,
2. S. Pedro de Ferros.
3 S. Sebastião de Entre Rios.

CXXIl MUI*'. IO RIO £»£Sâ
Comprehende um só districto:

1. Espera (sede.—villa).

C XXIII MIJ^. ©O RIO JOS3B* PEDRO

Abrange seis districtos:
1. Rio José Pedro (sede—villa).
2. S. José da Ponte Nova. \
3. Pockrane.
4. S. Manoel do Mutum.
5. S. Sebastião do Occidente.
6. Barra do Manhuassú (Natividade).

exxxv mmM. mo rio mov/o
Abrange três districtos:

1. Rio Novo (sede-cid.).
2. Piáo.
3. Goiana,

vxKv mim DO RIO PARDO
Abrange seis districtos:

1. Rio Pardo (sede—cid.).
2. Serra Nova.
3. S. João do Paraíso,
4. Água Quente.
5. Veredinha.
6. Bom Jardim de Tayobeiras.

cauEvi mvm. mo rio paranahyha
Abrange três districtos:

1. Rio Paranahyba (séde—villa).
2. S. Gothardo.
3. S. Jeronymo de Poções.

exxvii mui*;, mo rio preto
Abrange sete districtos:

1. Rio Preto (sede—cid.).

ZlL^ZZl '- ,""¦''¦ '-
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2. Barreado.
3. Monte Verde.
4. Olaria.
5. Taboão.
6. Boqueirão.
7. Santa Rita da Jacutinga.

CXXVIII; MVHX. MO MIO FIRÀGtCABA

Comprehende um só districto:
1. Rio Piracicaba (sede—villa).

»

C3ÇXII Mflf!, BE SABARÁ'

Abrange três distrietos:
1. Sabará (sede—cid.).
2. Lapa.
3. Raposos.

exxx; mwm. mo «açram^íí^o

Abrange quatro distrietos:
1. Sacramento (sede—cid.).
2. S. Miguel da Ponte Nova.
3. Desemboque.
4. Serra da Canastra.

C;XX;xi lUtíBf. mm OA&XüAfBj.

Abrange quatro distrietos:
1. Salinas (sede—cid.).
2. Passagem da Vereda.
3. Agua Vermelha.
4. Santa Cruz de Salinas.

c i XXII mwm. mm sae^a, ©abbara,

Abrange dez distrietos :
1. Santa Barbara (séde-cid.),
2. Morro Grande.
3. Cocaes.
4. Mercês d'Agua Limpa.
5. Rio de S. Francisco.
6. Cattas Altas do Matto Dentro.
7. S. Gonçalo do Rio Abaixo.
8. Conceição do Rio Acima.
9. Barra do Caeté.

10a Bom Jesus do Amparo.

hmiimni mvm. mm 'êim'§& 
wsia

Abrange nove distrietos :
1. Santa Lusia do Rio das Velhas (séde-cid.).
2. Lagoa Santa.
3. Lapinha.

a-\
t-s
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4. Mattosinhos.
5. Capim Branco.
6. Páo Grosso.
7. Jaboticatubas.
8. Riacho Fundo.
9. Pedro Leopoldo.

©XSSIV MUN. ©© SAEÇ$>A.
Abrange dous districtos :

1. Santa Quiteria (sede—villa).
2. Capella Nova do Betim.

«»s*v m». BB 9m9& mv& a& BS1fSBBfás
Comprehende um só districto :1. Santa Rita da Extrema (séde-villa).

e^aivi MVN. BB) «MM M*A M GAWUA
Abrange cinco districtos :

1. Santa Rita de Cássia (séde-cid )2. Forquilha.
3. Ponte Alta.
4. Garimpo das Canoas.
5. Dores do Aterrado.

cswevii »tW. nm 9ãlsms, mvA mQ aAMfCAaY
Abrange quatro districtos:

1. Santa Rita do Sapucahy (séde-cid.).i. banta Catharina.
3. S. Sebastião da Bella Vista.4. Conceição da Pedra.

cauxTw mm. m smvo mono »o MâOTaao
Abrange três districtos:

1. Machado (sede—cid.).
2. Machadinho.
3. Douiadinho.

«*X*MX MD», m 9AHSO *»«•»,» no MONSB
Abrange três districtos:

1. Santo Antônio do Monte (séde-cid.)2. NossaSenhoradaSai.de.
3. Nasareth dos Esteios.

te» S!W, IS 8, oois«m8os IO PSâf â
Abrange sete districtos : v

1. S. Domingos do Prata (séde-cid )2. Alflé. ;*
3. Dionysio.
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4. Vargem Grande.
5. Babylonia.
6. Satna Isabel do Prata.
7. Ilhéos do Prata.

Abrange sete districtos :
1. -S. Francisco (séde-cid.).
2. Mono.

3. Conceição da Vargem.
4. Brejo da Passagem.
5. Urucuya.
6. S. Romão.
7. Capão Redondo.

ex&tx saraw. b© 9. cmmkçâm no sAPTOÂBir
Abrange cinco districtos:

1. S. Gonçalo do Sapucahy (sede cid).
2. Volta Grande.
3. Santa Isabel do Sapucahy.
4. Retiro.
5. Paredes do Sapucahy,

cxmii mvM. bb s. jqao ©ap^isipa,

Abrange quatro districtos:
1. 5. /oáo Baptista (séde-cid.).
2. Barreiras.
3. Penha de França.
4. Lorena.

ÇXI.IV. fiffTO. PB 9. JQOO B*£&«RJSY

Abrange nove districtos:
1. S. João d'El-Piey (séde-cid.).
2. Santo Antônio do Rio das Mortes.
3. Santa Rita do Rio Abaixo.
4. S. Miguel do Cajurú.

. 5. S. Francisco de Assis do Onça.
6. Conceição da Barra.
7. Nossa Senhora de Nasareth.
8. S. Gonçalo de Ibituruna.
9. S. Sebastião da Victoria.

CTOV WTOEÇ. BB 8. JOÃO SYâKGBMSfâ

Abrange dois districtos:
1. S. João Evangelista (sede—villa).
2. S, Sebastião dos Pintos.

exícVi mui*, mm s. joio rbfomiicbno

Abrange seis districtos:
1. S. João Nepomuceno (séde-cid.).

* .*r.

* >'



228
— •-¦-¦ - VIU,,, |

ANNUARIO t>B MINAS

2. Descoberto.
3. Tarú-Assú.
4. Santa Barbara.
5. Rochedo.
6. S. José da Cachoeira.

f***^******ÍÀÍ0*Ê0*0*0*0*H*l*j

mW« mW- »® 9. J«SÍ ffiOS BOWBÍ.KOS
Comprehende um só districto :1. Botelhos (sede—villa).

««.viu mm. BS s Joaé BO FâRâ]iao
Abrange seis districtos :1. S. José do Paraíso (séde-cid.).

f. Conceição dos Ouros.
3. S. João Baptista das Cachoeiras4. Capivary.
5. SanfAnna do Sapucahy-mirim.
b. Dores dos Gonçalves.

Abrange dous districtos:
1. 8. Manoel (sede—villa).2. Pinheiros.

<* MT». BE 8. „,„«, ma mmmmn<tl}M
Abrange três districtos •

1. 8. Miguel do JequiUnhonha (sede villa) ¦
^. S. João da Vigia. ;
3. Salto Grande.

©w KitTsv. mm $ so
Abrange quatro districtos •

1. 8. Sebastião do Paraíso (séde-cid.)'.<• ò< Thomaz de Aquino.
3. Peixotos.
4. Pratinha.

«HÉ- *»í*BO «S53RRO
Abrange dez districtos :
1. Serro (séde-cid.).
2. Rio do Peixe.
3. Milho Verde*
4. Itambé do Serro.
5» S. Gonçalo,
6. Itapanhoacanga.
7. S. Sebastião de Correntes8. Mâe dos Homens do Turvoí). Rio Vermelho.
10. S. José do Paulista.

-
^_ ,:• •¦ i
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CWtV «iUN. DB 9B^B M^OAS
Abrange cinco districtos :
1. Sete Lagoas (sede—cid.).
2. Inhaúma.
3. Jequitibá.
4. Burity.
5. Fortuna.

CliV B6TOB. DB S£I,YXâ&*OFO&X3

Abrange dous districtos :
1. Silvianopolis (séde-villa),
2. Espirito Santo do Dourado.

G&Vt. 8KTO. mm BVX.VB9VRB FBR«Al*
Comprehende dous districtos:
1. Sylvestre Ferras (séde-villa).2. S. Lourenço.

UVXX. MV'W. ©B ^KBOPBIRO 0<£fOI$C
Abrange dez districtos :
1. Theophilo Ottoni (sede—cid.).
2 Itambacury.
3. Pote.
4. Rio Preto.
5. Pampan,
6. Setubinha.
7. Malacachêta.
8. Urucú.
9. Aymorés,

10. Concórdia.
€-i;vím. mpm. mm «xbabbbvbb

Abrange dous districtos:
1. Tiradentes (sede—cid.).
2. Barroso.

•»

©M2s. mm. mm toes ©oraçõbs sa &x© vbrbb
Comprehende um só districto:
1. Três Corações (séde-cid.).

CM. BiTO. BB VRM POBVM ?

-i > ¦

Abrange três districtos:
1. 2Ves Pontas (séde-cid.).
2. SanfAnna da Vargem.
3. Rosário de Martinho Campos.

©I^X. Bt^lf; PO 'TOtVO /

Abrange cinco districtos:
1. Tiírüo (séde-cid.).
A. M.-15

A -'

a -»-
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2. S. Vicente Feprer.
3. Bom Jardim.
4. Arantes.
5* Madre de Deos.

@x.3<x. atuai, b© usa»

Abrange sete districtos :
1. Z7òá (sede—cid.).
2. Sapé.
3. Tocantins.
4. Marianas.
5. Bôa Esperança.
6. Rodeiro.
7. Divino de Ubá.

CB4SS1I. mww. B© UB©«A.©&

Abrange quatro districtos:
1, Uberaba (sede—cid.).
2* Conceição das Alagoas.
3. Campo Formoso.
4. S. Miguel do Veríssimo.

fKUftV. MUI*. B© UBBKÂBIWBA

Abrange dous districtos:
1. Uberábinha (sede—cid»).
2» Santa Maria*

CXX^Vl BÉUII. B© íjfòMlVBà

Abrailge dous districtos í
1» Varginha (sede—cidè).
2. Carmo da Cachoeira»

Abrange oito districtos í
1. Viçosa (séde^cid.).
2i HervaU
3. Araponga»
4. Coimbra.
5. Anta.
6. Teixeiras*
7. Pedra do Anta.
8. Gramma.

fe&svtâ vmw. bb vif ou a

CUEVH1 MUS*. B© VlfcfcA Hâ|

Abrange dous districtos:
1. Villa Braz (sede—villa)
2, Piranguinho.

X

X
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>

Abrange quatro districtos :
1. TOZa Brasília (sede—vilía)
2. Santo Antônio da Bôa Vista.
3. S. João da Ponte.
4. Campo Redondo.

e&ss Müm ©a tom i*sçpoMueai*Q
Comprehende um só districto :
1. Ft7Za Nepomuceno (sede do mun.)

CKHEX MTO. ©R viUbâ IM$ CAatrapTOBlA
Comprehende um só districto :
1. Cambuquira (sede-villa.)

©axasii mto. sr vi&ea gomes
Comprehende um só districto :Villa Gomes (sede do mun.)

Abrange três districtos :
1. "R^a iVova de Lima (sede do mun.)2. Santo Antônio do Rio Acima.
3. Piedade do Paraopeba.

©&X3IIV mft.:M:)¥lUA MOTA ©© UN»im
Abrange três districtos :
1. Villa Nova de Rezende (sede do mun.)2. S. Sebastião da Ventania.
3. Bom Jesus da Penha.

c&s^r im®. mm viua mla«iiia
Comprehende um só districto :1. Villa Platina (sede do mun.)

©fexxvs atum. ©© visQtsuA
Cohiprehende um só districto :
1. Virgínia (sede—villa.)

ChorograpMa do Estado

Revista geral de alguns dos municípios mineiros (cidades,villas e principaes districtos), com informações históricas, esta-
tisticas e descriptivas de cada um.

s'-»'
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I MUN. DE ABBADIA DO BOM SUCÇESSO

Fica este novo mun na região do Triângulo Mineiro.
Abrange dous districtos de paz (vide lei n. 556 de 1911) :
1.° Abbadia do Bom Successo (sede—villa).
2 ° Matto Grosso.
xMun. creado pelo art. 7.°, n. X, da lei n. 556, de 30 de agosto de 1911,

e demembrado, com o distr. de paz de Matto Grosso, do vis. mun. de Monte
Alegre, a cujo termo forense ainda ambos pertencem, quanto ao judi-
ciario.

O Gov. do Est. mandou proceder as eleições da Câmara do novo mun.,
em 31 de março de 1912.

Na freg. de N. Sra. da Abbadia do:Bom Successo foram recenseadas,
em 1890,4.849 pessoas, sendo 2.432 nom. e 2.417 mulh. (Do uít. recen-
seam. geral de 1900 não consta, na respectiva Synopse, a popul. de Ab-
badia).

Pert. o mun. de Abbadia ao 6.° distr. eleit. federal eá 4.a circumscr.
eleit. do Est. No ecclesiastico, depende da dioc. de Uberaba.
— A Villa de Abbadia possúe Câmara Municipal, Grupo Escolar, Matriz»
Mercado, abastecimento de água potável, illuminação publica (a kerozene',
1 Bibliotneca popular, boas casas commerciaes, etc. Vae ser servida pela
linha telegraphica federal.

Tratando do mun, de Monte Alegre, no 3.° vol. do Annuario de Minas
(ed. de 1909 e pag 664), já demos da actual villa de Abbadia do Bom Sue-
cesso uma ligeira descripção, que aqui reproduzimos, em seguida.

Distr. de Abbadia do Bom-Successo

s*

«A fundação da freguezia de Nossa Senhora da Abbadia do Bom Sue-
cesso, no mun. de Monte Alegre, no Triângulo Mineiro, data de 1841, e seos
fundadores foram Manoel Pereira da Silva, Francisco José de SanfAnna,
Felisbino Ferreira Arara e Manoel da Costa Marques, todos fallecidos.

A' pequena distancia existe o povoado de Matto-Grosso, fundado pelos
tenentes José Joaquim Marques, Antenor de Mendonça Ribeiro e alferes Ber-
nardino José de Moura.

Abbadia do Bom -Successo é hoje distr. de paz do mun. e termo forense
de Monte Alegre e dista 18 kms. do arraial de Matto Grosso e 60 da cid.
e est. de Uberabinha [E. de Ferro Mogyana).

De 3 em 3 dias se communica com a sede do mun., sendo de 4.* classe
a sua Agencia do Correio (Sub-Adm, de Uberaba).

Ecclesiasticamentfe, depende da diocese de Uberaba a parochia de N. Sra.
da Abbadia do Bom Successo, que, em 1893 {Synopse cit., pag. 58), teve re-
censeadas 4.849 pessoas, sendo 2.432 homens e 2.417 mulheres.

O povo abbadiense é morigerado e progressista.
Havia duas escolas publicas primarias no distrieto (até 1911),
Em Minas, no Oeste e Triângulo, ha varias localidades com este nome

de Abbadia, como Abbadia de iHtanguy, Abbadia dos Dourados (mun; de Pa-
trocinio), Abbadia da Água Suja (mun. de Monte Carmello), etc.

•• .....,,_ "i "^ ' ¦ ¦¦
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Seos habs. desejam muito constituir uma villa e mun. sem foro, com
sede em Abbadia do Bom-Successo e abrangendo o vis. distr. de Matto
Grosso, 3 legoas distante.

A parochia e distr. de paz de N. Sr a. da Abbadia do Bom Successo con-
tava, em 1890, uma população de 4.849 habs., sendo homens 2.432 e mulhe-
res 2.417'

(Synopse cit., pag. 58).
Dista Abbadia de Bom Successo 18 kms. da pov. de Matto Grosso e 60

kms. da cid. e est. de Uberábinha (E. de F. Mogyana).
Para a cid. de Monte Alegre ha correio de 3 em 3 dias.
Alén de 1 agencia postal de 4.a classe, ha no distr. de Abbadia 2 esco-

Ias estadoaes de instrucção primaria. -
Entre Abbadia do Bom Successo e a cid. de Monte Alegre o transito está

hoje facilitado por uma nova ponte sobre o impetuoso ribeirão da Piedade,
que antes era atravessado a váo.

Neste distr. de Abbadia, existe um bairro bem povoado, o Rio Bo-
nito.

¦X*;':

Sobre o districto de «N. Sra. da Abbadia do Bom Successo de Monte Ale-
gre» assim escreveo o sr. João Lourenço, em 8 de novembro de 1906, ao nosso
collega do Lavoura e Commercio (de Uberaba):

«E' este um districto futuroso, no qual temos a ventura de pisar pelavez primeiia.
Notámos, com granle enthusiasmo, que Abbadiado Bom Successo é um

logar riquíssimo, não só pela abundância de mattas colossaes e campinas
vastas, como pela extensão de seo território, que vae margeando o. Para-
nahyba até o porto de Santa Rita, confinando d'est'arte com o Estado
de Goyaz.

O povo da Abbadia do Bom Successo, para sua conveniência commercial
c particular, pensa cm mudar o nome deste districto, isto porque esta loca-
lidade actualmente é conhecida por 3 nomes, havendo grande confusão
e muitos extravios da correspondência para aqui destinada.

Abbadia do Bom Successo, Abbadia do Monte Alegre e Abbadia do Matto
Grosso—taes são os nomes deste districto.

Por um distincto professor desta localidade foi ideado o nome de—Bene-
^ewto-para substituir aquelles, evitando assim a grande confusão, que não
4eixa de dar prejuiso ao commercio e particulares.

Devem levar avante essa idéa, tanto mais que é ella em beneficio deste
futuroso districto, dotado grandemente pela natureza.»

II MUN. DE ABAETÉ

Abrange cinco districtos de paz (pela recente lei n. 556, de 1911).
1. Abaeté (sede-cidade).
2. Santo Antônio dos Tiros,
3. Morada Nova.
4. S. José do Canastrão.
5. Abaeté Diamantino (sede-Canoas).

...V»
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Este mun. tem vários povs. que podem ser elevados a districtos de naz
Pampe^etcf 

a<lmÍnÍStr' ^ ^ ^ **' °S ^ MatheOS-José'Barra d°

hojeXÍ ÍSrarada' eml^erad^ 376 habs., devendo ser
A superfície do mun. é calculada em 6.979 kms2.

leitor ^LaT3h"voVdlTeCÍmeütOSSObr/ 
° mUn ¦ de Abaeté> remettemos oleitor para o 3.» vol. deste Annüario, ed. de 1909, pags. 156-161.

4 uZJFZ'% 
A,Tlé *Ín?a ° Est* aS Seguintes esoolas Primarias, em 1908=

íiros fno^AK tln°dÍStr-de M°rada Nova' 2 no de S. Anonio dosTiros 1 no de Abaeté Diamantino e 1 no de S. José do Canastrão. '

séde~do lll t Th' t° naLd 
°- 556, de " de agosto de 1911> tranrferio a^^:z^AT^rumpara a pov-denominado can6as'den-

do rTSÍa^ 
W«'i°T aPProvadosPelo Gov. Fed. os estudos definitivosdo Ramal de Abaeté,. da Estrada de Ferro Oeste de Minas, e o respectivo or-açmento, na importância de 1.327:674^538; respectivo or

Pin7aÍytmeam sn0TOdrde 7' T' M ^ d° Capâ0 Preto com a fazendarinaanyba, emS. José do Canastrão, umcosinheiro se servio de umas nedras
nhaaLemidTrea0,HPara ^ trempe« e C°m° ° dia '«*"-

tríar d" antt! 7eZ(def Pegar f°S° neSta' peg0U nas Pedras- Prendo se
Ml t Sf !'¦ tUF ' °U Cal'^° d6 P6dra; e' ainda P°uco abaixo de Pe-
dadestvnH? 

' *11,stemumas Pe^as que, ao fogo, se derretem com íacilidade, servindo-se dellas os pescadores dalli para chumbadas de tarrafa.Não será algum corpo betuminoso ?
•

sw,v0H?eSm,0 
dÍStr' de S- J°sé d0 CaMstrão fica situada a Fazenda de S

StnarLT^nm SE"* ^ ***" ^ * ^ ^^ "
vi„l° 

terren° qUe consume a Fas, ãe s> F ft. é retalhado innume
ComSdrOvlf rrLagead°VCOrre-FUnd0' SÍCUry' Ba^osPSeis Veadoscorregodas Ovas, Capoeira da Canna, Cachoeira Mansa, Córrego da BentaJsr<£2? p Bu;ity> affluentes d°Ho Abaeté: e *«•*> SsSISfe
riofcchüdo 

' * Ç ' Marimb0nd0 e Cachoeirinha, affluentes do

387 ÍSL0 
Í"lm0V?1 referÍd° 3-667-020 ares' em totalidade, dos quaes

S™T 
S6 PreStam admiravelmentepara o plantio de cereaes e canna,

Íão d« ™apT' Para ° P'anti0 de café e mandioca, e 3 024.032 ares,sao ae campo inferior, mormente no tempo secco.
bremtntíf 

ÍtanÍ6S rePresenta<los em grande numero de famílias, vivem po-
S*Ür¥ laVra de Cereaes'send01ue a raai°r Parte deitenao apresenta títulos de condomínio, no immovel
Dés dfjfff 

beDjfeÍtorias d0 immovel, ha que salientar oitenta e tantos mi.
domino WPterttencentes 

a diversos e um estabelecimento agrícola do con-inSrfSlí- ^^ ° ^ tambem 6XerCe' m PeflUena eSCala' a
MeYLflTV* • ía'1!dÍd° 

Ímm°Vel ° P°Voado de S- José Io Canastrão,que e sede do districto do mesmo nome.

predÍT^TJ^TS' 
SeDd° 8 Casas de telhas e 14 de capim. Entre osprédios da localidade ha que notar a casa do funccionamento da escola pu-

'; • . - ... - ;., \ 
¦-¦.-¦".
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. blica e que pertence á Câmara Municipal, e a Capella de S. José, de singela
e solida construcção, havendo combinação de se dar ao orago do logar pa-trimonio, que não possuía.

Mas o que na Faz. e dentro dos limites [que tracei, impressiona funda-
mente, é a existência de um monte de elevada altitude, chamado .Canastrão,e que domina sobranceiros e vastos horizontes destas regiões. Tem mais ou
menos, e dalii o seo nome, a forma dum tronco de pyramide conica, e a sua
constituição geológica é rochosa, superpondo-se, de sua base ao cume,admiráveis camadas de lageas de vastas extensões, as quaes, por sua granderesistência e polimento, teriam vantajoso emprego, quer em calçamento deruas, quer mesmo em architectura.

Por ultimo, convém destacar que o leito do rio Abaetê e os terrenos de
alluvião de suas margens são notavelmente diamantiferos: não é facto raro
seos ribeirinhos acharem diamantes de pequeno peso, podendo-se, pois, ga-rantir que uma exploração scientiflcamente feita alli, daria resultados extra.ordinários.»

*

Descrevendo uma excursão feita ás duas cidades visinhas, na região doOeste, Abaetê e Dores do Indayá, o sr. dr. Álvaro da Silveira, nosso Mus-tre collaborador, deo da zona a seguinte noticia-de cunho interessante
pelos traços da flora alli existente :

«Deixaram-me a mesma impressão agradável não só a sua situação topo-
graphicacomo também quanto á fldalguia e ao adeantamento do seo povo,as duas cidades cujos nomes epigrapham esta noticia.

Conheci-as quando ambas tratavam de precaver-se contra a falta d água,accentuada cada vez mais nos últimos annos, e desejavam resolver essa im-
portanle questão por meio de poços tubulares.

Abaetê já possuía alguns desses poços perfurados recentemente pela tur-ma do Estado incumbida desse serviço, e obtinha os melhores resultados re-lativamente ao abastecimento da população.M bem que collocada á margem do'rio Marmellada que, ainda não hamuito tempo, dava ápovoaçãoo nome de «arraial da Marmellada», a cidade,
por sua situação topographica, difflcilmente se poderá abastecer de água de-rivada de fontes das circumvisinhanças, visto que todas estas se acham emnível muito baixo.

O nome «Marmellada» provém, som duvida, de planlas indígenas assimdenominadas e existentes mais ou menos abundantemente nas margens daquello no. Taes plantas pertencem á família das Rubiaceas e se chamam bo-unicamente Aliberlia elliptica Schum e Thieleodoxa lanceolata Chanr., cujosfruclos comestíveis sào muito ap.-eciados, apresentando o seo mesocarpocom
^consistência 

e talvez mesmo o sabor do conhecido doce que lhes deo o
A perfuração dos poços tubulares permittio-nos formar um juizo mais se-guro sobre.i constituição geológica do terreno em que descança a pitores-ca Abaetê, terreno queé, na apparencia, semelhante ao de uma extensa áreaque se oxtende em derrcdor dessa cidade e de Dores do Indayá 

'

t„.^rhlSt° T","!,0 
fÓ''ma' C°m effeit0> quasi 1ue exclusivamente todo oterreno comprehendido nessa á-ea.

Em conlacto com esses schistos encontra-se em vários pontos um calcareostract.tiílcado, crystallino e pardo-azulado. pontos 
um calcareo

,v
. ^
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Esse calcareo produz bôa cal e representa a melhor pedra de constru-cção existente na zona.
O schisto apresenta-se ás vezes sob a fôrma phylladiana, sendo, entãode côr escura e mais ou menos duro e resistente.
Nas beliissimas e vastas campinas que cobrem o terreno suavemente on-dulado, a flora é a commum dos campos mineiros, quer quanto ás espéciesherbaceas, quer quanto ás arborescentes.
Deltas ultimas notei apenas a relativa abundância de algumas arvores,

que em outros campos são escassamente representadas.
Assim, por exemplo, uma Combretacea conhecida sob o nome de «capi-

tão», Terminalia argentea Mart. et Zucc, existe em quantidade sufliciente
para formar, em vários pontos, cerrados densos e ás vezes de extensão bem
grande.

Dessa Terminalia estillauma gomma ou resina amarellada que, segundoMartius, é um medicamento drástico cuja acção é comparável, si bem queum pouco mais fraca, á da gomma gutta.
. A resina de capitão é relativamente abundante, parecendo que até agora

não tem merecido grande attenção por parte dos que se dedicam a estu-
dos das propriedades medicinaòs de nossas plantas.

Outra arvore, que se encontra também abundantemente em alguns doscerrados da zona, éa «Cagaiteira», Stenocalix dysentericus Berg., cujos fru-ctos polposos e de agradável sabor acidulo — adocicado são em geral bas-tante conhecidos em Minas.
Em outubro, época em que fiz a minha excursão, achei que eram ver-dadeiramente providenciaes os fructos dessa preciosa Myrtacea. Quando asâde pretendia ás vezes torturar-me nos extensos e áridos chapadões, a Ca-

gaiteira representava para mim, verdadeiro oásis naquelle meio em que aágua se encontra com relativa difliculdade.
Sob a fronde da humanitária arvore, me deliciava então com as saboro-sas bagas amarelladas, cujo sueco era, alem de agradável, de um frescorsalutar e bem em contraste com a desalentadora calidez da atmosphera.
Nos cerrados dessa região dominam, como em todos os outros que conheço
até agora em Minas, as Vochysiaceas, conhecidas sob os nomes de«páo-terra», miúdo, grande, etc.
Os páos-terra são, assim, as arvores características dos cerrados mi-neiros, visto que em todos estes ellas existem predominantemente.
Cada zona apresenta, entretanto, quasi sempre, uma ou mais arvores,

que, depois daquellas Vochysiaceas, existem em maior numero, e d'ahi pro-vêm differenças mais ou menos notáveis entre os cerrados mineiros quan-do comparados entre si.
Assim, nos cerrados da zona do Abaeté não existe o tingui, Magona

glabrata St. Hil., Sapindacea estaque é abundantíssima nos da região doRio das Velhas, onde os seos grandes fructos se utilisam no fabrico do sa-b.ão molle, commum.
A conhecida Rhizobolacea, o «pequi», Cariocar brasiliense Camb., nãofalta em absoluto, mas existe em muito menor proporção do. que nos cerra-dos do valle dò Rio das Velhas.
Outras arvores, como o Slryphnodendron Barbatimão Mart,, o bate-caixa

(Yochysiacea), os.páos-santos (Kielmeyera, Ternstroemiacea), são communs
aos cerrados das duas zonas precedentemente comparadas.

- tâUi-k£&km*tt* .,'-'¦."..-
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Nos campos limpos, encontram-se as Campomanesias (guabirobas), eu-
jos fruetos pejados de bagas verde-amarelladas sâo, como as cagaiteiras,bem apreciados pelo viandante; alem dessas, os diversos «Psidium., porta-dores dos saborosos araçás ; pitangueiras anãs, os muricys (Byrsonimas di-versas, Malpighiaceas), os cajueiros (AnacardiumliumileSt. Hil.), as .4no-nas e as Rollinias, sustentando pesados araticuns, algumas raras uvaias eainda ontras poucas arbusculas offerecem ao homem os seos fruetos sadios-e confortativos».

III MUN. DE ABRE CAMPO

Abrange seis districtos de paz (pela nova div. admin. da lei 556):
1.° Abre Campo (séde-cid.).
2.° Santo Antônio do Gramma.
3.° S. João do Matipoó.
4.° Santo Antônio do Matipoó.
5.° S. José da Pedra Bonita.
6.° SanfAnna da Pedra Bonita.
A popul. recenseada neste mun. em 1900 foi de 20.159 habs. e a superf.do seo territ. é avaliada em 1.679 kms.2
Deste mun. de Abre Campo já tratou minuciosamente o Annuario'eá.de 1909, pag. 161-163.
—À cid. de Abre Campo ainda não é servida nem pelo caminho deferro, nem pelo telegrapho : as mais'proximas estações são Ponte Nova, RioCasca e Váo-assú (na Leopoldina Railway).
-No mun. de Abre Campo havia, em 1908, 12 escolas primarias esta-doaes: 4 na cid. de Abre Campo e 2 na sede de cada um dos distrs. deS. Antônio do Gramma, S. Antônio do Matipoó, S. João do Matipoó eS. José da Pedra Bonita.
—A cit. lei n. 556, de 1911, manteve neste mun. o distr. de paz deSanfAnna da Pedra Bonita, com as mesmas divisas actuaes (art. 3 o nVI da cit. lei). l
-O mun. faz parte, pela div. eleit., do 3.° distr. fed. e da 1.» circum-ser.; estadoal.
No eccles., depende do arcebisp.de Mariana.

IV. MUN. DE ÁGUAS VIRTUOSAS

Abrange dous districtos de paz (seg. a lei n. 556 de 1911)
1.° Aguas-Virtuosas (sede—villa).
2 • Lambary (Bias Fortes).
Perdeo o distr. de paz de Conceição do Rio Verde, delle desmembrado

pelo n. III do art. 7.» da cit. lei n. 556, para constituir um novo mun.
Só a Villa de Águas Virtuosas tem 2.000 almas e o mun. continha, antesdo desmenbramento já referido, cerca de 20.000; e para o seo territ,. era cal-cul. uma superfície de 750 kms. 2.
Agora, deve o mun. ter menores população e território, com odesmem-

bramento soflrido.
Vide sobre este mun. o Annuario para 1909, pags. 163-173.

/.-:
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rt,rlH-C°ÍMÍa 
No*aBaden' a "ms. da Villa, tem uma área de 1.360 he-

ÍTolSl" 
em„16° °teSLt0d°S °CCUpad0S P°r CoIonos nacionae* * «tran-geiros (italianos, allemães, hespanhoes, tyrolezes, etc)

do-ãtoST* 
° mUn"Pe'a dÍV'.elelt0'«*. ao 5.» distr. fed. e á3.* circumscr.

Com^aTampTnhf 
aS°m ""' ***" VWT" depende' *»"**<*»*. da

nn ^i,??'^/8™ Virtuosas mantinha o Est. (até 1908), além do Gru-
dlf H, pVl"a' 

mais,5 escolas primarias, sendo 2 em cada um dos
Cotia Nova"" 

^ ^^ ° C°n0ei^° d° Ri° Verde e 1 na
-Na div, eccles., o mun. depende da dioc. da Campanha.-Por acto de 6 de Junho de 1908, e logo após o fatal desastre de Paris,em que perdeo a v.da o então Secretario de Estado Dr. João Braulio Júnior, o

iTn 
",° 

£ f 
tad° d°S N6g0CÍ0S d° Interi0r'dr-Carvalh0 Bri"°. de accordo*°"^ d0 reg"nento interno a que Se refere o dec n. 1.969, de 3 de ja-neiro de 1907, e como homenagem á memória do illustre morto, dr. João Brau-

nltT/' 
resolve°darao G™P° Escolar da villa de Águas Virtuosas a de-nominaçao especial de-Grupo Escolar Dr. João Braulio Júnior-No primitivo proj. de div. adm. do Est,, formulado pelo Senado, em1906, havia com relação a este mun. o seguinte:

«XXVI, O districto da Conceição do Rio Verde, no município de ÁguasVirtuosas, tem as seguintes divisas:
Partindo do kilometro 99 da estrada de ferro Minas e Rio, em rumo di-reito segue ate o alto da serra do Marimbondo e por esta seguindo á esnuer-da ate os Um.tes da antiga fazenda da Barrocada; dahi ao rio Taboao, poreste abaixo ate o no Baependy e por este abaixo até encontrar as divisas

t«TZ F , 
VÍSla CCm aS da R°Seta: ° se8lünd0 Pela* avisasdestas ate a ponta da serradas Nymphas, compreendendo a fazenda de JoséIgnacio; e dessa ponta da serra á Cachoeira do rio Jurumerim, seguindo atéo alto da serra do mesmo nome e continuando até o alto da serra do Cigano;e dahi pelas divisas das fazendas de Manoel dos Santos Cruz e Olympio Gon-çalves Carneiro em direcção a fazenda de Vicente José Gonçalves; no rioLambary Grande; e por este acima até a fazenda de Felix José Gonçalvesficando comprehendido o bairro denominado S. DomingosXXVII. As divisas do districto do Lambary, do município de ÁguasV.rtuosas, com o da Conceição do Rio Verde, no mesmo município e o* deSylvestre Ferraz e Christina, começam na linha que, partindo da--fiar* docórrego Jardim no.no Lambary Grande, sobe por esse córrego até a divisa dafazenda de Luc.ano de Andrade Pereira; e seguindo essa divisa até as dafazenda de Antomo Martins da Costa; e por estas até as da fazenda de JoaquimCarneiro, vae ao alto da Serra, na divisa da fazenda de Domingos FernandesMaciel edah, pelas divisa sdà fazenda de Gabriel Dias de Castro com a f a-zenda do Bom Successo e por esta até as divisas da fazenda do coronel Fran-cisco Carneiro Santmgo com o mesmo Gabriel Dias de Castro, seguindo sen-pre pelo espigào mais alto até encontrar as divisas da íàzehda- do coronelDommgos TVodoro Junqueira com as de João Gomes Nogueira e por estasacima, águas vertentes, até encontrar a ponte no rio Lambary Grande na

S„f' f»a 
Luisa N0guei,ae desta ponte pelo rio aba xo até n di-visas da fazenda de S. Benedicto.

¦, •::¦-. ¦,- :.. íí:
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XXVIII. As divisas entre os districtos de Aguas Virtuosas e Lambary, nomunicipio daquelle nome, são as actuaes com as seguintes alterações:
No rio Lambary Pequeno, no ponto em que é atravessado pela divisa quevem da Caixa d'Agua da estrada de ferro Musambinho, em vez de atravessaro rio, desce por elle até a barra com o rio Lambary Grande e por este abai-xo até a confluência do córrego Jardim».

*

—Da acta do lançamento _da ped*a fundamental do Casino de AguasVirtuosas do Lambary, lavrada aos vinte e dois dias do mez de Agosto de1909, consta que ás cinco horas da tarde desse dia, naquella villa de AguasVirtuosas, Estado de Minas Geraes, sendo Presidente do Estado o exmo. sr.dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes, Secretario das Finanças o exm. sr. dr.Juscelino Barbosa e Prefeito do municipio o exm. sr. dr. Américo Werneck,teve logar com toda a solemnidade o lançamento da pedra fundamental doCasino da mesma localidade, na presença do exmo. sr. dr. Américo Wer-neck, prefeito, deputado João de Almeida Lisboa e dr. Eustachio Garção Sto-ckler, que discursaram no acto, de grande numero de famílias e pessoas do
povo, da banda de musical local e do sr. Quintino Ferreira, representante dafirma Poley & Ferreira, da Capital Federal, constructora do edifício, cujadescripçâo damos adeante, detalhadamente.

Os últimos melhoramentos de Aguas Virtuosas de Lambary

«Revestiram-se do maior brilhantismo os festejos realisados, a 24 deabril de 1911, nesta localidade, commemorativos da inauguração dos melho-ramentos com que o governo do Estado dotou esta importante estação hy-dro-mineral, tão justamente procurada pelo valor curativo de suas fontesalcalino-gazosas.
O prefeito de então, sr. dr. Américo Werneck, cuja competência é assásconhecida e comprovada, dirigio a execução desses melhoramentos, quecollocam Lambary em admirável posição pelo conforto e bem estar que

passarão a gosar innumeras pessoas, cujo estado de saúde exija o uso dasmesmas aguas.
As obras alli executadas, fazendo parte de um vasto plano e tendendo

todas ao mesmo fim, podem separar-se} entretanto, em duas sortes de me-
lhoramentos : os immediatamente indispensáveis á vida geral da íocalida-
de; eos que se referem, de modo particular, ao embellezamento e attracti-
vos da estação de aguas.

Na primeira condição estão os serviços de illuminação publica e abas-
tecimento de água; na segunda, a construcção do grande Casino, do novo
parque, do famoso lago artificial, da usina de congelação de aguas mine-
raes e conservação frigoriflca de fructas; do mercado de flores, fructas
e aves, da leiteria para os veranistas, e, como conseqüência, das novas
avenidas e explanada-tudo isso feito já e inaugurado naquelle dia;-e mais aconstrucção projectada do Grande Hotel e da nova estação da Rede sul-mi-neira, em frente ao parque e ao Casino.

Os trabalhos, vigorosamente atacados, com o zelo e a energia de umhomem que vê finalmente positivada em um facto official a idéa acari-ciada ha longo tempo e cuja realisação lhe confiam, foram pelo dr. Ame-

. >
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rico Werneck levados a cabo, na sua parte mais importante, dentro docurto praso de cerca de dois annos, tendo a vencer difficuldades não pe-quenas de construcção, que a observadores pouco attentos não se afigura-riam, a principio, tão fortes.
As obras do parque e de varias construcções do projecto obrigaram aPrefeitura de Águas Virtuosas, não só a remodelar uma parte da povoarãoadquirindo casas para demolil-as, como a renovar um largo trecho* dopróprio solo, onde as casas assentavam sobre um fundo de brejo e ondefoi preciso modificar o nivele a contextura do terreno com aterros formi-daveis, para que as esplanadas e os relvados fossem traçados com uniformi-dade e segurança e as fundações dos edifícios não desapparecessem no

E' esta, das obras realisadas em Lambary, uma parte importantíssima ede que não darão conta, certamente, os que passarem agora pelas ruascolleantes do parque, em cujos alegretes estão semeadas duzentas espéciesde flores, ou pisarem o pavimento asphaltado da usina frigorífica, emque se preparam os blocos de água mineral.
Ahi, entretanto, pontos houve em que foi preciso-para manter o aterroque fugia, empapando-se na vastidão do brejal, minado e absorvido pela água,-fazer fleiras de arrimo de alvenaria, ao nivel do novo chào, separando óaterro em talhões e amparando o barro dividido desse modo

o„Ar,bngem/° 
atT° 

Tede°' aindaass™> ?« previsões; contava-se
dTotntT1mn!t,m0L3Ub,COS 

dete"a bastariam e f— empregados cerca
Finalmente, a tenacidade do engenheiro venceo e pode se ver no localantigamente encharcado, onde as casas velhas se plantavam em pleno char-co, estender-se os relvados alegres do vasto e caprichoso parque e levantarse sobre nm solo firme e alto de tabatinga compacta uma série de constrú-ecoes complementares da obra de aformoseamento e conforto da tradicio-nal estância de águas mineraes.

h,!,!"!?" ^'t?. grfde Parte aterrada> estâ0 a Usina Electrica, a Fa-brica de gelo e Usina de frigorificação, a Leiteria e o Parque.
* ¥

rtn* 
°.Par«M,e-Este 

tultlmo- de forma irregular, além dos taboleiros flori-dos, dos pavlhoes rust.cos, dos tufos de arvores e de folhagens e dos pe-quenos lagos da paisagem, comportará de futuro um vasto tanque balneáriode profund.dade que irá de um a dois metros e alimentado pelas agüa,'do grande lago, por meio de um canal, tanque em redor do quaí, segundo o
vlS ded?;itATÍC° 

WeTCk' "m C°nStrUÍdaS P^-nas cisas dvestiário, de feitio leve, para banhos dos veranistas, ao ar livreNo Parque foram plantadas duzentas variedades de flores, 
'entre 

asquaes soberbos especimens de dhalias-chrysanthemo.s. Compietando o effeitodecorativo desse vastíssimo jardim, atravessa-o o rio Mombuca, cujo 
°e!to 

foialargado, represando-se as águas mais adeante para se obter a dSaçàodesejada e cujas margens, dentro do parque, foram devidamente 2
Sane Qne°7ftoa:rent0; & " eleVaÇâ° de al™aria- P W*o *parque, que^ não esta ainda concluído de todo, já é bellissimo, princioal-mente visto dos terraços do Casino e dos outros pontos altos da villa 

P
A Usina-A usina de congelaçâo flca antes do, Parque, defrontandoquasi o pavilhão das fontes hydro-mineraes. aeirontando

' 

¦¦ 
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r? E' uma construcção singela, contendo um serviço de sensivel necessida-
de, que não existia em Lambary. Ha alli quatro salas : em uma estão o
motor electrico e o tanque de congelação, onde se podem fabricar normal-
mente mil kilos de gelo em oito horas, ou seja mais de duzentos kilos por
hora, em blocos de cinco kilos, sendo que pai te deste gelo é de água
potável e outra parte da própria água mineral, para exportação e para re-
frigerar a água mineral liquida, sem que esta perca parte das suas qualidades
com a mistura do gelo commum; na sala immediata está a câmara frigori-
fica para conseivação de fructas, carnes, legumes,, etc; em outra ao lado
será installado um pequeno «bar», para refrigerantes; em um ultimo alo-
jamento, afinal, estão as installaçòes sanitárias.

A Leiteria.—A leiteria está um pouco afastada, á esquerda, quasi *em
• frente ao Hotel Mello. E' um grande salão cimentado e coberto, ao qual

dão accesso largas entradas entre pilastias e no qual os criadores que fa-
zem o commercio de leite levarão pela manhã as suas vaccas, para vender
o leite ordenhado, na occasião, aos veranistas.

Ao fundo ha uma varanda alta, e á qual se sobe por um escadim ei-
mentado, que dá sahida para fora; dessa varanda os bebedores de leite re-
ceberão o seo copo de leite fresco da mão dos vaqueiros. A uma dada

hora, os animaes são retirados e a leiteria é cuidadosamente limpa. E' um
pequeno mercado de leite, intelligentemente organisado, e cuja falta todos
sentiam nas estações da natureza da de Águas Virtuosas.

Esta leiteria foi o primeiro ponto inaugurado pelo Presidente marechal
Hermes, que alli bebeo, ao sahir do Hotel Mello, após o primeiro repouso
da viagem, o seo copo de leite, O acaso da posição deste edifício, na
ordem de proximidade do ponto de partida, deo ás cerimonias da inaugura-
ção uma feição symbolica : assim o Presidente da Republica partio do edi-
ficio mais humilde, seriando a evolução local, para o mais grandioso, co-
meçando pela representação da vida rústica, que é a Lambary primitiva,
com o duplo cunho de fonte natural de vida e de vigor, e de industria ba-
sica destas montanhas felizes, para chegar, passando por vários estádios da
intervenção civilisadora moderna, até a figura esplendida da existência re-
quintada destes tempos-caracterisação da vida intensa em que nos esvahi-
mos, gosando-que é o soberbo Casino, que domina, ao fundo, do alto da
sua gloria luxuosa e do seo orgulho archictetonico, a belleza sadia e riso-
nha da suggestiva localidade.

Abastecimento de água potável — O serviço de águas da villa de Águas
Virtuosas é, no ponto de vista technico, um dos mais interessantes, senão
o mais adeantado dos nossos abastecimentos actuaes.

A água foi captada na Serra, a quatro kilometros da villa, e provém de
córregos que derivam da rocha; é de uma limpidez e pureza raramente
igualaveis, e o debito de seos mananciaes é de um milhão de litros diários,
para dois mil habitantes, que é actualmente a média da variável população
da linda estação de águas. Esta água que vae, no momento, muito além
das necessidades da villa, é distribuida por uma rede de canalisaçáo com
o desenvolvimente de quatorze kilometros.

A particularidade interessante deste serviço é que as linhas, quer addu-
ctoras, quer distribuidoras, são de canos de aço, empregados pela primeira
vez no Brasil. Isto permitte aos encanamentos uma resistência que não

- possuem os tubos de ferro e, consequentemente, uma segurança e uma dura*

t:•'
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ção pouco communs das obras de abastecimento. Os canos encommenda-dos pelo Dr. Américo Werneck, na Allemanha, foram calculados de modo anão precisarem ser substituídos quando o desenvolvimento da povoação ex-ígir um suppnmento mais avultado da água; elles deram, aliás, um excel-lente resultado nas provas que soffreram, por isso que, calculados para apressão de setenta atmospheras, supportaram, sem ruptura nem damno, apressão de noventa. Até hoje o serviço de abastecimento de Águas Vir-tuosas, quer na construcção, quer depois, não teve a inutilisação de umúnico cano, quando nos outro* a perda é de vinte por cento, approxima-damente. r
A economia resultante do emprego dos tubos de aço é avultada, ainda

que estes sejam de preço mais elevado que os de ferro.
E' este um dos grandes serviços do então prefeito dr. Américo Werneck.
A {Iluminação electrica - O serviço de illuminação publica é um traba-lho que accentúa egualmente a capacidade profissional de quem o executoue fez executar.
Assim, a usina de electricidade comporta quatro geradores de forçasdifferentes, podendo trabalhar em conjuncto ou separadamente, de modo ater a Prefeitura o recurso, de dadas as necessidades de occasião, fazer ac-cionar a força de cincoenta cavallos, empregando uma machina; ou de cem,cav. empregando a outra; ou de «ento e cincoenta, conjugando as duas;ou ainda, a de duzentos ou trezentos, conforme resolva lançar mão demais uma ou de todas. A rede de illuminação é também dupla, tendo nomesmo poste lâmpadas incandescentes e de arco voltaico, de maneira a terum serviço para as necessidades communs da via publica e outro para asexigências de uma festa ou facto congênere. O effeito das grandes Iam-

padas foi mesmo posto em prova, de modo brilhantíssimo, nas festas inau-
guraes de 24 de abril de 1911.

O systema de illuminação das ruas comprehende, actualmente, duzentaslâmpadas incandescentes e oitenta de arco voltaico. Ha, além disso, um
poderoso holophoíe, montado sobre um torreão de 16 metros, nas proxi-mídades da nova estação planeada, o qual projecta a sua claridade sobrea villa e sobre o lago.

A luz das lâmpadas é clara, intensa e fixa, dando uma excellente impres.sâo. E' um serviço, como o do abastecimento de água, de irrecusável valor.
Estes são os melhoramentos de caracter mais geral, ainda que represen-tem egualmente um serviço á estação de águas.

• *
Da parte especialmente destinada ao aformoseamento e propagandadesta ultima, além dos pequenos detalhes ligados á belleza e ao conforto damilagrosa estância e das ultimas construcções, resta-nos descrever o grandelago e o Gasino, as duas obras mais ousadas, attentas as condições do meio*

que se fizeram no Brasil, no dominio da remodelação de velhos aspectos* de*
pois da nova capital de Minas e da Avenida Central do Rio de Janeiro*

O Lago—O grande lago, formado pelo represamento dos rios Lambary,
Lambary Pequeno e córrego do Aurélio, occupa uma vasta bacia circulada
por um encadeamento da serra de Águas Virtuosas, bacia cuja maior exten-
São era occupada por um brejo. O fundo foi cuidadosamente limpo; o matto
Üeyribado e queimado; os troncos cortados rente como chão, A massa d'a*
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gua cobrio o terreno inútil, lavou o charco, encheo enorme âmbito da bacia,
formando um.lago de admirável belleza, que tem mil e oitocentos metros na
sua maior extensão sobre mil na maior largura, com a profundidade máxima
de sete metros e minima de um metro em qualquer ponto da margem, isto é,
um lago sem espraiamentos, sem inundações, sem encharcamento das terras
visinhas. Esse lago, que dá, com a moldura das suas montanha», uma viva
impressão da enseada de Botafogo, está semeado de trinta e duas ilhas, de
maior e menor tamanho, umas consumidas naturalmente por elevações do
primitivo terreno, outras feitas artificialmente; ilhas que têm diversos desti-
nos, desde o de sitio de convescotes pitorescos até o de simples abrigo paraas aves aquáticas.

Nesse lago singram embarcações e gondolas de passeio, canoas gracio-sas, ligeiros hiates; e, na inauguração, o Sr. presidente daoRepublica atra-
vessou-o, em uma luxuosa gondola adquirida pela Prefeitura de Águas Vir-
tuosas, comboiada por uma esquadrilha de pequenos botes, remados por um
grupo de gentilissimas senhoritas, tão femininamente graciosas quanto spor-
tivamente destras.

Essa construcção ousada e magniíica, contra a qual não deixaram de se
arrepelar os receios maldizentes dos rotineiros, na própria Lambary, não é
simples objecto de aformoseamento local nem um mero motivo de prazer.Abundantemente piscoso por si próprio, o lago foi enriquecido com espécies
preciosas, que ainda não possuia, e será dentro em pouco um centro de vida
industrial, pela exploração da pesca.

E\ ao demais, um trabalho magniflco de engenharia. A represa que o
fecha e lhe retém no bojo as águas dos antigos rios desappárecidos, é um
trabalho que honra o profissional que o concebeo e meticulosamente o ex-
ecutou. Assentada solidamente sobre uma fundação de pedra e cimento, en-
travada por uma curiosa disposição de trilhos de ferro, ella apresenta na suaface exterior, não uma rampa cominum, mas uma cascata formada de blocos
de pedra, armados de modo a dar um desejado effeito á queda da água que
passa pelo vertedouro.

Esse eifeitoébellissimo. Como, entretanto, o embate continuo do volu-me dágua no fundo do rio que lhe dá escoamento 'acabaria 
por excaval-o,

ameaçando a segurança da represa, evitou-se o perigo por um curioso la-
geamento do fundo, que serve de defesa deste e de amarração ás rochas da fun-dação daquella, lageamento que aos olhos leigos parecerá antes um arranjodecorativo que uma obra de resistência.

Perpendicular a esta represa está outra, destinada, como antes dissemos,a reter as águas do Mombuca, para alargar-lhe a parte que atravessa o par-que. E' sobre a continuação do Mombuca que cae a cascata do lago.
Sobre as duas represas foram lançadas duas importantes pontes de ferro,dando para as principaes avenidas, que conduzem ao Casino e á esplanada

promptapara a nova estação da Rode Férrea Sul-Mineira.
O grande lago tem a contornal-o por uma parte uma grande AvenidaCircular, cujo eixo já está aberto e franqueado aos caminhantes; e por ou-tro a linha da Rede Sul-Mineira, que descreve, ao aproximar-se de ÁguasVirtuosas, uma grande curva, idêntica á que a E. de F. Central descreveem Bello Horizonte.
O Casino de Lambary-Avulta entre todos os melhoramentos o sum-

ptuoso edifício do Casino, que adorávamos descrever.

V*í »
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Collocado a cavalleiro do grande lago, que é contornado por uma aveni-da, onde outr/ora existio a tradicional «Volta doO», está assentado sobreuma consistente eminência de schisto argiloso, vulgarmente chamado «mollê-do», na qual se preparou uma vasta esplanada, o majestoso edifício do Ca-sino, dominando com as suas duas fachadas, coroadas de cupolas e zimbo-nos, o conjuncto dos melhoramentos da Villa.
Vasado num estylo archtectonico severo e de imponente effeito, é o Casi-no a obra de maior vulto que ha em Lambary, e em cujo acabamento poz osr. dr. Werneck o melhor dos seos esforços.
A divisão interna do edifício, que tem dois pavimentos, sobre obedeceraos fins a que se destina, ainda dispõe de amplos salõe» para bailes, concer-tos, festas literárias, leitura, diversões, etc.
O salão principal, que se acha collocado ao centro do edifício no pri-meiro pavimento, sob o zimborio central, offerece uma decoração deslum-brante, bem como o que é destinado ás senhoras.
No primeiro, estão artisticamente dispostos pelas paredes 16 quadrosjaponezes authenticos, de legitimo xarão, representando os doze mezes eas quatro estações do anno.
A delicada e original pintura de *,odos elles encanta, extasia pela novi-dade e pela execução.
O salão das senhoras é também decorado á japoneza; por todos «os re-cantos ha artísticos quadrinhos, «panneaux» de seda pacientemente trabalha-dos ámão, estatuetas de «gheishas» e «mousmês», magníficas jarras, espe-lhos com incrustações de madre-perola e onix, leques, para-sóes e dragõesdourados pelas paredes e pelo tecto e um rico mobiliário adequado.Os salões destinados aos jogos ficam situados nos quatro ângulos do se-

gundo pavimento, que é bellamente alpendrado em torno e de onde se descortina o pitoresco panorama da villa e do lago.
Do Casino se desce para o Parque, onde o gosto e a elegância se reúnemnuma original disposição de tudo: aléas, pavilhões, repuxos, pequeninoslagos, massiços de verdura, canteiros de flores e um córrego a dividil-oao meio.
Ao lado desse parque está uma usina geradora de energia electrica'movida a gaz pobre, com quatro motores e os respectivos geradores e ga-zometros, que alimenta cerca de sessenta lâmpadas de arco voltaico, distri-buidas na área dos melhoramentos, um grande holophote, levantado ao lado •do Casino, próximo á via-ferrea, além de dezenas de outras lâmpadas queservem á illuminação publica e particular.
De um e de outro lado e em frente dessa usina foram construídos o mer-cado de flores, de fôrma triangular, a fabrica de gelo, também movida a

gaz pobre, e unia leiteria.»

(Extr. do Paiz e do Minas Geraes).
*

Todos estes melhoramentos descriptos foram inaugurados, festivamente,em 24 de abril de 1911, na presença dos srs. Presidentes da Republica e doEstado, vanos Ministros e Secretários, políticos, diplomatas e militares deterra e mar, representantes do clero e de varias classes sociaes, tendo sidoo seguinte o programma dos festejos então realisados na villa:I-Recepçâo popular das altas autoridades da Republica e do Estadona parada Mello, das 10 ás 11 horas da manhã; II-Inauguração da leiteria-'

#
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Uma installação electrica, que emparelha com as melhores do paiz, no
valor de 300 contos, constando deuma usina geradora, com a força de 300 ca-
vallos ; 200 lâmpadas incandescentes e 80 arcos voltaicos, além da luxuosa

installação dos lustres do Casino ;
Um Casino no valor de 600 contos, e todo elle projectado de accordo com

os nossos costumes e que é, na opinião de homens viajados, um monumen-
to digno de figurar entre os melhores no gênero ;

Um edifício, no valor de 25 contos, destinado a um Instituto Cirúrgico,

que ha de prestar os mais relevantes serviços aos veranistas, nos casos ope-
ratorios e a toda a zona sul do Estado ;

Um Parque ajardinado e arborisado no centro da villa, no valor de 200
contos, e, quando prompto, maior que o parque da Acclamação do Rio de
Janeiro;

Ainda um outro Parque Florestal, na cabeceira do lago, com 40 alquci-
res de mattas, onde serão abertos vinte mil metros de avenidas de 12 metros,

para servirem de passeio aos excursionistas que amam a solidão e as pom-
pas da natureza. E1 pensamento da Prefeitura conserval-o para defesa do

lago e nelle plantar grande lalhòes de pinheiros, eucalyptus, cedros do Liba-
no e outras essências fiorestaes, de modo reunir á sua belleza agreste a

utilidade de um horto experimental de silvicultura;
No centro da villa, duas attrahentes cachoeiras, formadas pela barragem

dos ribeirões do Mombuca e S. Simão. E' uma obra solida, de alvenaria
de pedra e cimento, com travamento interno de trilhos de aço, tudo no
valor de cento e cincoenta contos. Sobre ellas foram lançadas duas impor-
tantes pontes de ferro, com o comprimento de 10 e 17 metros e largura de
seis metros, communicando as avenidas principaes ;

Um grande lago, com 1.800 metros na maior extensão, sobre mil na
maior largura e a profundidade máxima de sete metros. Os mais rigorosos

preceitos sanitários foram nelle observados.
As correntes foram distribuídas de fôrma a ser lavada toda a sua super-

ficie. O leito escavado na larga zona do espraiamento tem a profundidade
minima de um metro em qualquer ponto da margem. Não ha nelle um es-
colho, um banco de areia. O matto que existia no seo leito foi derribado
e queimado, os troncos cortados rentes com o solo. A navegação em todos
os sentidos é franca e livre. Sessenta mil metros cúbicos de terra foram
d'ahi extrahidos em pleno pântano, e com esse volume formaram-se trinta e
duas ilhas, entre grandes e pequenas, com seis canaes, penínsulas e anco-
radouros abrigados.

Não ha a menor duvida de que esse lago, tão discutido,"se arrolou entre as

riquezas do Estado. Apesar de ter custado essa obra apenas 120 contos,
só ella vale tudo quanto aqui se gastou. Não se veja em suas águas um
simples motivo para ás diversões publicas, para as festas venezianas, para
o divertimento da pesca, para os exercícios de remos, para o fortalecimen.
to dos músculos, para os prazeres do sport. Ha nesse lago alguma coisa de

mais útil debaixo do ponto de vista industrial. Elle lançou as bases da pis-
cicultura no Estado.

Além dos milhões de peixes que o povoam, serão nelle lançados o salmão,
a carpa, a truta e os melhores exemplares dos nossos rios. Dentro em poucos
annos, observado o regulamento da sua defesa, esse lago abastecerá o mer-
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todo de madeira de lei e forrado com pedras miúdas de differentes cores,
formando desenhos modelados no systema da Avenida Central.

Ao fundo do parque salienta-se um lindo repuxo com uma grande jar-ra, circumdada de cabeças de mulheres, estylo indiana, de cujo centro, em
filigranas de crystal, jorra a bella lympha.

Magnificos carramanchões de rosas trepadeiras ornam diversos pontosdo parque, onde o aquático, na mollesa do descanço, sente-se bem numa ath_
mosphera odorifera e reparadora.

0 parque depois de aterrado, numa altura de setenta centimetros, no-
vos canteiros foram nelle delineados e plantados com todo cuidado e gosto
artistico, e tudo isso como complemento da série enorme de melhoramentos
com que a a ctual Empresa vem ha 2 annos dotando esta estância de águas

mineraes, não poupando sacrifícios e despesas para arrancal-a do marasmo
em que jazia, só admirada e endeosada por aquelles que tinham a fortuna
de subir a este retiro fadado por Deos em busca do lenitivo aos seos soffri-
mentos.

Pois bem, não pararam ahi os melhoramentos iniciados pela Empresa ;
foi mais além : reformou todo o estabelecimento balneário, substituio as
banheiras velhas com mais de 30 annos de uso, por novas, elegantes e con-
fortaveis ; reformou o recinto das duchas e seos apparelhos, creou nova
secção para banhos de chuveiro e cascata com apparelhos modernos que
facilitam ao banhista a g'aduação de sua intensidade; pintou e limpou todo
o estabelecimento ; dotou-o de machinismos novos para supprir de água os
grandes depósitos collocados a 15 metros de altura.

O Ca.sino, ponto obrigatório do., aquáticos, com attractivos próprios
deste gênero, também soííreo reparos. Em um canto do parque e ao lado
das fontes destaca-se novo e vasto edifício mandado construir pela referida
Empresa, para remodelar o seo systema de engarrafar as águas.

Neste edifício foram montados os mais modernos machinismos para ga-zeiflear e engarrafar com o gaz das próprias águas, sendo, portanto, natu-
ralmente gazeifícadas, para salientar as suas reconhecidas e largamente
preconisadas qualidades therapeuticas, com durabilidade infinita, sem re-
ceio do consumidor ingerir, em longinquas paragens, uma água deturpada
pela acção do tempo.

Comprehendendo a Empresa que uma estância de águas mineraes desta
natureza não podia continuar no systema rotineiro que de longa data vinha
se arrastando, contractou com o sr. Eusebio M. Pires Ferreira, antigo inven-
tor do actual' systema de engarrafar, a montagem de todos os machinismos
e demais obras, necessárias a esta secção das águas».

*

Com o pseudonymo Gralz, trouxe O Lambary, de 18 de Dez. de 1910, a
seguinte narrativa lendária do descobrimen todas fontes medicinaes de Águas
Virtuosas:

«Em 1780, toda a área,, hoje oecupada pela villa de Águas Virtuosas, co-
bria-se de densa matta virgem, sem clareiras, nem mesmo apreciáveis aber-
tas, por onde os raios do sol penetrassem na vasta e escura floresta.

Tudo era sombra e silencio e a vida se revelava pelos uivos das onças
pintadas, pelos gritos guturaes dos bugres, únicos senhores destas para-
gens, pelo pio dos macucos e pelo bugre a moer o seo engenho de canna.

• . .. A'.
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Rarissimos eram os ousados caçadores, que se aventuravam á temerida-
de de enfrentar os riscos da velha e terrível matta do Mombúca.

Só um velho africano, um Mina, conseguira devassar as escuridões desses
domínios de onças e bugres.

As onças, elle as tinha, como gatinhos inoffensivos e os bugres, já eram
seos amigos, graças á boa moafa e ao fumo, que lhes trazia.

Dessa maneira, era o Mina o devassador de todos os segredos da matta
virgem.

Era escravo de um fazendeiro das cercanias da Campanha e por meúdo
visitava a povoação, sobretudo á noite, depois que o sinhô estava dormindo.

Aportara á Companha, á procura de um celebre cirurgião, cuja fama
atravessara centenas de legoas, o grande criador de Passos, sr. Antônio
Alves Trancoso.

Fizera uma jornada penosa, entremeada de tropeços de toda ordem e,
por vezes, recheiada de perigos.

Obrigaram-no a tamanhos sacrifícios a moléstia de sua única filha-a
bella e encantadora Cecilia.

Morena da côr do jambo, trancas negras, bastas e longas; uns olhos lar-
gos, pretos, como a noite borrascosa, contrastando com a alvura dos dentes,
numa fila impeccavel, Cecilia era regularmente alta, com um corpo ideal-
mente bem feito.

Complelara seos dezoito annos e já tinha o coração enlaçado pelas jurassinceras e ardentes do seo noivo, moço, bem educado e galante—o Tancredo.
Cuidava-se do enxoval para o consórcio, que se devia realisar dentro de

dois mezes, quando uma manhã Cecilia se sentio indisposta.
Um enjôo de estômago, algumas tonteiras, corpo ainollentado.
A mãe—D. Alice—acudio préssurósa, trazendo um chá de herva cidreira.
Não era nada, não passava de uma indisposição de estômago. Logo es-

tária bôa.
Entretanto, passou-se o dia sem que a doente sentisse melhoras; a noite,

passou-a em desassocego e no dia seguinte as cousas se apresentaram com
aspecto assustador.

Cecilia vomitava repetidamente, não se podendo alimentar, mesmo com
leite ou caldo.

Trancoso e D. Alice ficaram áttonitos, succumbidos. O único «medico»,
que por lá havia, era um velho curandeiro, muito entendido, diziam.

Chamado para tratar a moça, empregou todos os seos recursos, nada
conseguindo.

As comadres da casa, os amigos, todos lembravam remédios extraordi-
narios, que tinham operado curas milagrosas.

Mas o mal de Cecilia não obedecia a todas essas maravilhas e ò seo esta-
do se aggravava.

Agora, eram os vômitos acompanhados de caimbras e t azendo excessiva
fraque/.a

O desespero era completo e o desapontamento dos conselheiros, geral.
Quinze dias se passaram nestas angustias, em que os pães e o noivo so-

friam as torturas, que só o inferno poderá ter inventado.
No fim deste praso, Cecilia, muito enfraquecida, recusou absoluta-

mente os remédios, mandou collocar sobre o estômago e ventre uma grande

í >
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cataplasma, bem quente e, de quando em quando, tomava uma colher de água
quente, sem doce.

Fosse por que fosse, mostrou-se um certo allivio. Os vômitos espaçarame o leite foi possivel em colheradas.
Com quanto as melhoras dessem alguma esperança, continuava inquieta-dor o estado de Cecilia.
Nestas condições, lembrou Tancredo que talvez fosse bom tentar a curada doente,levando-a ao cirurgião da Campanha, homem que viera formado deI ortugal e que fazia curas admiráveis.
Trancoso acceitou o conselho, porque mais valia tentar um recurso extre-mo do que permanecer naquella situação.
Emprehenderam a viagem e, depois de mil peripécias, chegaram á Campa-nha, onde os encontramos.
O afamado cirurgião, ao examinar Cecilia, encolhera os hombros, con-trahindo os lábios em significativo muchôcho.
A moça tinha um fígado enorme, estava extremamente anêmica, tendoem péssimas condições o estômago e intestinos. O tratamento foi rigoroso eseguido a risca, mas o resultado nada animador.
Falhando esta desesperada tentativa, ficavam á mercê do imprevisto,•sempre contando comum desenlace aterrador.
Faltando uma noite o azeite para a luz, Tancredo foi ás 10 horas da noitea, venda de um tal P freira, que tinha o costume lucrativo de ficar ao balcãoate muito tarde.

O Pereira puxou a prosa para o lado da moléstia de Cecilia e Tancredocxpandio-se em queixas amargas contra a sorte. Ouvindo o moço e vendo odesespero, que lhe ia nalma, o unico freguez que se achava na venda, dissea Tancredo: -«S/ô moço, desanimo não é remédio; a sua doente, pelo que osr. diz, pode sarar em vinte dias a trinta».
Tancredo encarou, estupefacto, o seo interlocutor c vio que era um negrovelho, que assim lhe faliava: Queira desculpar-me, como se chama ? - Minaum seo creado.
-Mina, vejo que é um homem velho e, embora negro, parece pessoa seria;como, pois, tem coragem de meter no meo coração uma esperança, que nãoachei em parte alguma?
-Siô moço, escute. Cada um tem sua experiência e, quando affirmaumacousa, e porque tem razão para fazer. Já lhe disse que sua noiva pode sarardo vinle atrintadias. Digo, porque sei o que estou dizendo. Como vê, souum negro velho, escravo, trabalhando todo o dia para meo senhor, vestindoiim (rapo de algodão e comendo feijão com angu. Toda a minha fortuna é odomingo, o dia santo, a noite.
Não preciso de nada c nada quero.
Levo a vida contente com o que Deos me deo. No meo coração sinto dó

pelas desgraças dos outros.
O senhor soffre muito e eu estou prompto para lhe dar o que não obtevede ninguem-a saúde de sua noiva. Si quer-õTiga e nem agradecimento lhe

pedirei. ,.
—Tancredo sentio tal confiança naquelle homem negro, que lhe falava comtamanho desprendimento, que lhe tomou a mão, beijou-a e lhe disse, ire-mendo de emoção— acceito.
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Afma pedio praso de três dias para preparar commodo. No fim dos três
dias, apresentou-se a Tancredo, a quem convidou a seguil-o com toda a
comitiva.

O moço não hesitou. As liteiras das senhoras e os cavallos dos homens
estavam preparados e a partida se fez logo.

No fim da caminhada, acharam-se no mais profundo da matta virgem,
que Mina dominava.

Estava aberta uma clareira, um grande e confortável rancho ali estava.
Acommodaram-se todos, perfeitamente. Mina pedio, então, apTancredo

que elle mesmo queria conduzir Cecília ato o logar, onde se achava o gran-de remédio.
Posta Cecília em umacadeirinha das que se usavam naquelle tempo,

Mina tomou os braços da frente e seguio resoluto para o baixo do valle.
Brotava ahi umaexquisita água, fcrvente e crystalina.

Mina encheo uma chicara, deo-atá Cecília, dizendo-lhe : «Beba, que ahi
tem a saúde e a vida».

Caso espantoso ! No fim de vinte dicas, Cecília tinha alcançado a mais
florescente saúde.

As alegrias foram indescriptiveis.
Trancoso, de accordo com D. Alice e approvando os desejos de Cecília

e de Tancredo, resolveo que ali mesmo se realisasse o casamento.
Obtida a licença necessária, erigio uma linda e rústica capella, dedicada

á N. Senhora da Saúde e, no meio de numerosos convidados, effectuou-se o
enlace feliz.

Entre os convidados estava o notável cirurgião, estarrecido deante da
inesperada maravilha.

As festas foram retumbantes, musicas e foguetes pela primeira vez ecoa-ram nas quebradas da serra, accordando as onças e os bugres, que Mina ti-nha tornado amigos da familia Trancoso.
Os bugres festejaram as bodas com dansas e cantos, que foram muito ad-mirados.
Mina foi libertado pelos noivos e ficou o inseparável amigo da familia.
Dahi por deante, foi-se apregoando e dilatando a fama assombrosa daságuas santas e milagrosas.
Mais tarde, passava pelo logar uma estrada e o boiadeiro ou tropeiro

pa ava, chegava reverente até á nascente da aqua santa, bebia, punha um
pouco sobre a cabeça núa, banhando os cabellos c a testa e enchia uma bo-tija, que levava com escrupuloso cuidado para operar á uma, a 50, 80 e cemlegoa» de distancia !

Esta narrativa ouvimol-a de um narrador muito velho, que a ouvio deoutro ainda mais velho, que por sua vez a teve de outro velhíssimo».

V. MUN. DE AI.EM PARAHYBA

Este mun. da região da Matta abrange sete districtos de paz :
S. José de Além Parahyba.
Angustura.
Sant/Anna do Pirapetinga.

S. Sebastião da Estrella.
Volta Grande.

*;•»"̂ »
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¦¦¦•,¦ ¦¦;¦ 6 S. Luiz. x
7 Espirito Santo dAgua Limpa.
-Apopul: do mun. era de 39.189 habs. pelo recenseam. fed. de 1900.

: A superf. do mun. é aval. em 1.083 kms.2.
Faz parte este mun. de Além Parahyba do 2.° distr. fed. e da 2 a cir-cumscr. eleit. do Est.
Constilue uma com. jud. de 2.a entrancia. Pert, no ecclesiastico á ar-chidioc. de Mariana.
Naed de 1909 deste Annuario consagramos ádescr. hist. e chrorogr.deste mun. as pags. 173 a 178. O seo território está todo na bacia do médioi-arahyba do Sul. que é o grande collector das águas deste mun.
—Neste mun. de S. José de Além Parahyba, ha escolas publ. munici-

pães, nas Estações de BenjaminTConstant e Doutor Astolpho, e em EspiritoSanto dAgua Limpa.
O Estado mantém nelle 15 escolas primarias ; 3 na cid. de S. José, 1 emPorto Novo do Cunha ei em Villa Laroca (subúrbios da cid.); 2 na sede decada umdosdistrs. de Augiistura, Pirapetinga, Volta Grande e Estrella e 1 emcada um dos distrs. de Água Limpa e S. Luiz.
-Este mun. de Além Parahyba é agricola e pastoril, exportando muitocafé, cereaes, gado e lacticinios ; é atravessado pela Leopoldina Railway e

ligado á E de F. Central do Brasil; tem varias industrias e muito com-
mercio ; possue muitas povoações e fazendas importantfs. Confina cornos
muns. mineiros de Mar de Hespanhae Leopoldina e com os fluminenses de
Carmo de Sapucaia e Parahyba do Sul.

—Durante o anno de 1912, foram registrados, no município de Além Para-
hyba, no Registro Civil :

Nascimentos: 1.155, sendo 574 homens, 581 mulheres, 1.107 vivos, 48
mortos, 873 legítimos e 282 illegitimos.
;;::;• Casamentos: 284, sendo 202 entre brasileiros, 17 entre brasileiros e es-
trangeiros e 5 entre estrangeiros.

Óbitos verificados : 656, sendo 323 homens, 333 mulheres, 293 maiores de
21 annos, 363 menores de 21 annos, 420 solteiros, 175 casados. 55 viúvos,
613 brasileiros, 40 estrangeiros, 6 de estado civil ignorado e 3 de nacionali-
dade ignorada.

-Pelo n. VI do art. 9.o da cit. lei n. 556, de 1911, o Congr. Leg. do Est.
declarou que :

«As divisas entre os municipios de S. José dAlém Parahyba e Leopol-
dina, conforme accordo celebrado entre as respectivas Câmaras, são as
actuaes, menos no ponto concernente ao ribeirão dAgua Limpa, onde passa-
rào a ser pelas vertentes da margem esquerda desse ribeirão até o logar de.
nominado morro das Três Perobas ; dahi por uma recta ao mesmo ribeirão
logo abaixo da casa da Fazenda do Jeronymo, onde faz barra o córrego
SantAnna e depois pelo Água Limpa abaixo até a sua confluência no Pi-
rapetinga».

—Em 1912, incorporou-se-neste mun. uma Comp. Industrial de Fiação e
Tecelagem, cuja Fabrica está sendo montada, na cid. de S. José ; e nos
distrs. de Angustura e Volta Grande estão se aggremiando capitães para es-
tradas vicinaes de rodagem, explorando aind. de transporte por automóveis
para o barateamento do frete de mercadorias e gêneros da pequena lavoura,
dentro do mun.
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lnstallações hydro-electricas vão se fazendo, no territ. deste rico mun.
de Além Parahyba, onde a ind. pastoril e o fabrico de lacticinios e a pomi-cultura estão levantando as suas forças econômicas—um momento abatidas-durante a longa crise do café, que era o principal producto alli cultivado
até ha poucos annos.

MUN. DE ALFENAS

Este mun. do Sul abrange cinco districtos de paz (seg. a lei n. 556):
1. Alfenas (séde-cid.).
2. Joào do Barranco Alto.
3. S. Joaquim da Serra Negra.
4. Fama (Poragy),
5. Serrania.
-Perdeopela cit. lei de div. administr. do Est. os 2 distrs: de S. Sebas-

tiãodo Areado, que delle foi desmembr. pelo n. XXXIV do art. 7.» da lei
556, para constituir o novo mun. de Villa Gomes, e o de Conceição da Boa
Vista, transferido para o visinho mun. de Cabo Verde (n. VII do art. 6 o da
mesma lei) ; mas ganhou um novo dist.'. de paz, o de Serrania, creado pelo
n. XXV do art. 2.° daquella lei, com parte do territ. desannexado de
Bôa Vista.

A popul. recenseadano mun. de Alfenas era de 25.132 habs. em 1900 e
a superf. calculada para o seo territ. era de ,2.266 kms.2; agora, porém,
essa/área está um tanto diminuída com aquelles desmembramentos.

Pela div. eleit., faz o mun. parte da 4.a circumscr. est. e do 6.° distr.
fed.

Pela rliv. jud. de 1903; constituo uma com. de ].a entr. e pela div. eccles.
pertence ao bisp.de Pouso Alegre.

No mun. de Alfenas, em 1908, havia 11 escolas primarias do Estado:
4 na cid. de Alfenas, e 2 em cada um dos distrs. de Conceição da Boa Vista,
S. João do Barranco Alto, S. Joaquim da Serra Negra e S. Sebastião do
Areado.

A cid. de Alfenas é servida pelo caminho de ferro (Rede Sul Mi-
neira) e pelo telegrapho ; possúe um excellente Grupo Escolar, Fórum, Ca-
maça, Matriz, Collegio, Mercado, Jardim Publico, bons prédios, etc. Tem
imprensa e algum desenvolvimento commercial e industrial.

—Pela lei municipal n. 102 do 14 cie março de 1908, a Câmara de Alfe-
nas alterou a lei n. 86, de 17 de Março de 1907 e decretou, no art. l.°, que
a feira creada pela dita lei n. 86 de 17 de Maio de 1907, funccionasse no
mesmo edifício em que tem funccionado o Mercado daquella cidade.

—Em out. de 1909,'segundo coniniunicaçáo feita ao ministério da guerra
pelo sr. capitão Prado Leite, então commandante da 9.a companhia isolada,
com sede em Bello Horizonte, soube-se que, na cidade de Alfenas, um grupo
de mulheres invadira o edifício onde funccionava a junta de alistamento mi-
litar e espancara e afugentara os encarregados desse alistamento, oíFiciaes
da guarda nacional, apoderando-se dos papeis respectivos, que rasgaram e
incendiaram.

Isto mostra o modo lento porque, em Minas, vae o povo do interior re-
cebendo a execução necessária do serviço de Alistamento militar, condição
sine qua de uma boa organisaçào do Exercito para defesa do paiz.

*
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0 art. 2.°, n. VI, dalei n. 55G, deo ao novo distr. da Fama, no mu-nicipiode Alfenas, as seguintes divisas :
«Da barra do ribeirão da Cachoeira, com o Sapucahy e por elle acimaatravessando a estrada que vae de Alfenas á Fama, seguindo o mesmo ribei-rao ate encontrar á esquerda um vallo velho ; por este acima até encontraro do pasto do finado Thomaz Alves de Figueiredo; seguindo por este valloveino ate o córrego que desce para a Fama e delle, em rumo ao alto da Ca-poeira; e dahi em rumo ao Rio Machado; por este acima até sua barracom o córrego Andrequicé ; por este acima até suas cabeceiras ; dahi aoespigao, procurando ás do córrego do Brejinho e descendo por este até oribeirão dos Porcos ; por este até a barra do córrego dos Furnas e subin-do-o ate as cabeceiras e destas até o espigão do Vagalume ; dahi ás cabe-ceiras do córrego S. José (o que tem por principaes cabeceiras os córregosPaiva e Peneireiro) descendo por este até o. rio Sapucahy e por este abaixoate o ponto de partida.»
-O novo distr. de paz de Serrania, creado também neste mun. pelarefe-rida le, n. 556 (n. XXV do art. 2.-; tem as seguintes divisas dadas por aquella

itJi ue it/i'i .

«Começam as divisas na barra do corregosinhoda Lagoa com o rio Musam-bo, seguindo por este corregosinho até as suas cabeceiras e destas em rumo aoespigao; volvem á direita, descendo o espigào até o córrego da Ponte de Tabo-as e dessa ponte seguem córrego abaixo até o rio Musambo ; descendo poreste no ate a barra do córrego do Mutirão e subindo por este córrego atésuas cabeceiras e dahi subindo até o alto do espigào do Engenho Velho, atra-vessando o mesmo espigão até descer na cabeceira do córrego da Cachoeirin-ha, seguindo-por este abaixo até sua barra no ribeirão do Gambá e por esteacima ate a barra do corregosinho do açude de Lydio da Silva Gomes, su-b.ndo pelo dfio corregosinho até sua cabeceira e desta ao alto do espigàodo Palmital : deste ponto, subindo a esquerda pelo mesmo espigào até as in-. vernadas; de Antônio Faustino e descendo pelo mesmo espigào ate a ca-beceira do corregosinho de Cândido Moreira de Castilho, descendo poreste córrego até o rio S. Thomé e seguindo por este rio abaixo ate" abarra do córrego do Barreiro, subindo por este acima até sua cbeceira, su-bindo no rochedo até o alto do espigào, seguindo pelo mesmo espigào até aSerra, subindo ao alto da mesma, até attingir as antigas divisas entre o mu-nicipio de Santo Antônio do Machado e Alfenas e volvendo á direita pelas
¦ ÍS^ff 

^ ír0ntear ° C0,TC^inl'° ** Lagoa, seguindo em rumo a
barra do dito córrego com o Musambo, onde teve principio e finda esta de-marcação. *

VII MUN. DE ALTO RIO DOCE

. Abrange três districtos de paz este mun. do Centro-Leste •
1. Alto Rio Doce (sede—cid.).
2. S Caetano do Chopotó.
3. Dores do Turvo.
Perdeo o distr. de paz de Piedade de Bôa Esperança, delle desmembrado

lF£Tíd; r\d, VÍilad° RÍ° KS',era' «-**> "• XXVIIlTo art.i. da ult. lei de div. Adnunistr. do Estado (lei cit. n. 556), em 1911.
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Pelo recenseam. de 1900 era de 28 524 habs a popul. do mun. de Alto
Rio Doce, cujo territ. tinha uma superf. aval. em 740 kms. quadrs., antes
do desmembramento soíTrido.

O mun. pert., eleitoralmente, ao 3.° distr. federal e á l.a circumscr.- es-
tadoal. No ecclesiastico, pert. ao arceb. de Mariana. Suas agencias pos-
taes dependem da Administr. dos Corr. de Bello Horizonte.

A cid. do Alto Rio Doce (ant. São José do Chopotó) tem como est. fer
rea mais próxima a de Carandahy, na E. de F. Central, a 9 legoas de dis-
tancia.

Vide sobre este mun. o Annuario de 1908, pags. 190—192.
— No mun. de Alto Rio Doce, em 1908, o Est. mantinha 7 escolas pri-

maricás: 3 na cid. de Alto Rio Doce, 2 no distr. de Dores de Turvo e 2 no
de S. Caetano do Chopotó.

—O mun. foi creado, em 1890; é sédc de comarca, desde 1892.
População (anno de 1900), 28.524 habs. .
Superfície, 740 kms. quadrs. Até agosto de 1911, tinha o mun. os 4

distrs. de paz : da cidade do Alto Rio Doce, S. Caetano do Cnopotó, Pieda-
de da Bòa Esperança e Dores do Turvo. (Vide Annuario, de 1909, pag.
190).

No distr. de S. Caetano do Chopotó existe a «Bibliotheca Xopotense»,
aberta ao publico e que possuia (ate março de 1913) 4.009 volumes de obras
sobre línguas, artes, sciencias, etc, além de secçõos de manuscriptos, es-
tampas, philatelia, impressões, cartas e mappas geographicos.

*

Com o prolongam, da E. de F. Central (Ramal de Palmyra ao Piran-
ga), as terras do fértil mun. do Alto Rio Doce serão atravessadas pelo ca-
minho de ferro e as riquezas do mun. serão melhor aproveitadas coma ex-
pansào do seo commercio e desenvolvimento da sua lavoura.

D i siri elo de Dores do Turvo

No dia 10 de dez. do 1910, commemorou-sc neste arraial o 1 ° centena-
rio da bençam da égteja matriz de Dores do Turvo, hoje transformada em
um magnífico templo, graças aos esforços do rev. padre Vicente de Cunto
Pinto, actual Vigário d'aquella frcguezia (arceb. de Mariana).

Em seguida publieamosy.guardando a mesma orthographiã e redacção
do original, duas copias de documentos que se referem á bençam da antiga
capella, cm 10 de Dezembro de 1810.

Licença regia para a edificação da Capella

«Dona Maria por Graça de Deos Rainha de Portugal c dos Àlgarvés da-
quem e d alem mar em África e Senhora de Guiné—Faço saber a vós Go-
vernador e Capitão General da Cap. de Minas Geraes que por parte de Ma-
ria Lopes Francisca Marlvr e outros devotos da Senhora das Dores assis-
tentes no Ribeirão du S. Francisco do Turvo, frcguezia do Martyr São Ma-
noel do Rio da Pomba dessa Capitania, se me fez a petição de que vos re-
metto copia, na qual pedem e manterão o trabalho e despesa que tiverão
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em ediflcar emhuma ermida com a invocação da mesma senhora, lhe con-cedo licença para poderem em lugar da Ermida erigir huma Capella ; comotão bem poderem ter hum Ermitão, que com caixinha possa vagar por essaCapitania, por outra qualquer, tirando esmolas pelos fiéis e para as suasooras; e pondo visto em seu requerimento, ouvido sobre elle o procuradorae minha fazenda, sou servida ordenar-vos informar com vosso parecer, ou-vindo por escripto o vigário do Districto-A Rainha Nossa Senhora o man-dou pelo Conselheiro do Concelho Ultramarino abaixo assignado João Car-los Fincelio fez a sete de Julho de mil setecentos e oitenta e três -José Carvalho de Andrade-Luiz José Duarte-»

Licença para Bençam da Capella

«Illmo. e Rmo. Senhor-Dizem o R. Capellào e mais Irmãos da Confra-ria da Snra das Dores da freg. da Pomba, que accrescentarão a Capellada mesma Senhora e necessita ser Benta, requerem a V. a graça e a esmolade dar faculdade ao nosso Parodio ou a sacerdote de sua licença para poderBenzer o accrescimo que flzerão—
Concedo a faculdade requerida para o Rm. Parocho respectivo satisfa-zer ao que se pede-«Monteiro».' -'Em observância do Despacho supra do Illm. Rev. Sr. Doutor MarcosAntônio Monteiro de Barros, Provedor e Vigário Geral deste Bispado deMariana, certifico que no dia seis de Dezembro de mil oitocentog e dez,com assistência dos Reverendos Bento Leão de Almeida e Antônio Francis-co de Castro, Benzi a Capella de Nossa Senhora das Dores, filial desta Fre-guezia do Martyr S. Manoel dos Sertões do Rio da Pomba e Peixe dos In-dios Coroados e para em todo tempo constar passo essa minha letra e

!T 
"nT6^ 

t 
Rl° da P°mba e Peixe' 10 dG dezembr° de ™' oitocentose dez-0 Vigário Manoel de Jesus e Maria.»

*

VIII. Mun. de Alvinopolis

Este mun. da região de Leste abrange quatro districtos de paz:1. Alvinopolis (sede—cid.).
2. Saúde.
3. Fonseca,
4i Sem Peixe.

556 
Edt 

\w™Z T*' 
*'.?¦' ^^ d° Sem-peixe ^ creado pela lei n.oao, ae 1911, do Congr. Mineiro.

Em 1900, a popul. recenseada no mun. foi de 19 825 habs. e para o seotemt. era calcul. u'ma superf. de 1.232 kiloms.2.
O mun pert. ao 3.» distr. fed. e á 1.. circumscr. eleit. do Est.No eccles., depende do arceb. de Mariana.

Io HÍrizonte^8 
P°StaeS $ 

"""^ ^ subordin' á Adm- dos Corr. de Bel-

No mun. ha telegrapho e est. férrea, no pov. da Saúde, a 12 kms. dacia. de Alvinopolis.

,Q9 ^ T"?? 
ÍDt0Tma°^ sobre ^te mun. no Annuario de 1909, pags.192-193. Constitue o mun um termo judie, da com. de Sta. Barbara!

'\&J3\i> ' s s »£;
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Nos seguintes logares do mun. de Alvinopolis, a Câmara mantém es-
colas municipaes : Alto Sem Peixe, Terras e Catinga; e o Estado nelle
custeia 7 escolas primarias, sendo 2 na cid. de Alvinopolis, 2 no distr. da
Saúde, 1 no distr. do Ponseca, 1 no de S. Sebastião do Sem Peixe é 1 no

pov. do Rio do Peixe (distr. e freg. da cid. de Alvinopolis).
A pov. do Alto Sem-Peixe (hoje pertencente ao novo distr. de S.

Sebastião do Sem-Peixe) fica no mun. de AlvinopolU e fazia parte, até á lei
556, do distr. da Saúde. .

O arraial é peq. e está no sub-valle do rio Sem-Peixe (bacia do Rio Doce).
—A respeito do nome deste mun. creado em 189Ò (com sede no velho

arraial de Paulo do Moreira), occorre-nos dizer que elle assim se ficou chaman-
do em homenagem ao então Governador do Est. de Minas, General dr.
José Cesario de Faria Alvim.

A cid. de Alvinopolis tem uma fabr. de tecidos (Comp. Industrial
Paulo Moreirense) e será servida pela Leopoldina Railway, no prolongam,
da Saúde para Itabira de Matto Dentro.

Pelo art. 9.°, n. LXXVIII, da lei n. 556, as divisas entre os munici-

pios de Alvinopolis e S. Domingos do Prata serão a-: actuaes com as se-

guintes alterações :
«Entre o districto de llhéos do Prata e o districto de S. Sebastião do

Sem Peixe, de Alvinopolis, as divisas passarão a ser por uma linha que,
partindo do alto da serra de S. Bartholomeo, divisória das nascentes do Rio
Prata e do ribeirão S. Bartholomeo, siga pelo espigão das Perobas, até en-
contrar o mesmo ribeirão S. Bartholomeo, de sorte que as vertentes do cor-
rego das Perobas fiquem pertencendo ao münicipio de S. Domingos do Pra-
ta, dahi a linha descerá pelo S. Bartholomeo até a confluência do córrego
Rodrigues, donde em rumo irá ter á nascente do córrego S. Victorino e por
este descerá até a sua fóz no Rio Doce.»

IX. Mun. de Antônio Dias Abaixo

Fica na região Cent;'o-Leste (valle do Piracicaba) e comprehende um só
districto de paz :

1. Antônio Dias (sede da villa e do mun.)
Foi este mun creado pelo n. XVIII-do art. 7.° da Lei n. 556, de 30 de

agosto de 1911 e mandado installar por Decr. do Gov. do Estado, que mar-
cou as eleições de sua l.a Câmara municipal para 31 de março de 1912.

O seo territ. foi desmembr. do viso. mun. de Itabira do Matto Dentro,
a cuja comarca judiciaria continua a pertencer.

A freg. de N. Sra. de Nasareth de Antônio Dias Abaixo accusou ter, no
recenseam. de 31 Dez. 1890, umapopul. de 7.212 habs., sendo 3.681 hom. e
3.531 mulh.

Pertence este novo mun. ao 1.° distr. eleit. federal e á 5.a circumscr.
eleit. do Est.

No ecclcs., depende do arceb. de Mariana.
No Annuario de 1909 (pags. 504-511) longamente descrevíamos o distr.

da actual Villa de Antônio Dias, traçando-lhe a historia da sua fundação e
desenvolvimento e vaticinando-lhe então a breve autonomia administrativa

(o que conseguio cerca de três annos depois).

t ¦»
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pio de «abira SlS DeZ"'"VT\ 
dos distri<^ ^uaes do munici-

Janeiro. ' ' Pe'° mendlano do ObServatorio„do Rio de

xo, Íc^ST^J^8^" ¦? NaSareth d° Antonio Dias Abai
1832, e f^^^^TSS^^l "í " ^ JU,h° de
da Lagoa, então constituírem d stHcto^fni^ ,° ^mtorio de Sa0 José
e depois passou a pertencer ãté S ^ ^ 

'a dUrante ° Secul° 18-°>
Piracicaba. Nesse anmns^ !í. ' a paroohla «sinhade Sào Miguel do
ffôa p Aifll 1T\ 

' (1838), eram suas capellas flliaes os povoado* da LaSd^.Tt^oTa0^1^ ^mMÍC0 de Milliet d; *^
da e Lav a Novasfle AÚtnn ; Pte# 

inclue dous povoados (Chapa-
Antonio-Dias Abato 

Ant0n,°-Dlas de Ouro Preto, como fazendo parte do

¦ 
.

Sua população, avaliada então (183^ pm 9 mo u^-t .preíriaHá lara da«— SSü. íí^ífsrdedicavade
t^o.tíi^lSr1*' ™" P^deS^ primeiros

de Antônio Dias-Abaixo era de 7 «9 hahtL' ,Dh°ra de Nasareth

5.0C» almas quasi todos ^^e^SoS^S T'^/6
^.tadano 

d.stricto é a do sertão do baixo fiucX ."L^ÍE
Admittindo nos 18 annos decorridos de TRon * íonominimo de 2,5 •/. o districto estaria entaoíoH ^TV*™0 

aMUal
porquanto, em 1890, não deram uítúllf 7 habltantes> si não mais,

Kccles asticaTente a narochif8 
°ena,tari^.todos o. seos habitantes,

presidência, em Mhíl,^Só b rào' r pf i T"^ 
* (dUrante a

Mello e Sousa), ainda p rten^e á llimLt1 tov 
' ^T* Ig°aci° de

visas com as freguezias visinhas do IÍT í8™™- S°bre suas di"
têm referencias as leis meiras ní 2 £?} 

P;raclcaba> Itabil"ae ^gòa, con-
6 2.622, de 7 de janeiro d ?m a. .1 (! " 1-,0,de 23 de setembro de 1882

RnfmM* a r",I0.ae wwt da antiga Assembléa Provincial,,. Keleria Assis Martins (Almn^nnb rir. n • • , ^vmoiai,
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«ao norte, com a de Santa Anna do Alfié, pelo Alto do Madureira: ao
sul, com a de Santa Anna dos Ferros, pelas cordilheiras de Cocaes, Indayá
e Itabira, e pelas cachoeiras do Correntes ; a leste, com a de Joanesia, no
Pontal do Rio Doce; e a oeste, com a de Sao José da Lagoa, pelo Morro

. Agudo».. .,, . ; ... '.¦:,-;;;>•
Nesse tempo (1864), já Antônio Dias tinha perdido as capellas filiaes cita-

das por Milliet, em 1845.
Rodeiam o districto de Antônio Dias os actuaes districtos de Alfié, de

Joanesia, Lagoa, Santa Maria e Ipanema. - N
Posteriormente, a lei estadoal n. 319, de 16 de setembro de 1901, alterou

as divisas deste districto, dispondo assim:
«Art. 13. Fica annexado ao districto de Antônio Dias-Abaixo, do muni-

cipio de Itabira, o território comprehendido dentro dô seguinte perímetro:
partindo se da Cachoeira Escura, no Rio Doce, segue-se pela cordilheira de
Cocaes até o ribeirão Cocaes Pequeno; dahi, por este, e depois pelos rios
Piracicaba e Doce, vae ao ponto inicial.

Paragrapho único. Ao mesmo districto ficam assim pertencendo todas
as vertentes da cordilheira de Cocaes para o rio Piracicaba e para o Rio
Doce, até á Cachoeira Escura.»

Esta Cachoeira Escura é formada pelo Rio Doce, e fica 18 kms. abaixo
da barra do Piracicaba e situada aos 19.° 22' de Lat. Sul e 0.°56' de Lpng.
Oeste do Rio de Janeiro.

Como o Governo do Estado cogitasse de agrupar (1908) 4 escolas publicas
do ensino primário para os dous sexos, na sede do bello districto de An-
ténio Dias, lembrávamos então que desde a installação da freguezia houve
ahi uma cadeira para meninos ; e que, só em 1873 (lei mineira n. 2.036, art«
2.°,'de l.°de dezembro), a antiga província ahi creou uma escola publicado
sexo feminino. • >;

Na escola publica do sexo masculino, regida em 1907, pelo professor José
Maria de Sousa Al vim, havia 64 alumnos matriculados; em 1908, já sob a
regência do professor Carlos Gonçalves de Andrade, 73 alumnos; e na es-
cola publicado sexo feminino, regida por Dona Leopoldina Rosa da Silveira,
havia matriculados 50 alumnos, em 1907, e 54, em 1908.

*

As grandes riquezas florestaes do território entre os rios Piracicaba e
Doce, onde, ao lado de preciosas essências e resinas vegetaes, de plantas ra-
ras e de madeiras optimas para construcção, se encontra caça abundante
(animaes de pelles estimadas, aves de plumagem variada e brilhante, nas la-
gôàs e mattas), reservam ao municipio de Antônio Dias Abaixo um futuro
econômico seguríssimo, agora que pelas suas terras vão passar as duas li-
nhas férreas de Sabará a Ferros e da Victoria a Minas.

*

Sobre o rio Piracicaba o Governo do Estado, cm 1908, mandou assentar
uma solida ponte metallica, importada da Europa, e que ficou, depois de
concluída, um dos mais úteis serviços p/estados á prospera localidade de
Antônio Dias Abaixo por seo digno filho, o sr. Dr. Manoel Thomaz de Car-
valho Britto, que foi Secretario de Estado, na presidência do saudoso Dr.
João Pinheiro da Silva.

,.:!<¦•:¦
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t3I,de 0y mais ced0 (escrevíamos, em 1908) ainda se virá a constituir
Pbac cTbamf S°' 

d6~braad° de Itabira ° va5to ter<^°' Io baixo
S ;!Ír P°raSede °ProsPero arraial de Antônio Dias Abaixo.

aue the, vat? 
P0V°lÇã0 6 a° Cuyethé' no Ri0 Doce' ha dez«nas de annosque lhes vaticinaram honras de villas notáveis, no futuro, homens comotzzw. a> Guido Mariière' August°ae iiftSlsi

E'' assim que Milliet de Saint-Adolphe (vol' I on Mi nW ao\-u^ v.tisava a Antônio Dias Abaixo, em 1845^ «^V^J^SvSJÍ?

fera, ejá de annos antes conhecida por Borba Gato
,; Tinham se^despovoado as minas da serra do Ouro Preto ifiSterminando adeserçâo dos seos primeiros descobridores ent os nuLo"Alca.de-mor José de Camargo Pimentel, que foi mais para o norte até ázon«dos córregos auriferos do Morro Agudo Pitanguy e Diogo dê Ouve a ondelevantou o arraial de Sào Miguel do Piracicaba, em ?T06- é Sto míde Oliveira, o taubateano, que, deixando o arraia de AnftrHo ™.. a

fln/hl'T 
meÍ° de grand6S rÍ4Uezas acciimuladas na exploração do ouro sefinou aos 90 annos o velho sèrtanista Antônio Dias, rodeado d™de nrolee

fará essa região do Piracicaba foram outros audazes 
'ser 

tenistas e dovoadores, nos comeceis do século 18.° e que vêm referido, SPM. • P
genealogias. (Vide Pedro Tacques, na «all5SÜ^ SlP 

"
Entre os mais notáveis, Fernando Bicudo de AndridP íkm&UkSanta Barbara com a sua família, em 1712- Domin'oí da rtK P

goa Santa Barbara, por onde também flcLm o c°a ità Luí F^aud" tOhveira, o alferes João Martins do Couto e Theòdosio Leme de OUveira ISao Miguel, os irmãos João Bicudo de Britto e feSrtWlil^l n * ti '
seguidos por Bartholomeo Godinho da Cou , D. S« |Sl3P

de mããBSÊmmMm^^regiraento de ^
raes, afim de conterem e reduziremos fer^rtndí»^^ 

M.nasGe-

SffitíSSSfifí
'.3 7.'.r":." -'!,

¦
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Malalis, Monhoxós, Moxotós, Nak-ne-nuks, Panhames, Patachós, Purys, Poji-
chás, Zàmpians, todos de origem tapuia e goitacá, designados genericamente
com o nome de Bugres ou Bótocudos pelo povo) —infestavam todo o valle do
Rio Doce.

—Marliére, destacado para as guarnições dos Quartéis do Rio Doce,
cujo commando lhe foi confiado até a sua morte, em Guidowál (na Matta* 1842,
Serra daOnça, hoje comarca de Ubá). alli conviveo intimamente com os índio?,
aprendeo-íhes a lingua, e se consagrou desde então ao nobilissimo empenho
de civilisal-os, alliando-os agente luso-brasileira, fazendo delles «batedores
do deserto» e aldeiando-os em colônias agrícolas, sob a disciplina militar.

Nomeado por D. João VI Inspector das divisões militares dò Rio Doce, de-
pois Director Geral da civilisaçào dos Índios, em Minas, com o posto e soldo
de coronel, Marliére planejou e levou a effeito a fundação de vários núcleos,
entre os quaes avulta a celebre colônia de Petersdorff («aldeia ou burgo de Pe-
dro», em honra ao Príncipe Regente, depois Pedro 1), em território nesse tem-
po dependente da freguezia de Antônio Dias Abaixo, em 1823.

Passou o benemérito reductor dos selvicolas a residir no Galho, en-
tre as confluencias do Piracicaba e Santo Antônio, no Rio Doce; e foi fun-
dar em plena floresta virgem, a 10 legoas acima da embocadura do Piraci-*
caba, a referida colônia de Peterdorsff, povoando-a com soldados portugue-
zes e brasileiros e a ella attrahindo os indios, por intermédio do seo celebre
afilhado, ogentio civilisado, capitão Guido Pockrane.

O logar era sadio e fértil, a colônia era commandada por um sargento-
mór (em 1826, exercia ess«s commando Francisco José Luiz) e Marliére che-
gou a ver prosperar Petersdorff, mantendo uma flotilha de canoas pelo Pi-
racicaba até Antonio-Dias-Abaixo, e pelo Rio Doce até Figueira (Quartel de
Dom Manoel) e Cuyethé, fornecendo ferramentas, armas, sementes, ani-
mães, munições, fazendas, etc, aos colonos brancos e aos indios aldeados.

Do porto da Onça, no Piracicaba, ao porto da Barra do Cuyethé, a na-
vegação em canoas se fazia em 11 dias.

O arraial de Antonio-Dias-Abaixo, num extremo, e o Quartel do Cuye-
thé, noutro extremo, eram os pontos de apoio para essa empresa de Mar-
liére, Morto esse, desappareceo tudo : nem vestígios mais restam dessa
colônia de Petersdorff—hello núcleo de civilisaçào installado, no principio
do Brasil independente, ás margens do nosso magestoso Rio Doce, pelo
gênio emprehendedor do coronel Guido Thomas Marliére.

Cumpre á nova geração da Republica recomeçar tão fecundo empre-
hendimento !

O nome indígena Piracicaba, segundo Diogo de Vasconcellos, se decom-
põe em pira, peixe—ei, acabar—caba, monte; isto é «cachoeira onde acaba
ou pára o peixe» sendo este um dos raros nomes tupys não explicados pelo
erudito sr. Theodoro Sampaio, no seo precioso livro, pag. 146, O Tupy na
Geographia Nacional.

Difficilmente, os que se entregam a estudos indianologicos estão de accor-
do, quanto ás etymologias, Este caso do vocábulo - Piracicaba—é bem ca-
racteristico.

O professor Carlos Copsey, em 1877, no Appendice do seo Breve Trata-
do de Geographiat pag. 136, assim decompõe, sem nexo, a palavra : pira}
peixe; ycica, grande; caba, logar de fazer.

A. M.-17 -.;
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adm^éí^awl P °n,C°S nenhUm ?enUd° àà °,e™°. ° ^ »ão é
«cortocL o Ó ! 

~™ P "osso in4io bapliiou. inielligentemente.de
TeZt P 

6 " fe'Çâ0 DatU1'aeS' °S nossos Hos- montanha e

t 
A^dt 

f4aint"Hilairev q^, em companhia do cônsul e viajante russo¦ Langsdorff (i.ag.camente enlouquecido em Matto Grosso>, estevenolZ u
aLmSo emíín :daZ°na 

*°t ** *"* e unhadas pelo Sa"cabamineiro) em 1817, escreveo no tomo I, pag. 214. do livro Vovaae danstos Propmces do Rio de Janeiro et de Minas Geraes (edição'de 18ioY a „e asxscitru piracicaba nie ,,arecia wmãss^emsigjiflcando, <na língua .guarsny,-«peixe brilhante e negro-
dou^r^rnnCÍratSaÍtAd0lphe (0P* Cit' Pag- 318'« om 18«- concor-

-íuro prX Jm 
°giagUarany~de ^•Peixel cy> Isente; ca6«,

Entretanto, a interpretação racional é aquella segundo a qual os Boto-cudos chamaram Piracicaba ao salto, á cachoeira de Antonio-üias-Abaxo-ahi «o peixe acabava» porque não podia subir para a parte alta do rio Teassim ficou sendo designado.por aquelle nome, desde a primeira entrada deBorba_Gato, em suas florestas marginacs, nos flns do século XVI1°
. *

\ 3 O rio Piracicaba foi também conhecido com os nomes de Percicaba ouPiracicava nos tempos coloniaes. No Estado de S. Paulo e no sul de Minas(comarca de Baependy), ha rios e localidades com o mesmo nome-Piracicaba. >°- ; -*

a f ,6lle 
™JdM P,imeiros dentes, que o Rio Doce recebe, e tem maisde 40 legoas de curso, na direcção oeste para leste, desde suas nascentes,na serra da Lapa. até confluir no Rio Doce, pela margem esquerda, entre osalto do Inferno e a Cachoeira Escura. . "o ^

J±: Desde as cabeceiras na serra da Lapa (Espinhaço), vem o Piracicabaengrossado com vários riachos, que descem da serra do Caraça e duranteo seo curso, através dos municípios por elle banhados ^Mariana' Santa Barbara, S, Domingos do Prata, Alvinopolis, Itabira do Matto Dentro) vae recebendo os seguintes affluentes: rios Catlas-Altas, Una, S. Francisco doMatto Dentro, Santa Barbara, Inflccionado, Prata, Bicudos, Alflè Onça Grande, Oncinha ou Onça Pequeno, rio da Negra, Cocaes Grande e Pequeno Ale'
gre, Turvo Grande, Água Limpa, Comentes ou das Calvas, Turvosinhó Caxambú, Cobras, Carneirinhos, Cururú, rio do Peixe, etc. '

A extensão do seo curso é differentemente calculada .--Moreira Pinto
(op. cit,, 3.° vol., pag. 234.1, dá-lhe 264 kilometros; Copsey lhe calculou 40legoas ou 240 kilometros; o alferes Taborda; que explorou todo o Rio Doceem 1832, avaliou em 52 legoas a distancia que vae do Porto de Antonio-Dias-Abaixo á barra do Rio Doce, no Atlântico, em costa espirito-santense- e flnalmente, Sajnt Adolphe só lhe assignalou25 legoas de curso, o que fica muitoaquém da verdade.

Da villa de Antonio-DiasAbaixo, onde o Piracicaba tem uma bella
ponte, o rio (7 kilometros abaixo da Cachoeira do Salto) é navegável francamente âtè sua foz no Rio Doce, medindo 14 legoas (84 kilometros) entre acachoeira abaixo da villa e a barra no Doce. Outros dâo 16 legoas (96 kms )da barra do Piracicaba atò Antonio-Dias-Abaixo,
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Também calculam em 264 kilometros o curso total do rio Piracicaba, das
nascentes, na Serra da Lapa, ao ponto de sua confluência no Rio Doce, onde
entra com 800 metros de largura e a cerca de 18 kilometros acima da Ca-
choeira Escura, já no municipio de S. Domingos do Prata.

.* •

A cachoeira do Salto, nas immediações da villa de Antonio Dias, tem
três tombos, com altura máxima de 40,metros, despejando-se as águas com
grande fragor no meio de um torvelinho de espumas e neblinas, para depois
entrarem num canal de grani to, de 3 metros de largura. Do braço direito
desta cachoeira já demos uma vista, no 3°. vol. deste Annuario,

Está ahi uma potencial de força hydraulica para as futuras industrias de
Antonio Dias, que nessa cachoeira-poderosa jazida de hulha branca—pode-
ráo colher alguns milhares de cavallos de força motriz.

No baixo Piracicaba, nas suas margens mais altas, existem duas lagoas :
as do Theobaldo e Perypery.

Os antigos mineiros coloniaes, do arraial de Antonio Dias, para melhor
explorarem o cascalho aurifero no leito primitivo do Piracicaba, fizeram um
desvio do leito, no logar denominado Rombo. Que energia a desses nossos
destemidos antepassados, que taes obras faziam, desajudados dos poderosos
engenhos da mecânica moderna !

*

Falando dos trabalhos a executar para que se melhorasse o nosso systema
de navegação fluvial inte *na, opinava Millet de Saint-Adolphe que «seria fa-
cilitar em extremo a navegação do Rio Doce, em Minas Geiaes, abrir-se um
canal desde a confluência do rio Gualacho com o rio ChopotÓ até communi-
car com o rio Piracicaba, por via do ribeirão do Prata ou de outro mais
conveniente; e mais um canal ou valia que fosse do rio Piracicaba ao rio
Santo Antonio, augmentando por esse modo as condições de navegabilidade
do Rio Doce e desses seos tributários mineiros».

Digno de attençáo pela nova geração de reformadores do paiz, é este pa-
recer de um geographo, como Saint-Adolphe, que durante 26 annos viveo em
nossa Pátria, estudando-a com o maior detalhe.

Só os que desconhecem a rede dos canaes internos, que a França, a Al-
lemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos tem aberto para facilitarem as
communicações interiores por via fluvial, é que poderão duvidar da utilidade
dos serviços aconselhados por Milliet de Saint-Adolphe.

*

Como já vimos, dista a villa de Antonio-Dias-Abaixo (cuja origem já
se quiz remontar aos tempos da entrada de Antonio Dias Adorno, que da
Bahia veio a Minas Geraes, no sec. 16.°) 15 kms. do Alfié, 39 de S. José da
Lagoa, 48 de Ipanema, e 60 a leste da cidade de Itabira, logares com que
está em communicaçáo por linhas de correio. A sua Agencia postal é de 4.a
classe edependehoje d* Administração de Bello Horizonte.

Pelas suas excellentes terras de cultura, grande região demattas pujan-
te vegetação, clima antes quente do que temperado, variada producção agri-
cola de café e cereaes e criação de gado vaccum e cavallar; pela flora ri-
quissima de suas florestas, com uma fauna abundante e de espécies estima-
das; pela opulencia de suas cachoeiras e cursos d'agua em bella rede hydro-
graphica; pelo sub-solo aurifero e outras riquezas, que guardam as innume-
ras serras, que accidentam o distrieto de Antonio-Dias-Abaixo, pode-se asse.

* s



¦¦"¦¦¦¦¦¦¦¦!

..... ..

M'W>

.-:.;¦.

:'¦¦-¦ . 

'

¦m

¦ 

' 

, > ¦ ¦{¦:,

264 ANNÜARIO m MINAS

' - . './..;¦ aAA
:ç:/ ¦/¦.'•••.-''. ¦ 

' '¦'..

akSí. •¦ ¦< ¦¦ ¦ •. ¦¦

A *A E. de F. Victoia \r -^
de Antônio Dias e pretende elec^Lí 

t0m °S -0S trilhos de»tro do mun.

a uit. estação inausrur nela w M ™ „.
£ *«««.• em territ.l Antoio^L ;V,Ct0rÍa » Mto'« '<*¦ de Cachoei-V.ctoria. Antônio ü.as e a cerca de 450 kins. distante de
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X MUN. DI$ ARAGUARY

Í^aSSÍ SrS.rineÍr° abrang6 l- ****» de pa,2.» 
|ant'Anna do Rio das Velhas,á. Santa Rita de Barreiros.

W^^ÍÔ!?ZüS umTS lí;^ba 
e na <™°™ -m ocalcul.em 8.323«ms quadrs. W'633 habs' e ¦«» superf. eraFaz parte do 4.° distr fn^ ^ y ,Noecc,es.,deperdaft:.re;;btrC^

rabSuas 
agencias postaes estâ0 subordin. , ^ ^^ ^

Moiahat fttlToSZr ** ^S'^ « P" «™*- - -• (Comp
pa^-t.amP'aS 

Ínf°rm^es «*« -te mun., „0 Annuario de TO9>
Ãccr tt\To^LtTéj£arda com-de Ub-^a- - ¦
N/i Hri ,ífl e "lumin. a luz electr»^acia. ae Araguarve em «5 a„„ j ^ *"« eiwjir. .

reiros e Fazendas d°e tJlZÈ?£&*% *? Vhe,has' S' *"* dos Bar-n.cpaes mantidas pela Gamara P°nteS' haal<?umas escolas mu-

6:48aS:ndÍa° — ^«escolas, em 1907, a importância annualde

Em 24 de fev. de lon frt{Affi • ,

a cid. goyana de Catalão;. * (da Cld- mineira de Araguary paraO ramal de Catalão a Aracr„a,Mr ,
Por fim ligar a linha principal de LnZ^fT ** "6 kilometros, tem

i-sg ivrmi^ a Goyaz com a Estrada de Ferro

í-;:::'í¦"¦¦¦'>«.-¦¦ ¦ .'.' 
¦ •
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Mogyana, em Araguary, ficando o Estado de Goyaz ligado aos dois grandes
portos nacionaes do Rio de Janeiro e Santos. £

A linha que se inaugurou a 24 de fev., parte de Araguary, nokilometrp

789 da Mogyana, na cota 930™,80, segue pelo chapadão divisor de águas dos ri-

beirôes Araras e Mata-Boi, e gradualmente descendo e desenvolvendo-se pela
Serra do Lombilho, attinge o rio Paranahyba, que atravessa no kilometro 53,

na cota 506»,900, em graciosa e solida ponte dê 287m,50.
Até a serra do Lombilho, donde se avista o magestoso rio Paranahyba,

conhecemos, pessoalmente, a linha, na excursão feita com o sr. Presidente

Bueno Brandão (em maio de 1911) ao Triângulo Mineiro.
O trecho propriamente inaugur. a24 de fev. foi o da est. Bethout a Ca-

tala0- . j í ~„irt
Atravessando o Paranahyba, já em território goyano, o traçado sobe o no

Pirapetinga pela sua margem direita até a barra do ribeirão Samambaia, se-

guindo pelo valle deste até as cabeceiras e ganha o alto ido espigão, na

cota 765. _. .
Seguindo por este espigão, desce outra vez para o valle do Pirapetinga,

que é atravessado em ponte de 10m,00, no kilometro 108.
Subindo pela marg;em esquerda do Pirapetinga alcança Catalão, no kilo-

metro 116, cota 844*,30, depois de atravessar os córregos Burity e Almoço.

Adeclividade máxima de 0,025 foi empregada em uma extensão total de

5.985, na descida da Serra do Lombilho. A curva mínima de raio de 150*,23

foi empregada em uma extensão total de 16.402 metros.
As condições technicas são:

Extensão em tangentes  «*•«*¦*»
Extensão em curvas  51.663.680

115 726.009
Extensão em curvas de raio 300m,00 • 8.300.570
Extensão em curvas de raio 300- e. 150-,00  ^'^'SÍS'
Extensão em curvas de raio 150m,00-.  ••••  16.402.070 *

51.663.680

Nivel 
P.e.r.m.:  

33'153-228
Declividade  82-572-781

115.726.009

Extensãoem declividade 0,005 12.910.000
Extensão em declividade 0,005 e 0.010 17.918.900
Extenção em declividade 0.010 e 0,025.... 45#758'??Í
Extensão em declividade de 0,25 5.935.000

82.582.791

Foram construídas as seguintes obras de arte:
3 boeiros abertos de lm.00 e 2m,00 de vão..

95 boeiros capeadosde 0,40X0,60 a 2,00X2,50, sendo 2 em arco.
2 boeiros de concreto armado de 3,00X1,90.
4 boeiros tubulares de concreto de 0,60.

darins de 0,40X0,60 e 0,50X0,70.
passagens americanas.

..-«

¦
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2 pontilhões de 4,00.

Ponte de 10m00.
1 ponte de 10m.00.

• 
^descontínua de a^ 

'" ^ COntinua1S<ll em 3 vãos e um

<¦•> rr. jü: <» ss^p;--,.,» .„„„„,„„ 4. bl4eotA rebitagem, foi toda feita a á-™ ^ 
aSpeCto "elüssimo

O íotT/ beDZÍna- Pnmid° fMneCÍd0 P°r ™ «o»**-

Suas posições na linha ediS ,"nha inau^ada.

Jnfnheiro %£££* J*g ^
Goyandira-M7 ^^T^800'

» QuatrSl^^^XL^rp"!,^^540 Sâ0 em "«mero de li
t . *» Araguary, existe^Xa í?"^ 

"" loc^»^
t^aeçáo e porte> Jcina p reparaçâo ^Foi também construído um4"*^^ a««esserviços. -O material de transporte foi tn ., material rodante.

7, Bethout e cataiao foram construidos ^^ ^ ^Os desvios e trian^ninc a

O movimento de teT-« r,Q„
^cavaçao em Ü£f"'° PI fM ~» -o seguinte:

Escavação em pedra... •••-:.... 354.9G5 m.3escavação em rocha 
' - 2H.164

•••  281.580

SvJÕ9~níÍ

tt<:
.--yw ,.,»., ¦**. - 5
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Obras de arte correntes :
Escavação para fundações.... •? •
Alvenarias diversas ¦•¦••

Obras de arte especiacs, incluindo a ponte sobre o rio Paranahy :
Escavação para fundações..  4.689 m3

Alvenarias diversas .••••• 9-500 m3 
4

Damos aqui o hoiaiio approvado pela Ci.' K. de F. de Goyaz para o tra-

fego do Ramal Araguar^y-Catalão.

3.668 m3
2.764

i

o-

o*eu

Estações

Ida
Trem M 1

bc . "£
0> S-t

Estações

Volta
Trem M 2

cã-d

<x>

Ü

ei•d

a
CL

0

15

53

......At aguary.

Amanhece

Eng. Bethout..,

55 Anhanguera....

71

93

11G

Cumary

Goyandira

L, atai ao ....... ..

¦•....•

6.25

7.56

8.02

8.50

9.47

10.50

6.00

6.27

7.58

8.10

8.52

9.57

Cata ão,

Govandira......

Cumary ........

Anhanguera

Eng. Bethout...

Amanhece... ....

Araguary

1.53

2.58

3 42

3.54

5.25

5.50

1.00

2.03

3.00

3.50

3.56

5.27

Estes trens correrão ás segundas, quartas e sextas-feiras.

A Ponte Pensil Metallica do Cahldor - Fica esta grande ponte, deno-
minada Affonso Penna e inaugur. a 15 de nov. de 1909, sobre o rio Para-
nahyba, entre os Ests. de Minas e Goyaz, sendo uma das suas extremida-
des em território deste,mun. de Araguary.

A ponte, que levou quasi dous annos a ficar de todo concluída, tem cen-

to e cincoenla e cinco metros de comprimento, sendo a segunda no gênero
sobre o rio Paranahyba, pois já existe uma outra, a de Ipê Arcado, cons-
truida pelo engenheiro inglez James Mellor, ligando o município de Ara-

guary, Minas, ao de Catalão, no extremo sul de Goyaz.

A ponte Affonso Penna, cuja construcção foi ordenada por esse mallo-

grado Presidente da Republica, está coliocada no logar denominado Cahi-
dor, a três kilometros do porto de Santa Rita do Taranahyba, um dos por-
tos mais antigos e dos melhores daquelle rio mineiro-goyano, e está a 6 le-

goas a montante da famosa cachoeira dos Dourados, na linha divisória dos

2 Ests. centraes da Hep.
Do lado de Minas, a ponte serve, directamente, os municípios de Mon-

e Alegre e Ubciabinha, e do de Goyaz, os municípios de Rio Verde, Jatahy,

¦ 
'.-•
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Rio Bonito e Mineiros, no sul do Estado, sendo essa a região goyanaonde se cria a maior quantidade do gado bovino. Serve também paraa passagem dosmnumeros carros carregados de sal. que vão de Minas abas'tecer essa região meridional de Goyaz.
Eis o histórico da construcção da notável Ponte de Cahidor.

t • 
"^EnÍ bÔa h0ra entre^ue á competência e actividade do engenheiro JoséLuiz Mendes Diniz, que a projectou e construio, a ponte do «Cahidor*, so-bre o rio^Paranahyba, foi inaugurada no dia 15 de nov. de 1909, anniversa-.rio da data da proclamação da Republica.
Em 13 de abril de 1908, tiveram começo os trabalhos preliminares parao estabelecimento dessa ponte, que, unindo os Estados de Minas e Goyaz,lhes veio prestar o immenso serviço de defender capitães e vidas, quasi sem-pre comprometidos na passagem do Paranahyba, quando as enchentes,

prejudicando interesses dos referidos departamentos da Republica, não lhesimpediam, de todo, as communicações por esse ponto dos dois Estados.
Difflcüldades de toda ordem se oppuseram á marcha dos trabalhos, ven-cidas, afinal, pelo esforço do engenheiro Mendes Diniz, entre as quaes,comode maior vulto, as relativas ao transporte do material, falta de pedra, in-stabilidade do pessoal e condições in sitit, da construcção.
Estudos e projecto da ponte, inclusive orçamentos e desenhos de todosos detalhes, deo-os promptos, em 22 de novembro de 1907, aquelle engenhei-ro, logrando ser acceitos e approvados pelo Gov. Fed. os seos trabalhos.A solução preferida foi a da ponte pensil, imposta -como a mais econo-mica, tendo em vista o grande vão livre forçado para a travessia do canal,sempre profundo, salvo nos pontos em que o rio encachoeira, onde, porém,o estabelecimento da ponte exigiria um custo elevadíssimo, devido á nature-za, extensão e difficuldade das obras a realisar, sendo muito grande a velo-cidade das águas nesses pontos.
O do .Cahidor., ponto escolhido para a ponte pensil, aprssentava comas vantagens econômicas, as da technica, que os factos e novos estudossempre confirmaram,
Para o fornecimento da parte metallica da ponte se apresentaram, a exa-minar o projecto e desenhos, 18 representantes de fabricas européas e ameVncanas, comparecendo á concurrencia 11 propostas, entre as quaes foi es-colhida e acceita, pelo preço de 62.500 marcos, a de Herm. Stoltz & Comp ,firmada no contracto a obrigação de ser entregue o material, em quatromezes de praso, nó caés do £prto de Santos,
O engenheiro constructor, considerando, então, a difficuldade da pedrapropoz a substituição das torres de alvenaria por outras armadas em treli-

ça, modificação que, sem alteração de preço da parte metallica da ponteo Governo aceitou, colhendo a 'vantagem 
de uma maior economia e adomenor tempo na execução da grande obra.

Ainda assim, e pela difficuldade da travessia^ teve o orçamento de crês-cer com o preço do transporte da pedra e, de Uberabinha para o «Cahidor»,
com o do material, este em cerca de 100 •/, e aquelle com mais de «»•/•.A 23 de março de;í908, partio do Rio de Janeiro para Uberabinha odahi para o «Cahidor»», > primeira turma de operários, e, iniciados a 13 deabril, do lado de Minas, .os:trabalhos preliminares da construcção, foram, a2 de maio, atacados do lado de Goyaz.
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No curso dos trabalhos se avolumou, contra a espectativa do Engr.0
Mendes Diniz, o preço das carradas, de Uberabinha para o «Cahidor*, de
80$ a 120$, e, ainda, á 150$ ea 170$, exigência a que tiveram de se sujeitar
os commerciantes da localidade. O pessoal das cercanias, este, foi íaltan-
do,sendo necessário mandar vir gente, operários e trabalhadores, de Ribeirão
Preto e do Rio de Janeiro.

Quanto ás pedreiras, duas foram exploradas : uma, a primeira, á mar-
gem do rio Santa Maria, a 4.800 m. da ponte ; e a outra, denominada Pe-
dreira Alta, a 2 milhas do «Cahidor», á margem do próprio rio Paraná-
hyba.

Atacado, então, todo o serviço, na ordem das necessidades technicas,
proseguio o mesmo com immensa actividade, sendo, entretanto, prejudica-
do com uma inesperada cheia, (chamada—de repiquete) e com a falta de ei-
mento (de 22 de outubro a 2 de novembro de 1908), quando os carreiros, ai-
legando a falta de pastagens, se negaram ao serviço de transporte.

Desenvolvendo-se os trabalhos, foi mister mudar o escriptorio, que fun-
ccionava no povoado de Santa Rita, a3.200 m. do local da ponte, para as
proximidades da obra, onde, com vantagem para o serviço, foi edifleado, pela
quantia de 2:800$, o novo escriptorio.

Convém dizer que o povoado de Santa Rita vae se estendendo para o lo-
Cal da ponte, tendo sido construídas nesse percurso diversas casas. O «Ca-
hidor», que promele, assim, ser um bom núcleo de commercio, eslá situa-
do num espigão mais alto do1 que o do local do povoado de Santa Rita, e tem,
agora, drenado o pequeno brejo que lhe fica próximo e está servido por
bôa água, cuja abundância só depende do alargamento das valletas e calhas
já construídas.

Proseguindo, no anno de 1909, e com a mesmaactividade de sempre, os
trabalhos da ponte, pôde a sua construcção ser terminada, e sem um só ac-
cidente pessoal em serviço, para a inauguração de 15 de novembro, quando,
com grande vantagem para os interesses de Minas e Goyaz, foi ella entre"
gue, official mente, ao trafego.

A bella ponte do «Cabido?», sobre o rio Paranahyba, consta de um vão
principal de 124 metros — e de 2 vãos lateraes de 15,75 m. cada um, sendo o com
primento total de 155,50 m., com uma largura de 4 metros.

O material metallico da superstructura|da ponte compõe-se, para os ca-
bos de suspensão, de cerca de 21.250 kgs. de aço fundido. E nos cabos, 7
para cada lado da ponte, tem uma resistência á tracção de 145 a 150 kgs.,
por millimetro quadrado.

Foram empregados :
122.000 kgs. de aço doce para o vigamento, hastes de suspensão, gradis,

e contraventamentos;
16.000kgs , do mesmo aço, para os pilões:
1.000 kgs., ainda do referido material, para as ancoragens dos cabos;

, 6.000 parafusos para a montagem;
5.000 kgs. de aço fundido para os apparelhos de dilatação.
Attendendo á difficuldade do transporte, a construcção foi calculada de

modo anão exceder de 1.500 kgs. a peça mais pesada.
Recebeo p vão central, para se obter a máxima rigidez, 2 vigas armadas" em toda extensão.
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Toda a ponte teve os apparelhos de dilataçâo construídos, segundo asmdicaçoes especiaes do já referido engenheiro, que aconstruio.
Toda a obra, alem dos estudos, projecto, orçamento, acquisiçâo de mate-nal e transportes, constou de-roçagens, cercas, canalisaçâo de águas mo-vimento_de terras, fundações, construcçào de casas, depósitos, ranchos bals:^::ih;::rs',:órtes' cavas- expioraçã°de »^™> -h« •
Num ponto isolado, distante dos centros de trabalho, sem recursos, sem

?lnZ aT' 
C°m° MS eStradaS de ferro' de um Pessoal «ue se tenha af-

2«^í i„ . 7,,i0'/ 
especialmente' obra ^ita nas condiçdes especialissi-

ZL 11 tl\ 
m°d0 

HSer PerdÍda S6 nâ° houvera< co^o acontecoo, sidofeita em tempo, evltando-se contra as fundações o perigo das enchentes aponte sobre o no Paranahyba é um bello trabalho de"engenharia eumxcel*lente serv.ço prestado pelo governo da União aos Estados de Minas eGoyaz».
*\'..'v.

A 17 de abril de^ 1909, foi installado o Grupo Escolar de Araguary, com6 cadeiras para os dois sexos. J
Em Araguary ha cerca de oito casas commerciaes, que evnortam na-»vanasJocalidades mineiras e goyanas mercadorias em grosso.to atocadoEm toda a cid. ha mais de 80 lojas, armazéns e tavernas. O sal é o gene-ro de maior commercio para os centros pastoris de Goyaz. Arroz borra-cha toucinho, crystaes, diamantes, e sola vêm de vários pontos para Ariguary*

Para o fim de dotar Araguary com o serviço de luz e forca electricas fazsndo assim progredir uma cidade futurosa.de grande viKTSw .aMm disto Ja bastante populosa, foi, em 1908, examinada a força da volumo-sa queda dágua do rio Jordão (que banha o distr- da cid.) pelo sr CaisNunes comissionado pelos engenheiros electricistas, srs Bytgton * «ade s. Paulo, que se propunham a fornecer os apparelhos necessários, montara u ma etc , calculando-se a despesa total em 70:000$000. Afinal fo? a flrma local Carne.ro & Irmãos quem dotou a cid. do serv. de forcae úz derf 
"

SoSSí" 
ÍnSta''^-^d-»ectricas da Usuna aSad^bío

*

O porto de Santa Cruz muito encurta a distancia de Govaz naraAr^no
MO ZeZH\° 

meIh°r qUe 6XÍSte n° H0 C0rumba' ^i aK no annTde"1870, por ordem do governo goyano, mas nâo foi freqüentado oor M„T.!mattas que exisliam em ambas as margens do Rio daS
Hoje, esse inconveniente desappareceo, pela transformação dessas matt»,

ZLZ™"* 
fiSta^°° caminh0'1ue en**» era ermo, habièoSSSaKTJiS?que °viajante ja iiiiili iiill

O commercio da capital de Goyaz pa*a a cidade deAraguarv deve mim»
PorP^dítCrUZ' 

l'maWZ qU6' feit<' °COnfronto da di^ípas ando íllifsíiiríii ata,h°de mais de 6 ^ mm
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XI MUN. DE ARASSUAHY

Este mun. do Nordeste abrange dez districtos de paz :
Arassuahy (sede—cid.)
Bom Jesus do Lufa.
S. Domingos do Arassuahy.
Bom Jesus do Pontal.
Itinga.
Commercinho.
Santa Rita do Itinga.
S. Roque.
S. Pedro do Jequitinhonha.

10 Caraby (S.José de).
A lei n. 556, de 1911, desmembrou deste mun. o territ. dos distrs. de paz

de S. Miguel do Jequitinhonha, S. João da Vigia, e S. Sebastião do Salt0
Grande, para constituirem o novo mun. da Villa de S. Miguel, ex-vi do n.
XII do art. 7.° da cit. lei da Ref. adminstr. do Est, a qual, entretanto, creou
no mun. de Arassuahy os 2 novos distrs. de paz de S. José do Carahy e do
Sào Roque. O mun. constitue a com. de Arassuahy e faz parte do 7.° disrt.
fed. e da 6.8 circumser. eleit. do Est. No eccles., depende da dioc. diaman-
tinense.

Suas agencias postaes estão subordin. á Sub-Adm..dos Corr de Dia-
mantina.

A cid. de Arassuahy tem telegrapho e vae ser servida pelo prolongam,
da E. de F. Bahia e Minas (linha de Th. Ottoni para Tremedal). Antes dos
desmembramentos do seo territ., o mun. accusou uma popul. de 49.604 habs.
(censo de 1900) e tinha uma superf. calcul em 21.155 kms. quadrs. A cid.
tem um Grupo Escolar, est. telegr., Hospital, Fórum, Mercado, etc.e fica
á margem do rio de seo nome.

A cid. de Arassuahy -Sobre a cid. de Arassuahy temos estas notas es-
criptas pelo sr. dr Antônio Ferreira Paulino, em 1909 :

»A cidade de Arassuahy, com 3.500 habitantes, sede da comarca e mu-
nicipio do mesmo nome, está situada na margem direita do rio Arassuahy
e á direita do córrego Calhaosinho, que ahi desemboca; e á distancia de 90
legoas da foz do Jequitinhonha, na cidade de Belmonte, Estado da Bahia.

Está a 16°v 55', 35" de latitude Sul.
Longitude oriental do meridiano do Rio de Janeiro: em tempo 5', 21"; em

arco-P, 20', 8".
A sua altitude é de 314 metros, sendo de 304 m. na superfície do no.
Temperatura máxima 33» centígrados; 16° mínima; raramente o thermo-

metro desce a 10°; sua média oscilla entre 20° e 24*.
As chuvas são periódicas e de ordinaâo apparecem durante os mezes de

outubro a fevereiro. Raramente ha chuvas de pedras e nunca geadas. Não
é sujeita a tempestades. Alguns annos ha que o municipio é flagellado por
sêccas rigorosas.

E' quente e sêcco em geral o clima do municipio em toda sua extensão
de 90 legoas sobre uma largura, que varia entre 16 a 20 legoas; é, em geral,
muito salubre.



'..'.. 
.¦¦':'¦ .'•.¦ •'.'."': '"' '.'.¦' •'"";.'¦ 

''•''' '¦.¦""'•'¦-.- '-'V 
,'¦ •' :.' ¦••¦'''¦,' '¦¦ ','.•"',.'',

-Vv. .:-;'¦ 
' '¦'¦.¦"'¦•; ¦."'. ' V 

' ' ''.'••', '". :., ¦ :¦".' • <** •.' '¦ .¦ ¦., í ¦¦'¦•''"'"-..:•'¦'¦'¦¦ ¦ '¦'MíiW',-'

ki.'.v*,,Vííi1>„.*rV'.''.',.'i".' ¦.¦¦'.! ¦ ¦'.:' _' \ 
¦¦¦ ¦ ¦ .. ¦ : ¦ .. ¦ '¦'.;í'^'i*;.;.'::;','v 

.'.',*•;''¦¦:¦/ vi"',' ¦¦¦'" -i'-'v

••¦'•• v'/..yi'-'-'';'¦'*; '. •'

.¦¦ ¦„*:' ¦¦/:- -i; ¦-', ¦•¦:''¦¦¦.:¦.. '¦-. '¦-,"¦ :¦'¦' ':'•.-..

,'¦¦ 
'•;¦¦¦. ¦•':'¦!•.". 

tí" 
• '

;\lfí .;'•',' " 
. '¦. .. • ¦¦:;:''/>'..: -. *¦: .• -: ¦..¦¦' ./¦ -r, ,

.'¦ >- ¦ ..' '¦.' ¦-'' '¦'¦'¦¦¦ ...--,",:-. ,;¦». :;:''«¦¦ ¦ ÍT-V-i'- -:.U: y'<-A
¦¦ .'-v. ,-.'.-¦'..' . '¦ .¦ -,V ¦'¦¦¦'¦' - '¦ ¦ '¦ '¦ "'."'¦'¦'. :'¦/; Kír" • *. * -

27.2
¦"¦¦ 

¦¦-.-. 
' 

'¦" •¦¦..•'•'

• • ':

. . ,t.

^M;^v"'/X:'^i-'V:É;

1.'jí':-,-;''i,'>,-;,"';v '"..¦' ^1^'. ; '. • ' 
(''.'¦' 

' '''V'"Y'' V.V,:-i. ,:';..<.;''<'¦v&p ¦.'.;¦!' 
;'¦: ¦ •>".. '-.".'.V.- ¦ """'¦ 

:>.''.¦¦ . ¦ ''.'¦, 
i.: ".'. 

?í'' ¦'¦'¦

•¦¦"'•,''. , 

,

•f,''.:i-''''''y<:.i:,'<¦$',k'''X'-.-.'¦ ' r< ' "' 
<*< .•¦ ;¦• .' 

'. 
, ,¦ * ¦ .- . i ' ¦¦¦.¦.¦.¦¦¦¦'.¦-.. :'-«,¦

/»' ':-' . 

',,: ' 

¦

;.'-r\-:y,:':/'-.':::\'''- :"¦:::'¦¦' :¦_ ;,v,-.í \--. .''' ¦' '".¦'¦". 
¦'.><-fV'':'":

'. -. '¦/ ,l 

<

•¦¦•"•¦¦> "-^JVí- .»*,,»

'•"•¦, ' 

"'

.•¦•¦;*•.*>:¦•¦• 'V-'-."'íi.rs •¦:,,'-.i. ¦.¦¦-¦¦¦ ¦ !•'';,{." i- .-.;'¦'.'¦ i .¦•'¦ ).¦';,-,'.•';),,'
¦¦•': , ;iví-"í;;;.::-V'->,í1-y, - 

' 
:¦¦:'¦:;".•r:-. '' ¦•.:¦.. '.¦'.¦•";.- ¦;/ f-.•>'-; -;;"\. ¦'" ¦ ¦

' ; ¦ 
¦•'.¦':''.'"';v',' 

'¦ . 

,.' i'$¦''• 

'¦' ' 
¦ :.'• .' 

¦

;, 

'¦" ' 

•'

Í ¦ ¦'¦"¦¦ ."v-'"^" '-¦ ¦'¦'•'.

^ • I •
;¦ . t

.-';¦¦

¦-.... ¦ ¦ ¦'¦-,' •';' ¦ 
'.¦i..

ANNUARIO DE MINAS
"* •¦¦ II ¦¦ l| li |_ u-„ ,, Miuilliirn III

"" ¦¦"¦¦ ""¦ ¦¦¦..¦-¦I, I, . ,MMM

suahv 
,ôü?5«l0mé COrfltad° ?°r d°ÍS grandes rios> ° Jeqnitinhonha e Aras-

3ElpõBl?H?n 
flUenCla' 2 'eg0aS abaix0 da cida^e- "o logar denom-

prXTteva.es tendo T^ 
^ °U menos Prelos, em ísoberbosepiüiunaos valles, tendo as margens revestidas de admiráveis catiriM* p mntISí^PP^de flegoas»e de «üSüéli

t.i« f^ r ! S d01S rlos ha ^tensos chapadôos, de ve-etacâo ras
pecLia 

6 abUnda ° PiSt0 natÍV°' PreStand0- aLira^lmentel S„stHa

Além?^^8868 
ChaPadões «>.*» ms. approximadamente.

•aoíííüi ? .^andes rios- ^ntam-se outros tributários^ dentre estes

riasTs°ubi„dTrs atas6 ÍS* t 
"^S'—• ^^s extraordina-

Nâp Jha lagoas notáveis, águas mineraes. nem arêaes.

em nXSsT™ i„°oí,aÇâ0 
d?erCa de 12°mil aImas'esta dividi^

distanciaidâ1íL Jl 
' 

, 
* ° da CÍdade' e sâ0- co™ as respectivas

díSn^ílSíi S vT:V TPOntal 
daBa»a-2 legoas; Santo Antônio

V.l7a, y legoas, S. Pedro do Jequitinhonha-20 leéoas- S MícipI h« t^quitinhonha-30 legoas; S. João du Vigiá-40 le-oas Salfo C*L1§Z,

receitais Denhyma 6ntidade do ^adro nosocomial se depara, que me-

-*Tuberculose-Pouco commum no murficipio.
marca?m"Na° 

^ "T C°nheCÍd:,S "0r mim em <^a a vasta região da co-
Paludismo—Reina nos districtos rip Vixria ^ Q«if« n ^ .a Março, mas nao tem o A^£2&2£tto °rande' de D-»""-o'¦'"•''' ' "*
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fc^aa^^^a^1»»»^»^*^

juu»r»«" " 'mu» ir. ' " —

gnostico seja sempre preciso, pois Jf™™" ™.^^mátoiogla 
clinica,

para verificação de diagnostico, o qual é feito pela svmptomai g

Febre puerperal-K rara na cidade e nos distr'^s: t

Febre amarella, dyphteria, tetanos, choera-™rbusvaríola, p ..

reçae desta arte nao se dissemina a moléstia. districtos de

" con^am-se ^0 anectados, mas falleceram a=-rcade «£

do germen. n ««««ao-eiro vindo do fócco.
Na sede da Comarca foi ella introduzida por passageiro vinu

Nenhum caso fatal se deo. Colíntlc ftrão Mo^ol e outros do
Percorri os municipios de Rio Pardo, Sa1 nas. Grão 

^0l 
e

hyense).
- i a„ a, nrA^a^ (escrevia O Commercio, em 1909),

.Por informações tomadas, a, pre»sa, (escrev,
a exportação do galo e animaes, somente do distucto desta c.o^ ^

suahy.no corrente a.ino, tomaado-secome, mada P^^J Paore.

Wanara os primeiros e 70$ por cabeça pira os seDuuu , ©

Se uma exportação.de 300 contos no 1, semeie de 1^

O emprego decapitai em pedras precisas eleva se^^ »,

«lie o valor das remettidas para 
f^Z^SXm^nün, e Curvei-

mil e quinhentos por arroba. nnn„ffltiM o oovo desta zona vae
Ora si com as dificuldades e despesas apontadas o P°™V os seos ge.

do forem removidos os entraves que se oppoem ao seo com

Era um seo traballio literário {Deíuno Perseguiram se exprime o

prof. Leopoldo da Silva Pereira sobre o Arassuahy antigo^ 
£P 

.A cidade do Calhao está situada no ÍW^^gg^ ambos.
que lhe dava o nome, com o rio Arassuahy, a margem direita ae

Hoje ella tem o nome deste ultimo rio.



' 
''.'-''¦¦'¦'¦'¦

¦•¦'

'.'-.' 

.: -'• • 

,;" 
' 

•' 
¦

¦ ¦¦¦-.., ¦¦ :.:.i ¦(¦¦•. ¦ '-' .; ¦ ¦- ¦¦ ¦'¦ '' 
jj';..ivA'*.-;f..;'" ¦ .' ,t ?.' \'

¦'.'¦

• ¦ 
;'. 

' 
' 

¦ 
• 

.-.,¦¦• 

<: 

.•. ...

274 ANNUARIO DE MINAS
""^^^^^^^^^^^^^^

por^so^^c^ Umafdade "^.prospera, animada

umaíSS/tía? *" annUalmente Pe'°S Vastos ~- • mercados

lavot^TurcetíSde^í U'T ^ desPeJa'a>» « ^duetos da
a costa drEabifL cMadl r« ,ndUZ:am dep°ÍS ^^honha abaixo até
carregadas de s^l ^ e Cannavieiras- donde voltavam

O Calhao era assim um grande entreposto de commercio

aventura na penosa travessrfluvTaír ^ ^ apenas se
-Mais adeante (op. eit.) diz o mesmo autor :
No Se6 ao íertauh3U,ahy 

M M?nde a ChaPada «o Candonga.

atraíesTn^ cie seis legoas,
Pobre, porque J^^^^t?™»*' * ^°» é

planí014 
leg°ásdeca<í^ d0 ^tuba. a .rassulhy, em estrada boa e

^ffsssxsa^ aedeilid:d e do soi°e a actividade •*-
Palmente aI^^^JT,^^Z? "^ ' ^

pesadamenlTm^Z^XZZIT* *" "^ para~-
e um carro cheio de canna vem cllíndo ' ™* "^ '^ 3S tachas'

aiii.1SS?2íSS SSiaííL"ácelrrno alourado ~iai-
de feijão em rama Da Cabeça um ^rande balaio cheio

vaccaícht^dí^tr P-teira mugem
nús, vestida de U^p^S^^^,^^ mU'her de co,1° e »>»<*»»
munge socegadameníe uma vaS " Cmt* P°r Uma oorda-

começa^slger flCamt°d°S " "^ ***> ** — « ¦*»».
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Contrastando com a sequidão da catinga algum cacto se vê fl™«£<£

parasitas ostentam flores amarellas e vermelhas; e a baumlha, a Wreclosa
dasorchideas.seenramanas arvores, coberta de fructos perfumosos..

*

-A lei cit. n. 556, no seo art. «.• (ns. XII, XIII e XIV) creou com»
seguintes divisas os 3 novos distrs. de paz de S. Roque, Carahy e Joahyma,

neste municipio de Arassuahy . ,
-O de S. Roque, com sede na povoação do mesmo nome, tendo estas tti

visas a'
«Começam na margem esquerda do Jeqúitinhonha, limitando com o d.s-

tricto de Itinga; do Poção em rumo directo ás cabeceiras do córrego Santo

ÍÍniO Pequeno; desta'* em rumo direito á barra do conego Três Irmãos

no ribeirão S. Roque, limitando com o districto de Santa R.ta; dah, pelo d.to

córregoacimaaté as suas cabeceiras; destas pelos altos divisores das aguas

até a serra do Estreito e desta pelo espigão até o r.o Jeqúitinhonha, limi-

tando com o districto de S. Pedro do Jeqúitinhonha. _
Na margem direita do rio Jeqúitinhonha, o ribeirão Antônio Padre, des-

- de sua barra até suas cabeceiras; d.stas em rumo direito .u cabeceiras do

córrego Santa Clara; por este abaixo até sua barra em S. João Grande; por
este abaixo limitando com o districto do Itinga até sua barra em Jequitinho-

nha; por este acima até o Poção onde começaram as divisas».
-O de S. José de Carahy, na povoação de S. José dos Coimbras, com as

seguintes divisas . .
«Começam da barra do córrego Santa Rita a margem du-eita do r o

Piauhy, limitando com,o districto de Itinga; e, pelo dito córrego acima, ate

as suas cabeceiras; destas, em rumo direito, as cabeceiras do córrego Pilões

Grandes; destas, em rumo direito, ás cabeceiras do corregc. Santa Clara

d'alli, pelo alto divisor das aguas do S. João eS. Joanico; e dal li, 1™>Í«"}°

com o municipio de Theophilo Ottoni, pela linha .divisória deste município

com o de Arassuahy, até confrontar com as cabeceiras do no P.auhy, e,

dalli pelo alto divisor de aguas da margem esquerda do dito no Piauhy li-

mitando com os districtos do Luta e cidade de Arassuahy, até confiontar

com a barra do córrego de Santa Rita, e, deste ponto em rumo direito, ate

a barra do dito córrego de Santa Rita, onde começaram as divisas..
-0 de Bomfim de Joahyma, na povoação de Bomflm dos Quartéis, com

estes limites :
.Da barra do córrego da Areia Pequena, na margem direita do Rio S.

Miguel, por esse córrego acima ate suas cabeceiras; destas pelos altosidivi-

sores das aguas do Rio S. Miguel até a linha divisória do município de Theo-

philo Ottoni; por essa linha até as cabeceiras do Rio S. Miguel; destas em

rumo direito ás cabeceiras do córrego Areia Grande; por este abaixo ate sua

barra emS. Miguel; por este acima até a barra do dito córrego Areia Pe-

quena, ponto de partida».

Sobre as divisas de outros distrs. do mesmo mun. e de creação ante-

rior á lei n. 556, de 1911, dispoz o-seo art. 9.° o seguinte :
Ar t 9.*-N. LXXIX. As divisas do districto de Bom Jesus do Lufa

são" as seguintes ... ..."«Começam 
nas cabeceiras do rio Gravata, limitando com o município

de Theophilo Ottoni, pela linha traçada pela lei n. 319, de 16 de setembro
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*

de 1901, até confrontar com as cabeceiras do Piauhy: dalli pelo divisor daságuas das margens esquerdas do dito rio Piauhy e dos ribeirões Cálhao eDiamantina, até as cabeceiras do córrego Estrella; por este abaixo até suabarra no rio Gravata, desta pelo dito rio acima com todas as suas vertentes,até as suas cabeceiras onde começaram as divisas.
N. LXXX. As divisas do districto de Commercinho são as seguintes,:da barra do córrego Canna Brava em rumo direito á lagoa do Itacocana',dalli á serra que divide as águas dos córregos Pasmado e Genipapo, limi-tando com o districto da Itinga; da dita serra ao alto das cabeceiras docórrego Campolino, limitando com o districto de Santa-Rita; do dito alto,

pelo divisor das águas, ás cabeceiras do córrego Calção, por este abaixoaté sua barra no rio Itinga; desta era rumo direito á tapera do córrego doSitio; dalli por este córrego abaixo, com todas as suas vertentes, até suabarra no rio Itinga; e deste em rumo direito, á barra do córrego Canna Bra-va, onde começaram as divisas.
N. LXXXI. O districto da Barra do Pontal passa a denominar-se BomJesus do Pontal de Arassuahy - sendo suas divisas com o districto da ei-dade as mesmas com que foi creado em 1858, a saber : «do alto dos Cocuru-tosem rumo direito á Pedra Grande, que fica acima do Porto da Marinaa,na margem esquerda do Arassuahy ; por este rio abaixo até a barra do cor-rego Quatis, á margem direita ; pelo dito córrego acima, com suas vertentes,até ás suas cabeceiras, na Chapada ; por esta até o espigão do Botequim •

por este rio abaixo até o Jequitinhonha.
Dalli pelo dito rio acima, limitando com o districto da Itinga até as ca-beceiras do Córrego da Baixa Grande ; por este abaixo - com suas verten-tes ate sua barra no rio Salinas, dalli limitando com o município de Sali-nas pela Serra do Vianna até á cabeceira do Córrego Pé da Serra, por estecórrego abaixo até sua barra no rio Salinas, limitando com o districto de S.Domingos de Arassuahy; dalli á barra do ribeirão Pedra de Amolar, poreste acima com suas vertentes até á chapada ; dalli rumo direito á barra daPedra, por esta e pelo espigão até o rio Jequitinhonha ; por este abaixo atéa barra do Conego da Romana, na margem direita; por este córrego acimaaté o alto divisor de águas ; por este ás cabeceiras do córrego Lavoura ídestas em rumo direito ás cabeceiras do córrego dos Veados da Chapada e

por esta até o alto dos Cocurutos, onde começam as divisas.»
*

No primitivo Projecto de div. adm. do Est., no Senado Mineiro, em1906, figurou este dispositivo sobre o distr. da Itinga ; e pelo referido pro-jecto deveriam ser as seguintes as divisas do districto de Santo Antônio daItinga (mun. de Arassuahy) :
«Da Barra do Córrego Fresco, á margem esquerda do Jequitinhonha, pelodito córrego acima até a serra de SanfAnna ; desta, pelo divorlium aqua-rum até o alto da Chapada, nas cabeceiras do córrego de Santo Antônio •

por este abaixo, com suas vertentes, até sua barra no ribeirão do Genipapo •
por este abaixo até a barrado córrego Santa Quiteria; dalli ao morro doCapim ; dalli pelo divortium aquarum dos ribeirões Ouro Fino, Águas FriasPindobase sitio até a barra deste no rio Itinga; deste em rumo direito álagoa ae Itacocana ; dalli em rumo diieito á serra que divide as águas doscórregos Pasmado e Genipapo ; dalli ao alto das cabeceiras do córrego Cam-
polmo ; dalli á Chapada limitando com os districtos de Santa Rita e S. Roque
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pela chapada e córrego de Santo Antonio, até a barra deste no Jequitinho.
nha ; por;este rip abaixo até a barra do rio S. João Grande.•;; por este
acima até a barra do córrego Santa Ciara ; por este córrego acima até suas
cabeceiras ; destas, limitando com o,distrieto de S. José dpsfCoimbras, em
rumo direito ás cabeceiras do córrego Pilões Grandes; destas, em rumo
direito, ás cabeceiras do córrego Santa Rita; por este córrego abaixo até
sua barra, no rio Piauhy; por este rio abaixo até sua barra no Jequitinho-
nha, e, por este rio acima, até á barra do Córrego Fresco, onde começaram
aS diviSáS». ¦ ÁXX-' 'X--;.;.;;C|""í- ',.",¦¦'''"

—Mas, afinal, na legislatura de 1911, o Congr. do Est. determinou pelo
art. 9.°, n; XXXVII, da Lei 556, qiíe fossem estas as divisas do distr. èe
Santo Antônio da Itinga: «Da Pedra da Cofuja, á margem esquerda do Je;-
quitihhònha, até a Serra de Santa Anna: por esta e alto divisor da margem
esquerda do córrego SantAnna ate á barra dó córrego Santa Clara; por este
acima até as suas cabeceiras; destas em rumo direito ás cabeceiras do cor-
rego Santa Quiteria; por este abaixo até sua barra no ribeirão Gènipapo; é
dalli até o Morro do Capim,—e dahi pelo dirortium aquarumáos ribeiros Ou-
ro Fino, Águas Frias, Pindobas e Sitio até á barra do rio Itinga; desta em
rumo direito á Lagoa Itacocana; d'alii em rumo á serra que divide as águas
dós córregos Pasmado e Gènipapo; d'aHi ao alto das cabeceiras do córrego
Gámpolinas; d'alli á Chapada, limitando com os districtos de Santa Rita e
S. Róqué, ás cabeceiras do córrego Santa Clara, tributário do riò S. João
Grande. l

Das ditas cabeceiras, limitando com o distrieto de Carahy, em*ru.mo di-
reito ás cabeceiras do ribeirão S. João Grande; destas em rumo direito ás ca-
beceiras do córrego Santa Rita; por este abaixo até sua barra no rio Piauhy;
por este abaixo até sua barra no rio Jequitinhonha, por este rio acima até o.
ponto de partida»

;' i

Ir

Sobre os distrs. da cid. de Arassuahy, de S. Domingos e Si Rita, assim
regulou os seos limites a. cit. lei 556, art. 9.»—N. XV : «As divisas do actual
distrieto de S. Domingos de Arassuahy são as seguintes: Ao norte e à leste
com o distrieto do Pontal de Arassuahy; do alto dos Cocorutos ás cabecei-
ras do córrego ré da Serra; d'alli em rumo direito ás cabeceiras do córrego
S. João, limitando com o município de Salinas; pelo dito córrego abaixo até
sua barra no rio Vaccariá; por este abaixo, até sua barra no rio Jequitinho-
nha; dalli, Jequitinhonha acima, até Quartel, na passagem da Bahia; d-alli ás
cabeceiras do córrego Barbosa; por este abaixo com suas vertentes até o rio
Arassuahy; por este rio abaixo até a fazenda do Itapicurú, transferida do
distrieto de Sucuriú pela lei n. 1.755, de 1871; dalli ao rio Setúbal e por este
abaixo até sua barra no rio Arassuahy; d'esta em rumo direito até á chapada,
nas divisas cóm o distrieto de Pontal».

Na com. de Arassuahy, ha 10 freg. eccles. pertencentes ás duas dioes.
de Diamantina e Montes Claros, cujos limites com o arceb. da Bahia são
na freg. de S. Sebastião do Salto Grande. O mun. foi percorrido, em 1879
e 1909, pelos dous prelados D. João Antonio dos Santos e D. Joaquim Sil-
verio de Sousa.

A M -18
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• Em fins de 1909, nas jazidas do Campo Lindo, da siia fazenda do Fur-
tadó, a 6 legoas do distr. da Itinga, foram extrahidas pelo sr. Antônio Mo-
feira o)& $ilvav cerca de 20 kilogrammas de límpidas pedras còradas, de um
azul anilino e de um brilho diamantino e transparente,

Um dos blocos tinha cerca de 14 kilogrammas.
. N. XVI. As divisas do districto de S. Rita da Itinga, municipio de Aras-
suáhy, são às seguintes : aò sul com os districtos do Gommereinho e Itinga; a
óéste, com os municípios de Salinas e Fortaleza, da Serra Escura ao Morro Agü-
,do, Pedra Lavrada e barra do ribeirão dos Patos; ao sul, com o Estado da Ba-
hia, na linha divisória que vae da Pedra do Italiano, abaixo da Cachoeira
do Salto Grande, do Jequitinhonha ao Vallo Fundo; a leste, limitando com os
districtos de S. Pedro do Jequitinhonha e S. Roque—da Pedra do Bidó ás
cabeceiras do córrego Três Irmãos.

N. XVII. Os limites do districto da cidade de Arassuahy são : Ao norte,
com o do Pontal; a oeste, com os de S. Domingos, Água Limpa, Sucuriú e
Chapada; ao sul, com o districto de Lufa; a leste, com os districtos de S. José
do Carahy e Pontal.»

— Em 1908, no mun. de Arassuahy havia 17 escolas districtaes do Estado,
além do Grupo Escolar da cid. e distribuídas assim: 1 em Pontal, 1 em
Barra do Pontal, 2 em Bom Jesus do Lufa, 1 em Commercinho, 2 em Santo
Antônio da Itinga, 2 em S. Domingos do Arassuahy, 2 em S. João da Vigia,
2 em S. Miguel do Jequitinhonha, 1 em S. José do Jequitinhonha, 2 em S.
Rita e 1 em S. Sebastião do Salto Grande.

'¦'-- As linhas telegraphicas federaes avançam pelo território mineiro. E'
assim que se abriranx as novas estações de Itinga (ao N. do Est. e no mun.
de Arassuahy), em 24 de fev. de 1912 ; de Piedade de Minas Novas (também
ao N. do Est.), em Jan. de 1912; da cid. de Patrocinio (no Triângulo Mi-
neiro, em 1.° de março de 1912.) '*'

Poi). de S. João Grande—Fica este pov. na freg. e distr. da Itinga,
mun. e com. de Arassuahy, e toma o seo nome do rib. S. João Grande,
que o atravessa. |^

Pov» de S* José dos Coimbras— Fica este prospero e populoso arraial
(que já tinha capacidade para ser elevado» como o foi, á sede de um distr.
de paz)» no distr. da cidade e no mun. e com. de Arassuahy.

O importante e futuroso povoado de S. José dos Coimbras, situado no
districto de Arassuahy e distante 72 kilometros da cidade, fica nas férteis
mattas que o limitam com o municipio de Theophilo Ottoni, e onde a cultura
do café se acha bastante desenvolvida, tendo um núcleo de população nu-
merosO) diversas casas commerciaes installadas, etc O logar necessita de
Uma agencia postal, visto como aquella localidade mantém freqüente rela-
ções, não só neste Estado, como fora delle.

Já gosam do beneficio de agencias postaes outras novas localidades da
tona, como Quartéis e Bôa Vista, pelo que em Coimbras egual melhora
mento se deve crear.

Lagoa Nopa do Arassuahy—-Pov. nascente, na freg. de S». Domingos e
no mun. de Arassuahy, ao N. do Est. Lagoa Nova teve origem numa fa
zendea foi fundada pelo venerando sr. coronel Ignacio Murta, fazendeiro
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resid, na zona e que no seo estabelecimento agrícola e pastoril intro<*uzio
os methodos racionaes de; lavo ara e criação.

Pov. do Pasmado. -Fica este logarejo no distr. de Itinga <mun. de^

Arassuahy), no valle do Jequitinhonha.
¦ Pov. da Boa Vista.-Fica esta nascente pov. em terrít. do distr. do

Pontal, no mun. de Arassuahy e.nella foi creada e install. uma ag. de cor-

reiô, em fins de 1909. .
—temos sobre vários outros povoados do mun. as seguintes informações :

Itinga ou Otinga, como dizem alguns, está ediflcada sobre uma gru-
piara do Jequitinhonha, cercada de vistoso amphitheatro, formado das ser-

ras margínaes ao Jequitinhonha. Offerecem as duas partes de Itinga,^
direita e esquerda do rio, panorama alegre e variado. Tira seo nome do

rio maior da visinhança, que apesar de largo corta-se, isto é, seçca mesmo
durante o estio, virando estrada o seo leito! Data de 1842 sua fundação ;
foi capella filial de S. Miguel do Jequitinhonha e depois de S. Domingos
do Arassuahy, até que chegou a ser afinal freguezia independente. Sua po-
oulacâo é de uns 10 ou 12 mil habitantes; nâo fosse a sêcça periódica, que
assola o seo território, o distr. da Itinga seria muito mais productivo No

arraial, ha uma -fabrica de tecidos, paralysada. Não.ha quasi pontes nem

estradas neste distr. sertanejo, digno do amparo do Gov. ¦
Toda a comarca de Arassuahy ainda possue uma grande área de ter-

ras devolutas, formadas por extensas maltas, de incomparavel uberdade,

como sejam as situadas nos districtos de Itinga, Salto Grande, S. Mi-

ffuel S Rita Vigia, em 
"S. José dos Coimbras e Marambaia, Quartéis, etc ;

mas'a penúria do povo, atrasado e victima da rotina agrícola e da calami-
dade periódica das sêccas, não tem forças para explorar as grandes nque-

zas de uma terra fecunda e coberta de florestas seculares,
;

S. Pedro do Jequitinhonha~è outro «commercio» ou arraial florescente
do mun. e á margem do bello rio, de que tira o nome. -. //

S Pedro prospera povoação á margem esquerda do Jequitinhonha, of-
ferecendo optimas impressões pelo descortino de seo horizonte, se acha

entre os districtos da Villa de S. Miguel do Jequitinhonha e Santa Rita do

Itinga. Foi creado districto de ;Paz, em 1862, e Sede de freguezia desde

1882 tendo sido 1.° Vigário o fall. Padre Vicente Bastos. Possue algumas

180 casas, uma escola mixta, 3 capellinhas desprovidas de alfaias, abasta-
dos fazendeiros, criadores e lavradores, terrenos fertilissimos para cultura
e ricos em pedras preciosas.

Dizem que em certo logar denominado Ilha Alegre encontraram uma
«agua-marinha» do peso de 8 kilos e que foi vendida nos Estados Unidos

üor 960 contos. A localidade se presta com vantagens para novas edift-

cações e soberbos edifícios, tal a extensão de terrenos vagos que ahi existem.
Entre S Pedro e Quartéis ficam o grande morro do Qwe&ra-Pôifo e um

extenso chapadão de quasi 18 kms., sem água potável; e depois desse cha-

padâo se extendem outra chapada de 4 legoas e alguns morros, na estrada

que de Quartéis leva a S. Pedro do Jequitinhonha.
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O arraial de Santa Rita é sede de um districto de paz, ha 30 annos

mais ou menos. 0 logar offerece um panorama bonito e 4e entrada alegre,
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bons prédios e modesta capella, no arraial vive um povo laborioso e dig.00, das

Santa Rita tem se desenvolvido mu}J$,?tje, três $nnps, para c$, por, £ai$a

^J?!!^ #S|ÉI^ Annukes» Tem ;duasescolas estadbaes, e a industria ^n^^^^^ío^1^^ $ç desenvòlvenlíõ
bem. v7;\.

Láment^se, ébmo ¦setripré e por todo o sértíáo hOrté-minéiro, a falta de
vias de èommunica^áole d'agüa potável. -

^Distk S. FÜta 5 legoas ou^Okrhs. da freg. de S. Pedro db Jequitinhò--
nua, Sé que é capella filial áquella povóação.

7;:': 
7^7;7;:C/y:>7¦¦.: ¦, 7 ¦'. * . ".[.-,.¦ ¦' 7 y;-: ¦••''•••.'•'.¦ ¦ .¦ ¦

Co^me^ci^gp é óutrb disjricto de paz, db mun. de Arassuahy, e éstáSi'txado em um dos valles ilo Je^uitíiihonna, entre ítinga e Santa Rita de Itiüga,
mais ou menos, cegado de searas, onde abunda o^granito, sèridp a estrada
feita por cima de rochas, vendo-se j)br toda parte bíócbs 

'enormes, 
lagêdos e

lages de puro''grUhito e mármores de variadas cores.
O ptíyò do Cohlriièrcihho é laborioso e agricultor.
O povoado tem unia çapéliirih i spffrivéj, porém sem alf ai ás; o' brago é

Nf,;.$nr>* di Conceição e se contam para mais de cem casas régúlaréSr ria
sede.
^ Dista 7 legpãf de Itinga e em tpda essa extensão, díirante o éstío, apenas
se^ncpn^ sôccos ; o mésriib
rlp Itiii^a o víajanie o atravessa completamente 'sôcéo, sendo que no tempo
das águas'necessita, ás vezes, de canoas para vádeaUo.

Vêem se no leito delle muitos buracos e alguns destes com cinco palmos
de fundo, donde os moradores tiram água eé a liníOa de que se servem,
nessa horrível quadra do anno.

••••¦' ¦¦¦¦'¦'"':. 'L-'7:[;'-u:-r- .. *:)¦ ;.';,;••,•'"'

Bom Jesus do Pontal de Artâstiahy, ou mais simplesmente Pontal, está
sítualV ria:confluência dos dois grandes rios, Jequitinhonha e Arassuahy, era
lo^ar elevado e''-plano-, óffereóendò uma bella perspectiva, com largo hori
zbnte para todos os lados.

A ,çaJ^||||i;p;íBo^ Jôjus, édiflcada em uma grande praça, faz frente para
Lé^féi ô^sçortinando unia vista encantadora pára tòolos os lados, especiil-¦¦j^m^f>é^im0^0& com que o majestoso Jéqiiítinhonha, já avolumado
pela Arassuahy, rólà suas aguàs junto ao arraial.

«Foram fundadores do Ponlal, Dom Carlos Pereira Freire Móurá e seo ir-
iriâb e cunhado câpm. Antônio Pinheiro Freire Moura e o commendador Igna-
cio Carlos Moreira Murta, em 1830. Alli edificaram as primeiras casas e
formou se a povóação, cuja população se compunha de famílias em numero
de vinte.

Não permittinio D. Carlo3 que alli residissem mulheres de má vida,
desoccupàdòs e ebrios, passaram estes para Boa Vista dá Barra do Calháo,
onde formaram a povóação que é hoje a cidade do Arassuahy.

D. Carlo3 era vigário da parochia de S. Domingos de Arassuahy, crea^
da pelo decreto real de 23 de Março de 1813, sendo elle ò primeiro parocho é
depàis nomiado Bispo de Mariana, em 1839, preconisado em. l)ézembrko de
J3^)rnãó chegando a tomar posse do bispado por ter laUecidp guando em
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viàgètn páraò Eiò de Janeiro, anm de sàgrar-se. Foi o seo corpo sepultam
lia Êgíeja; tfo Carmo, etri áUòão Í)'É1-Réy, depois |e, solémnes exéquias a

4ufe éMVerám presentes, vínté e um pàílrés, inclusive o grande bisrpp Dom
fiÇo^c-uÍBÒ àiicfeèfteó nó bispado máriariénsè. ._ ^ ; . ^ ^l.

Em 1845, esteve no Pontal o celebre Missionário padre Antônio Espinoia
Viei^ASSurêtíse^ quê âlli se tferWáu tfes mezès, coiroo Wsp&Iè do com-
-metriaübt Ignacio Cartòé é'dé accòrdb cóitt ò ijuál Ô^Tp^^fâ^ ejflr
cação de umacapella dedicada ao Senhor Bom íêsus!jdâBô¥Vista5».

'PPtítál é s^de áe tith districlo tlepáfc,crèàda êm 1858, e téii^pelo
uftim^ecettseàhlento (de 1900) 31211 habitantes* sé^riab as notas tòm da-
das, èín 19i©k jtèlò sr. òel. Igtíabíò Mürtá, dép. èsfattoal, ko corrèspbn-
dente da Estrella Polar. é

O sr. prof. Leopoldo da Silva Pereira (catliedr. da;Esc, Normal da Capital
e sócio do Inst. Bist. de Minas) publicou, ultimamente* interessante 3íeworja

imorica e geographica do município de Arassuahy ; e deçap. ^estampado
ÊTbrgam off. do Est,, em" 22 de Jan, de 19U, extrahimos estas notas bistp-
ricas, que se seguem,: ™VJi

-«Foi certamente o nordeste de Minas aprimeira região deste Estado a
ser calcada por pés ciyilisados. ,. • .; -. ¦
r Òs àVènlürèiròs do último quartel do século XVI, fascinados pelas no^-
cias da 'exiáteüclà dè pedras e metes preciosos rio sertão, te^àram eni fo-
ve&as expedições fazer o descobrimento e a exploração dessas spiihadas
minas

Còm uma coragem ijuasiloüca, essas é^pedi^ès mal a^áíelWàJd^para
tantas difficuldades e fadigas, partiam do littbrâie ihWríàvairi-fee^élòJde-
serto a liicíárcoritra os traiçoeiros sei vagens, com os' fios! invadeaveis, com as
fe^às, coih b cansaço, a doètiÇá é a fâltWde viverèís. , ,, -nUj.

Hoje mesmo, depois de ti es séculos de civilisaçâo è db jâ relâtiVaiherite
habitado o sertão, uma viagem por eÁp^ips^
conhecem os que já as experimentaram. "• *'{ '

Tem uma certa grandeza épica vêr através da histofia^ üm atfentürWo
cercado de 2Ò0 ou ^00 horiíens, mal armados é mal muntcia^s; despedisse
da vida civilisada e penetrar nas até hoje sombrias mattas âos valles do Je-

quitinhonhae rio Doce, confiados no imprevisto, em busca das jazidas de

pedras preciosas.
Pouco lhes importava a elles o bote da insidiosa serpente, ou a garra

do feroz jaguar, ou a febre palustre ou perniciosa, portadora da morte.
Era mister.achar as esmeraldas, uu as minas de prata; assim or.denava

^11-Rey, assim lhes aconselhava a sua ambição.
A cprôapromèttiatitulps, tenças, foros de fldalguia, e as minas lhes açe-

navam de longe com prinçipescas fortunas. K.
Às primeiras fracassaram como a primeira Cruzada; n^p se sabia com

que elementos de ataque e defesa era necessário contar, para tão arroja-
dos emprehendirnentos. ,.,.:

A primeira expedição que penetrou em Minas, com felicidade para seos
iritèhtoé, fòi^ deToüriniiô, pPisqúè a capitaneada pÒfSpinosa^ o déscobrj-
dor" âiã^ièriáb rdf^^à'áb;-!fôlinWüètóõí»af òVHüb hárra o ár. Diogo dè Vasçon-
cello»3

íòíiritího pàHio dà costa dó Espifito Santo, stibjò pelas margens do rio
1 ocV, álrávé^sandò matiás èxíènsas até Kóje désbabitadâs e' infectadas de
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ferozes selvagens ; tornou depois para o Norte e ganhou a região das serras,
sendo o primeiro que dá noticia do formoso pico do Itambé, cuja altura tão
bem calculou. Achando o Jeqúitinhonha, seguio por elle até a costa da
Bahia, passando pelo actual municipio de Arassuahy, onde achou as procu-radas esmeraldas e saphyras.

(Estas esmeraldas não eram certamente senão as turmalinas verdes, que
.em tanta abundância têm sido achadas alli, ultimamente, e as saphyras, os
beryllos e aguas marinhas). ,;__•

Depois Adorno penetrou na mesma região do districto das esmeraldas,
subindo o rio Jeqúitinhonha, e, como seo antecessor, colheu grando quan-
tidade de pedras coradas e minérios denunciadores de outros mais pre-ciosos.

Deve, pois, Arassuahy, a estes dous heroes as primeiras noticias quede
suas riquezas foram dadas no mundo.

No seculotXVII, foram descobertas no Sul as minas de ouro que chama-
ram logo a attenção da coroa e dos aventureiros; houve luctas entre os fies-
cobridoresj as margens do rio das Mortes foram tintas de sangue delles, S.
João d'El-Rey, Villa Rica, Ribeirão dò Carmo e tantos outros logares visi-
nhos attrahiram toda a immigração.

Diversas levas de caçadores de ouro foram-se adeantando pouco a pouco
para o Norte ; pela segunda vez foi visto o pico do Itambé, achou-se ouro
no Hyvituruhy, fundou-se o arraial do Tijuco, descobrio-se ouro mais além
na Chapada, e foi se habitando a região das Minas Novas.

No primeiro quartel do século XVIII achou-se diamante no Tijuco, e co-
meça dahi um martyrologio para aquella região.

A coroa monopolisou a extracção e o commercio dos diamantes, e as
costas da África lá estavam além, esperando para asylo em degredo perpe-tuo os contraventores.

• Ninguém mais cuidou das pedras coradas; não valia a pena: os diaman-
tes do Tijuco e da Bagagem as offuscavam com seo brilho. Em Portugal
chegou a tal ponto o açodamento de immigração para o Brasil, a terra do,
ouro e dos diamantes, que o governo começou a lhe oppôr embaraços.

Ninguém falou mais no districto das esmeraldas : além das Minas Novas
para o Norte jazia em completo esquecimento a vasta, fértil e rica região
que constitue hoje o municipio de Arassuahy. Alguns lavradores apenas
se estabeleceram pelas margens do grande rio e dos ribeirões seos tribu-
tarios.

Quando A. de Saint—Hilaire fez por alli a sua viagem, em 1817, o ulti-
mo estabelecimento agrícola que encontrou foi a fazenda da Bôa Vista da
Barra do Calháo, no local onde está hoje a cidade de Arassuahy : havia mais
um colono no Piauhy, 5 legoas abaixo e uma habitação que elle achou re-
lativamente confortável, no Estreito de S. João, mais além no Bom Jardim
uma habitação que, por oceasião da viagem do notável naturalista, conta-
va apenas quatro annos.

Havia mais o Quartel do Teixeira, á margem do Jeqúitinhonha, quatro
legoas abaixo da Boa Vista, e cuja existência naquelle deserto é mister ex-
plicar.

Sendo o Jeqúitinhonha considerado rio diamantino e tendo a Coroa de-
clarado propriedade sua as riquezas do sub-solo, mandou o governoi[da me-
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tropole guarnecer o rio, para impedir que se minerasse em seo leito e nas

barras dos córregos.
Por amplas cincoenta legoas foram distribuídas companhias de dragões-

que tinham por obriga,'ào defender a propriedade real contra a avidez dos

colonos No município de Arassuahy, houve mais um aquartelamento, a

margem esquerda do Jequitinhonha, abaixo da barra do córrego de S. Joa-

qüim, distrieto hoje de S. Domingos.
Encontrou mais adeante Saint-Hilaire aaldêade S. Miguel, posto min-

tar, sede da 7.* divisão. Até alli chegava o termo de Minas Novas. Era

um quartel rodeado de algumas cabanas. Commandava este posto, Jnüfto

Fernandes Leão, homem bom e generoso, grande amigo e civilisador dos

selvagens, que elle ia alli aldeando.
O capitào-mór de Porto Seguro foi mandado pelo governador da Bahia

seguir o curso do Rio Grande, cujas nascentes eram desconhecidas.
Luctando contra os botucudos e com as dificuldades de tào aventuro»

expedição, elle subio o rio, em 1804, e só 86 legoas acima achou em Toco.ós

um colono portugue*. que alli aldeava os Índios. Depois diremos quem era

o colono de Tocoió*.
Em 1811, foi creada a 7." divisão militar, sob o commando de Julião Fer-

nandes Leão, com sede no logar que este heróe escolheo e chamou S. Miguel

do Jequitinhonha. Fez amisade com os selvagens, aldeou tribus e pode-se
dizer que foi um dos primeiros civilisadores daquella região.

S. Miguel era, como acima se disse, o limite do termo de Minas Novas, o

que fica além fazia já parte da comarca bahiana.de Porto Seguro.

Já havia, entretanto, no território do actual município de Arassuahy uma
- pequena aldeia fundada, em 1728, por aventureiros que acharam ouro no ri-

beirào de S. Domingos, á qual foi dado, por isto, este nome. Delia nosoceu-

paremos, opportunamente.
Assim foi que começou a ser povoada essa região, já hoje notável e que

será futuramente uma das principaes do Estado de Minas.»

XII—MUN. DE ARAXA*

Este mun. da extrema occidental do Est. alrange cinco districtos de

paz :
1. Araxá (séde-cid.)
2. S. Pedro de Alcântara.
3. S. Antônio da Pratinha.
4. Conceição do Araxá.
5. Dores de Santa Juliana. *a n*n
Este mun. constitue a com. de seo nome, faz parte do 4.° distr. fed. e da

4.a circumscr. eleit. do Est.
Depende no eccles. dadioc. de Uberaba. Suapopul. recenseada em 1900

foi de 34.017 habs. e sua área territorial foi calcul. em 15.175 kiloms.2

E' servido pelo Ramal férreo de Uberaba-Araxá, da Cia. B. de-F. de

°' 
Vide mais completas informações sobre o mun., no Annuario de 1909,

pags.1204-206.



"¦"¦f^npsni

284 ANNUARIO DE MINAS

Araxá IZS r ,* ', ° Est' »»"**> H escolas primarias: 4 na cid. deAraxá 2 em S. Juliana, 2 em Conceição, 2 em Pratinha e 1 em S. Pedro deAlcântara, sedes dos respectivos distas., de paz.
¦* :'ié • li

nãn"^^'' 
como toda a cidade antiga, está construída em um logar oue

alvonflr °COnJUnCt0 daddade COrHgÍ° eSSe defeito' d* «ÍW «
$$S 

S aPParencias dos seos primevos, que procuravam como logar pro-prio para construcçôes as barrancas dos córregos e tanto assim aconte^eo
convivin Z'Ze 

" SUa 
TDCÍpal n,a de antanh0' es(a es<iuecida, fora doconvívio de suas companheiras.

n ,frSl!.e 
AraXá 18 CaSaS connnerciaes de fazendas, armarinho e ferragens,

mesma secir.T,:hm0,had0SkSem 
M" ™ »os estabelecimentos dmesma espécie ; 3 pharmacias bem montadas ; 4 médicos, com um que virá

SreTnitotetI?*68 T: f 
Frank'Ín de Ca-*C actual'agente execdüvoque muito se tem ennobrecido pelos desveles prestados ao município e prin-

St™" 
Séd,6; (davi^'ciade duas legislaturas municipa s, coma

^fV m , Í,lelh0,'ainent0Sl0caes'; é nlais Político do que medico ; dr.Eduardo Montando», velho servidor do Estado, actualmente em villegiatura
an coStL^ 

LaUdelÍn° G°meS; 6 breVemente ° d1'- HeitM M<^ndonaque, consta, transferira a sua residência do município do Prata para esta ci1
E' juiz da comarca o impolluto magistrado dr. José Leandro BaracnhvKrchitfiwn Gritía,dis- ¦<***• ******** -Ssffizx

SrSb^S^LS-mTne-r6"0 ^ " »"*"* VÍ*
A Câmara, pelo seo agente executivo, acaba de contractar o fornecimen-to de energia electrica para luz e força com a casa Siemens dõ Rio demodo que em 1914 será esse serviço inaugurado, começando em'dezembro

rah/T''^ -elaE; ^ FerroG°yaz' 'amai de S. Pedro de Alcântara a Ube-raba, ate niaio vindouro estaremos ligados com o tronco de Formiga a Cata-lao pois, nao só os trabalhos do ramal de S. Pedro cstào muito"deántadt
aTnto Th™'0 

d!!Ínha lr0nC°' f,Ue' até 0UU,br0' se tCTa ligad dílô nÍga. !ss$ sr s. p£s áquem de Palestina-na Esta<âo Ensenheir° *>&
E o parocho da froguezia o revmo. padre André AguirreA criação que se faz em maior numero é a do gado bovino e es,, a fMmestiça de zebús, importados primitivamente das índias, e ac ua n^n« os

fe* 
maÍS *m° ao ^ - W> - ao 7/8, três quartoWESMgue, nascidos e criados aqui, nas zonas do Triângulo.

S PedTnluT?ÍCÍP<° 
d!,5 dÍStrÍCt°S' t0d0S mui "crescentes : são elles-

Santa Juíian? 5^r-Ff 
*** ' Pl'atinha> a^ i Conceição, a 48; e Dores desanta Juliana, a 12 kilometros; e o da cid. de Araxá».

%À 7 
AI 

TaS 
nlineraes de Araxá serâo de futuro a verdadeira vida destacidade desde que dellas se cuide com o necessário carinho.A Câmara autorisou o agente executivo a conceder privilegio dHlas aquem melhores condições offerecer.
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Ak à«P p Serra Negra, no município de Patrocínio, póssué tám-
A zona do Salitre e Sj™Neg^ de 

panoramas lindíssimos, o que
bem fontes superiores e situadas em l0*aiebU^l feissimo ; o que,
não se dá com as de Araxá, que eslão num brejao e o^Jg1§$&&&,

porém, é certo é que ellas são miraculosas para ?gj»gg$S$$£, àci!
para as hepatites, para os incommodos dos rins, bexiga, eay i

das, etc.
A composição chimica das águas é a seguinte .^

Ácido cilicico ...•• Q'4041
Ácido sulfurico 19300
Ácido carbônico. ... •" * 00116

Enxofre .-..' %cm
8oda """ 0,1893
Potàssa ¦" 0,0060

Peroxydo de ferro 0 0450
Cal.. •"•¦ '__

i Oxydo de magnesia.... •_.  &

Manganez _
Aíbumina  *' __

Ácido phosphorico  
K«se exame foi feito no laboratório da Casa da Moeda; as outras an^|

ses íeitasno Laboratório Nacional de Analyses, confirmam-no com l.ge.ras

alterações nas dosagens das mesmas substancias.»
*

• Eis a estatística da população bovina do município do Araxá Este mu-

nicipio, cu.ja extensão te,ritorial é de 16.200 to-jj«jjj£,« com

nõe como já vimos, de 5 districtos, pelos quaes a população oovina

assta distribuída : districto do Araxá, 23.595 cabeças ; districto de S Pedro

de A cantara, 14.014 ; districtode Dores de Santa Juhana, 958 , d^ncto

de Conceição, 3.185. Este município exporta, annualmente, certa (le uu.

queijos e 12.500 animaes para açougue.

O Cong, Legisl. do Est. ^^;^^^X^l^
Leicde 1911, es limites dos muns de Ara^e S«™nt

estes 2 municípios será pelo Rio das Vel^gI^£SblSe o patri-
pelo rio acima á IíágÔa sêcca, que e a sua cabecena, respeitana

no Triângulo Mineiro (região occidental do Est.).

-O primitivo proi. de div. adm. do Est. (em 1900, uo Senado) assim re-

afiava as divisas entre os municipios de Sacramento e Araxa

<CemeÇando no rio das Velhas, no legar denominado Po-.lat, por esse rio

Ê^o ribeirão IVrdi7.es, por esle até suas cabeceiras na fazenda do c>-
acima ate o unciiao 1 iuut , cabeceira do corre-

rão Soberbo; por este abaixo ate o no das Yèltiâs, por
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beirão do Inferno; por este acima até sua cabeceira e desta em rumo á La-goa Secca».
-Os habis. do mun. de Araxá, fronteiriços ao territ. do Sacramento, sem-pre pediram ao Congr. Mineiro a conservação da linha divisória pelo riodas velhas: por ex., trinta e um moradores de Perdizes diziam, em 20 desetembro de 1911 :
«Exmos. srs. membros do Congresso Mineiro.
Em defesa e garantia de seos direitos, os abaixo assignados, fazendeirosresidentes no território denominado .Perdizes,, termo do Araxá e districto'da Conceição, território esse que confina com o termo do Sacramento peloKio das Velhas, vem, perante vossas excs., pedir e requerer que seja manti-da a referida divisa pelo Rio das Velhas, como é actualmente.
Uma pretendida alteração na actul divisa, estabelecendo-a aquém do refe-rido rio, além de confusa, traz a inconveniência de partir fazendas de aiguns dos supplicantes, ficando parte delias para Sacramento e parte para oAraxa: este inconveniente já foi assignalado em uma emenda apresentada

pelo excellentissimo conselheiro Aflonso Penna, de saudosissima memóriaem 1901, então senador do Estado, quando se tentou alterar a referida divi-sa do Rio das Velhas, dizendo aquelle illustre mineiro que a divisa entre oterritório «Perdizes.» e «Sacramento», devia ser pelo Rio das Velhas, divisanatural que era. Esta emenda passou e foi sanccionada a lei que estabele-ceo a divisa pelo Rio das Velhas.
Os supplicantes satisfeitos com a referida divisa pelo Rio das Velhascomo ora é, vêm respeitosamente pedir a vossas excs. se dignem em defesa égarantia dos seos direitos manter a divisa alludida pelo Rio das Velhas*.-Na mesma época, vários fazendeiros residentes no municipio do Araxánão so a bem de seos interesses, como ainda em beneficio das rendas esta-doai e municipal, segundo allegavam, pediam ao Congresso que se firmassem

por uma vez, as divisas entre os municipios de Araxá e Sacramento, no ter-ntorio denominado Antas e justificavam o pedido, declarando que :
?Entre os referidos municipios existe o rio denominado «Rio das Velhas»

que separa em toda sua extensão o.s dois municipios; as divisas devem co-meçar no referido Rio das Velhas no logar denominado «Pontal» e pelo refe-rido Rio acima até sua cabeceira na Lagoa Secca, ficando o território doPatrimônio do arraial do Desemboque - que demora aquém do Rio das Velhaspor suas respectivas divisas, que sáo de todos conhecidas, pertencendo aoDesemboque.»
*

Ancil (pseudonymo do sr. dr. Carlos Tinôco) assim descreveo a cid. doAraxa Kem junho de 1911,) neste art. publicado no Diário de Minas-«Voltando de Uberaba, onde estivemos em visita á Exposição Agro-Pe-cuaria desembarcámos na estação da Conquista e ahi tomámos animaes emdemanda a bella e importante cidade do Araxá.
Da estação da Conquista á referida cidade a distancia é de 15 legoas eno percurso da marcha, se descortina aos olhos do viajante um horizontevasto e bellissimo.
Passam-se horas, legoas e mais legoas são percorridas, não se encontrauma so pessoa, rara é a casa divisada e somente os olhares se lançam sobreenormes campos, que se estendem pelas chapadas em fora.

- >-\r ¦-..-¦¦. í ¦ ^ :' ¦¦¦. ¦¦,.- :,-. .i-.-...Ãi ¦-:„,¦;
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Tudo é mudo e quieto e assim viajamos, contemplando a obra da creação
e admirando lindissimos panoramas.

Pela manhã sopram rijamente despregados ventos e ao meio dia o sol
irradia triumphalmente.

Na tarde do segundo dia de viagem, chegamos ao ponto almejado, a
alegria invade os nossos corações e, ainda ao longe, descobrimos as torres
da egreja da Abbadia, magestoso templo, que demora numa das entradas da
cidade.

Dados mais alguns passsos, vemos surgir os prédios da querida terra,
para onde estão sempre voltadas as nossas attenções.

A cidade de Araxá é sede do municipio do mesmo nome e está situada
em linda collina, a 800 metros acima do nivel do mar.

Não conhecemos documento algum pelo qual possamos nos orientar
quanto à origem daquelle pedaço do torrão mineiro.

No archivo do cartório de um dos escrivães da comarca são encontrados
os autos de doação de um quarto de légua de terras em quadra, sendo ta*
doação feita para o patrimônio da egreja de S. Domingos do Araxá, em 24
de janeiro de 1824.

Temos também procurado investigar qual a significação ou origem da
palavra Araxá.

Um filho iilustre desta terra, em noticia historico-geographica, conta
uma lenda relativa á etymologia do nome que tem a cidade.

Não julgamos acceitavel tal lenda e, com a devida venia, vamos trancre-
vel-a.

Consta do seguinte :
«No sitio, hoje chamado Botafogo, havia um palmital e os escravos das

circumvisinhanças ali iam se abastecer desse gênero de alimentação —o
palmito— e quando alguém perguntava aos mesmos escravos pelo matto que
mais produzia tal substancia, elles apontando para o logar, íespondiam ;
La hareachá— do que resultou a palavra Araxá».

—Couto de Magalhães diz que a palavra Araxá é tupy-guarany, vem de
ara —dia— e xá —ver : dão o nome de Araxá á região mais alta de um sys-
tema qualquer, como sendo a primeira e ultima ferida pelos raios do sol, ou
a que por excellencia vê o dia; essa palavra no portuguez, como nome de
logar, é nome do mais alto pico daTijuca e de uma cidade de Minas».

—No Diccionario da Lingua Portúgueza do dr. Macedo Soares, encon-
trámos: «Araxá, s. m.— planato vasta chapada do interior do Brasil».

Outro 'escriptor declara que as terras, que constituem hoje o Araxá, fo-
ram primitivamente possuidas pelos Índios da tribu dos Araxás e que. mais
tarde novos povoadores ahi se estabeleceram, ediflcando uma egreja com a
invocação de S. Domingos, e, em 1804, teve tal egreja o titulo de parochia.

Ha também quem diga que Araxá provém de ara -luz, tempo, dia—,e
xá% interjeição de espanto e dão á palavra Araxá a significação de «bom
tempo». (1)

(1) Vide o III vol. deste Annuario, 1009, pag. 205, onde vem a etymo-
logia da palavra Araxá.

Nota da Red.
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Deixamos nestas linhas consignadas estas opiniões diversas e hâo po-
demos nos deter em maiores explanações.

O Aráxá pertenceo á antiga província de Goyaz e foi annexado a Minas»
pelo alvará de 4 de abril de 1816. Uma versão interessante é contada so-
bre o motivo, que prèponderou para a expedição de tal alvará, figurando, ao
que dizem, o nome de uma senhora.

Não podemos referir o que é repetido, porque não temos conhecimento
exacto do occorrido.

Õ Aráxá foi elevado á villa, em 13 de outubro de 1831, e á cidade, em 19
de dezembro de 1865.

ISstá situada na zona conhecida sob a denominação de Triângulo Minei-
ro e. durante muitos annos permaneceo era completo esquecimento.

Nestes últimos tempos, um novo sói parece querer vivificar aquella
terra, despertando-a da léthargia em que estava. A cidade revive : cásàs
novas têm sido construídas; dos chafarizes e em casas particulares jorra
agiia; projectá-se a construcção de um matadouro ; trata-se da illuminàçâo
electrica ; e outros melhoramentos serão lembrados. Destacaremos entre as
medidas projectadas, uma, que não deve ser retardada—o ajardinàitiéritò das
praças dá cidade.

Deve. estar terminada a construcção do magestoso palacete, em que irá
funccionar o Grupo Escolar, que já está creado. tivemos oceasião de per

correr todo o prédio, qüe é digno do fim destinado. E' espaçoso, claro, are-
jado e tem todas as condições de hygiène é conforto.

Brevemente, seráinsfallado esse novo templo de ensino e para o mesmo
já está feita a designação das sacerdotisas, ou professoras.

À directoria do Grupo foi confiada á exma. sra. d. Maria Magalhães'
qiie actualmente dirige um collegio particular na mesma cidade. Cüítivánd0
com esmerado gosto a carreira do magistério, a digna moça já se tem im-
posto á consideração e estima da população pelo modo affectuoso do seo trà-
tamento e pela proficiência com que tem exercido a süa nobre'mistèào; D.
Maria Magalhães e sua distineta irmã sabem comprehender a sublimidade
da profissão do magistério e tudo farão para tonificar as almas das creançás»
que entrarem para aquelle templo, procurando ura sol que tudo vivifica e
engrandece.

—Escrevendo a respeito do Araxá, não podemos deixar em olvido ás aguas
do Barreiro, que distam seis kilometros da cidade. Estás aguas são conhe-
cidas pelo nome de agnas do Bebedouro : surgem de fendas de calcaréo
branco ou azulado e são sulpho-alcalinas, bicarbonátàdas, sodicás, ricas em
saes. Foram ahalysadas por competentes médicos e sãò preconisadas nas
moléstias do estômago, flgádo, intestinos, pelle, etc.

Nelson de Senna, no séo Mvro—Annuario Histórico-Geographico, de
1909, escreve : «Ha a notar no municipio as aguas do Araxá, que são sulpho-
alcálinâs—bicárboriatadas—sodicás e proporcionalmente muito superiores ás
suas congêneres da Europa.»

Todos os annos, apesar das difficuldades do transporte e da falta de be-
neficiamento regular das fontes, afíiuem muitos visitantes e enfermos vin-
dos de diversos pontos, em demanda da cura pelas aguas e pelo saluberri-
mo cliitía do Aráxá. PodiámóS citar outras opiniões de notáveis médicos,
e mesmo de sábios extrangeiros ; mas não querendo fatigar, pedimos licen-
ça para transcrever somente o modo de pensar do sr. cel. Estevam Marcolino,
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deputado ao Congresso de S. Paulo, que, despresando os attractivos e en-
càtítos das outras estações de agüas, preferiò visitar pela segunda vez as do
Araxá e sobre as mesmas escreveo o seguinte : «Não se comprehende de
fàcto como, após as successivas analysés porque têm passado estas preci-
osas águas, analysés que lhes conferem incontestável supremacia sobre to-
das' as outras do siil de Minas, continuem ellas condemnadas ao mais injus-
tiflcavel desleixo e abandono. Já fui, por mais de uma vez, a estações de
aguás, no sul de Minas, percorrendo-as \todas— Lambary, Cambúquira, Ca-
xambú, Contendas, Conceição e S. Lourençó, e sobre todas ellas collòco,-
sem a minima hesitação, as águas do «Barreiro ».

Apesar do deplorável estado de abandono em que se acham taes águas,
é avultado o numero de pessoas, que partem de S. Paulo e de vários pon-
tos de Minas e Goyaz para o Araxá e todas attestam os benefícios recebidos.

A distancia que separa o Araxá da capital do Estado tem contribuído
para o .esquecimento destas águas por parte dos pode^es públicos, mas uma
yia-ferrea marcha em direeção áquella zona e não tardará o ligamento do
Araxá a Bello IJorizonte.

Fazemos votos para que a estrada de ferro de Goyaz não retarde sua
ma cha, e <os eçfyos da locomotiva, quebrando o silencio daquellas vastas
campinas, farão com que tudo prospere naquelle pedaço do torrão nii-
neiro. »

V.«

,-.-/.*;-;;

Sobre este mun, assim se exprimio o sr. Eng.0 e adv. F. Palmerio :
«Não ha, talvez, outro município no Triângulo Mineiro tão bem dotado

de bons terrenos de cultura e de campo, como o município do Araxá, sendo
a extensão territorial de umas e de outras terras tão bem proporcionada,
que s,e pode afílrmar ser egual o seo respectivo coeíTiciente de produeti-
bilidade—oiíerecendo ambos seguros elementos de recambio, para garantir-
lhes a necessária intensidade na exploração technico-industrial de todos os
seos prodúctos.

Para comprehender-se que não ha exaggero na nossa affirmativa, basta
ponderar-se que a mór parte do municipio do Araxá acha-se comprehèn-
dida entre a rçargem esquerda do rio Quebra Anzol e a margem direita do rio
das Velhas, desde a sua confluência no Pontal, até as mais altas vertentes
de Suas cabeceiras, e que as margens destes dois importantíssimos cursos
dágua e dos innumeros ribeirões, córregos e riachos que lhe abastecem o
leito, são constituídas exclusivamente por terras de cultura de excellente e
uberrima qualidade, salientando-se entre ellas as da margem do rio das
Velhas, tendo quasi que todas ellas uma configuração topographica fa-
cilmente accessivel e favorável á mais ampla exploração dos seos produ-
ctos nativos e no cultivo de todos os vários prodúctos da industria isgri-
cola.

Entre as terras de cultura das margens das referidas vertentes é que
se estendem as innumeras campinas, ora verdejantes e admiráveis na pu-
reza dos contoimos das suas colunas e dos seos descortinados o limpos
horizontes, ora oiíusca bs pela exparsa e rala vegetação de férteis cerra-
dos que oíferecem pastagem nativa e perenne para as milhares e milha-
res de rezes que alli engordam e reproduzem, sob um clima admirável e
sadio.
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Assim, quanto á industria dos lacticinios, por exemplo, o Araxá que
na actualidade exporta, apenas, de oitocentos a um milhão de queijos,
annualmente, poderia facilmente exportar mais de um milhão e quinhentos
mil, si os criadores tivessem um maior numero de empregados, e, quanto
á fabricação da manteiga, embora a Companhia Nacional de Lacticinios já
tenha lá installado uma bem montada fabrica, a sua producção por em-
quanto é quasi nulla, devido á falta de pessoal adequado para o trans
porte do leite das fazendas ou retiros até á fabrica. »

XIII mun. de arceburgo

i

Fica este mun. no extremo Sul, nas divisas com o Est. de S. Paulo (valle
do rio Grande) ecomprehende um só districto:

1» S. João da Fortaleza, hoje Arceburgo (sede da villa e do mun).
Foi creado o mun. pelo n. XXXIX do art. 7.° da lei n. 556, de 30 de agosto

de 1911, sendo o seo territ. desmembr. do vis. mun. de Monte Santo, a cuja
comarca continua a pertencer, quanto ao judiciário.

Foi mandado installar pelo Gov. do Estado, tendo-se realisado as elei-
çõeS da sua 1.* Câmara Municipal, em 31 de março de 1912.

No vol. IV, pag. 312, deste Annuario, ed. de 1911, vinha a seguinte
noticia do districto de S. João da Fortaleza, que então pertencia ao mun.
ecom. de Monte Santo, no Sul do Est. e constitue hoje o mun. de Arce-
burgo.

«Data a sua creação de 1903 e foi install. a 14 de julho de 1907.
Fica em zona cafeeira, produzindo cerca de 60.000 arrs. de café, annual-

mente. As melhores fazendas são 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.
da cid. de Monte Santo, sendo a elle incorporadas algumas fazendas do mun.
de Guaranesia, da então com. de Musambinho. O doador do patrimônio
da sede do distr. foi o sr. major Cândido Dias. Dista Fortaleza ou Arce-
burgo 9 kms. da est. de Canoas e 21 kms. da cid. de Monte-Santo.

Tem o pov. de Fortaleza prédio escolar, pharmacia, capella, grande
colônia italiana, três fabricas de cerveja, vários armazéns, ag. postal e corr.
diário para Monte-Santo e Canoas, 1 esc. publ. estadoal 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
da villa, que tem bastante movimento, devido ao grande transito de tropas,
que por ella passam em demanda das ests. de Canoas e Mocóca (na E. F.
Mogyana)».

— Sobre os limites do distr. da villa de Arceburgo, eis o que diz a lei
n. 556, art. 9.*, n. L—«As divisas do districto de S. João da Fortaleza, sede
do municipio de Arceburgo, são as seguintes :

»Começando pelo rio Macahubas acima até a barra do Córrego Taqua-
ral, por este acima á sua cabeceira; daqui em linha recta á cabeceira do
Córrego que passa perto da casa de José Custodio Dias e por este abaixo até
a barra do córrego do Gramma ; por este acima até. o ribeirão da Onça} por
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este abaixo até o rio Canoas ; por este abaixo até o rio Macahubas; e daqui
até o ponto de partida».

—Este mun. de Arceburgo, como atraz dissemos, foi creado pelo Gongr.
du Estado, pelo n. XXXIX do art. 7.o da lei n. 556, de 30 de agosto de 1911,
tem sua sede na villa de Arceburgo (ex-São João da Fortaleza), e só se com-
põe desse distr. de paz, cujo territ, aquella lei desmembrou do mun. de Monte
Santo, mas a cuja comarca ainda continua a pertencer, quanto ao judiciáriot
por ser uma villa sem foro.

A eleição dos l.°" vereadores do mun. de Arceburgo foi realisada, em
31 de março de 1912, tendo-se installado a villa, officialmente, a 1.* de Junho
do mesmoanno.

O nome Arceburgo foi dado pelo Dir. deste Annuario, a pedido do seo
collega dr. Valdomiro de Magalhães, na Câmara dos Deputados,.tendo sido
tirado de conhecidos radicaes latinos e em recordação do nome do districto
— Fortaleza, de cuja elevação á villa então se tratava, convindo diversa deno-
minação, para evitar a confusão com a outra villa de Fortaleza, na mesma
época, creada, e sita no extremo opposto do Estado, ao Norte (no termo de Sa-
linas).

O mun. de Arceburgo fica ao extremo sul, na fronteira de Minas com
S. Paulo e pert. á 4.a circumscr. eleitoral do Est. e ao 6.° distr. fe-
deral.

Depende, no ecclcs., da dioc. de Pouso Alegre.

XIV MUN. DE AYÚRUOCA

Este mun. do extremo Sul do Est. abrange sete districtos de paz :
1. Ayúruoca (sede —cid.)
2. Carvalhos.
3. Álagôa.

. Bocaina.

. Passa Vinte.
. Livramento.
. Serranos.

Este mun. const. a com. judie, de seo nome e tem de superf. 1.903
kms.2

Sua popul. pelo censo de 1900 era de 25.919 habs.
Faz parte do 4.° distr. fed. e da 3.» circumscr. eleit. do Est. No eccles.,

pertence ao bisp. de Campanha.
E' servido pela Rede Sul Mineira (ant. O E. de F. Sapucahy). No An-

nuario de 1909, pags 206—217, ha minuciosa descripção de todo o mun.
de Ayúruoca.

Eis o desenvolvimento do ensino primário no municipio: na pov.
de Carvalhos, a Cam, de Ayúruoca mantém um esc. publ. municipal; e em
todo o mun. ha 15 escolas mantidas pelo Estado, sendo 4 na cid. de Ayúruoca,
2 no distr. de Bom Jesus do Livramento, 2 no de Bom Successo do Serranos,
2 no de Rosário da Lagoa, 2 no de S. Antônio do Passa-Vinte, 2 no de S.
Domingos da Bocaina e 1 no de Guapiara.

O territ. do mun. de Ayuruóca é cortado pela linha férrea da actual
Rede Sul-Mineira (ant. E. de F. Sapucahy). Sua maior exportação é de gado,

.; j-;¦_-•
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lacticinios e cereaes. O mun. confina com os Ests. do,Rio e de S. Paulo
pelo mácísso de montanhas dó Itatyaia (Mantiqueira).

#

. «O Rio Grande, (\ue tem a sua origem na serra do ltatiaya, neste muni-
cipio de Ayuruoca, depois de um. curso de 1.300 kilometros, sendo apenas
de 728 kms. â distancia recta entre seos pontos extremos, une-se ao Paranahy-
6'á, deixando com o território mineiro o nome que tem e passando a denomi-
nar-sè Paraná.

E'muito variável a largura do .Rio Grande:— no Livramento tem menos
de 20 braças, 150 acima da Cachoeira da Bocaina (Piumhy), e 334 na do Ja-
girara (Sacramento). Tem diversas cachoeiras, das quaes as mais notáveis
são as da Bocaina, Jaguára, dos Criminosos, duas legoas acima da barra do
Sapuéahy, e Pedrosas, além do porto de Rifaina.

Do Ribeirão Vermelho, a. 11/4 legoas dè Lavras, á Cachoeira de Bocai-
na (Piumhy) é navegável este rio, e pára esse fim estabeleceo seuma empre-
sa, de que já demos minuciosa noticia, no artigo referente á cidade de
Lavras (Vide Alman. de Minas, anno de 1883).

Pára essa navegação do Ribeirão Vermelho á Bocaina, obteve para,si ou
para a empresa que organisasse, o dr. José Jorge da Silva Penna, a subvenção
annual de 5:000$, nos termos da lei provincial n. 2.754, de 18 de dezembro de
1880, sendo de cinco annos o periodo das subvenções garantidas, desde 15 de
abril de 1882, dia em que foi assignado o respectivo contracto, tendo sido
logo approvada e posta em execução a tarifa de frete e passagens.

Pela lei provincial n. 1.762, de 4 de abril de 1871, ficou o governo de
Minas autorisado também a promover a navegação dos rios Verde, Sapu-
cahy, e Baependy, mas nada absolutamente fez ãtéhoje (1885).

A distancia entre os logares abaixo referidos, largura do rio, profundi-
dade do canal navegável, velocidade do volume de água, são como se segue :

Distancia entre dous logares

Barra do Ribeirão Vermelho..
Barra do Rio Turvo
Barra do Rio Jacaré
Porto do Poço Fundo
Ilha da Corrrenteza
Barra do Rio Capetinga.......
Cachoeira da Bocaina

kms.
....

23,2
41,9
34,6
28 7
37,9
0,5

Largura
do rio

ms.
141
130
156
88

158
330
163

Veloci- Vol. d'a-
Profun- dade por gua por
didade segundo segundo
ms.
2,2
3,1
3,5

11,0
1,8
2,9

segundo
ms.
0,55
0,44
0,57
0,66'
1,10
0,46
• •..

ms.
124
140
153
160
161
180
»• •

Os rios Ayuruoca, Angahy, Sapucahy, Sapucahy-mirim, Mogy-guassú,
S. João, etc,, pela margem esquerda e os rios das Mortes, Jacaré, Lambary,
Uberaba, Santo Antônio, Verde, Paranahyba, etc, pela margem direita, são
os principaes tributários mineiros do rio Grande, cujas nascentes estão em
território do mun. de Ayuruoca (Vide B. S. da Veiga, Amanack Sul-Mineiro,
para 1884, pag. 38).

m

Como foram descriptos no vol. III e pags. já cits., deste Annuario os
outros distrs. do mun. de Ayuruoca, vejamos agora o distr. de Passa Vinte
(ant. iS», Bomingos da Bocaina).
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Além do distr. de Rosário da Bocaina (vide 3.° vol. do Annuario, pag.
213), havia no mun. e com. de Ayuruoca outro distr. de paz denominado S.
Domingos da Bocaina, por estar nos contrafortes da Serra da Bocaina (Man-
tiqueira).

Tinha elle, em 1890, uma popul. de 7.492 habs. (3,884 hom. e 3.608 mülh.)
A Egreja Matriz da freg. foi reconstr. pelovíg. Pe. José Luiz de Carvalho
(em 1864).

Ha esc. publ. e àg. do corr.de 4.A classe, neste ant. distr. de S. Dom.
da Bocaina, hoje sede da par. e distr. de Passa Vinte.

Sobre a origem do nome Bocaina, vide no 3.° vol. cit. deste Annuario,
á pag. 623.

O distr. já pertenceo ao mun. da Christina e á freg. deN. S. do Rosário
da Alagôa. Sua freg. foi creada pela lei prov. n. 866, de 1858, e em 1867
(lein. 1.401) a Assemb. Prov. Min. transferio a sua sede para o arraial de
Passa Vinte, onde ainda hoje se conserva, tendo-lhe sido augmentado o ter-
ritorio com 0 desmembramento da freg. de Santa Rita de Jacutinga (Rio
Preto).

Oiart. 9.o da lei n. 556, de 1911, assim dispoz quanto aos limites do dis^
ricto da cid. de Ayuruoca, no n. LXXXV: «As divisas entre os districtos
de Ayuruoca e Alagôa serão : a partir da ser^a do Parriçida pela serra da
Joanna entre Quatro Olhos e Nogueira ao rio Ayuruoca e por este abaixo ao
logar denominado Exgotto da Lagoa; dahi, na margem esquerda, subindo
pelo espigão do campo, rumo.do poente, ato o alto do Serrote; por este acima
até o alto da Serra Grande, antigas divisas do patrimônio dopadre
Mariano e por estes á Pedra Redonda, e pela serra do Gamorra a encon-
trar as divisas com o municipio de Baependy».

XV MUN. DE BAVPENDY

Este municipio abrange três districtos de paz (segundo a lei n. 556,
de 1911). ;

I.° Baependy (séde-cid.)
2.° S. Thomé das Letras.
3.°S. Sebastião da Encruzilhada.
Manteve assim os mesmos distrs. com que ficara, após a Ref. Adm, de

1901, quando perdeo o distr. da actual villa de Caxambú.
O mun. de Baependy tem uma superf. de 1.372 kms,2. e, no recenseam.

de 1900, accusou ter uma popul. de 43'167 habs.
Pert ao 4.° distr. fed. e á 3.* circumscr. eleit. do Est.
No vol, III deste Annuario (pags. 217 a 221) já demos longa descripção

da cid de Baependy e dos distrs. de S. Thomé e Encruzilhada.
—Quanto ao ensino primário era este o desenvolvimento da instrucção do

municipio (até 1909) :
No mun. de Baependy havia 9 escolas primarias estadoaes : 5 na cid.

de Baependy, 2 no distr. de S. Sebastião da Encruzilhada e 2 no de S. Tho-
mé das Letras,

—A cid. de Baependy é servida de E. de F. (Rede Sul-Mineira), de te-
legrapho, e illumin. electrica; possue For uai, Câmara, Grupo líscolar, inv

A. M.-19
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prensa, canalisação d'agua potável, hospital, bons prédios, regular commer-
cio, etc,

Fica a 40 minutos de viagem, por trem de ferro, das Agnas de Ca-
xambú.

—Descobrio-se, ha 3 annos, neste mun. de' Baependy, uma nova fonte,
cujas giiastêm virtudes curativas para moléstias do estômago e intestinos,
e fica ella situada num cafesal, em terras da Faz. do sr. coronel Ernesto
de Azevedo. Colonos da Faz. do Vai Formoso a descobriram por acaso e
deram-lhe o nome de Água Santa.

O proprietário mandou analysar a água, em S. i°aulo, e um chimico lhe
respondeo que nella encontrou princípios semelhantes aos das águas de
Vichy.

A fonte da «Água Santa» do Valle Formoso está situada no alto da ser-
rado Valle Formoso, a 10 kilometros da cidade de Baependy ea 16 kilome-
tros das águas mineraes de Caxambú, estando, assim, esta grande riqueza
optimamente localisada para a exploração,

—A 18 de agosto de 1910, falleceo no distr. da Encruzilhada, deste mun.,
o venerando sacerdote mineiro monsenhor João Cancio dos Reis Meirelles,
antigo Vigário da freg.

O illustrado sr. dr. João Mendes cie Almeida Júnior assim explica a ety-
mologia da palavra indígena Baependy :

«Baependy é corruptela de Mbaipsnd i—«mmtoz caminhos dependurados»
De mbai «pender, dependurar''>, pé, «caminhos»», ndi, «muitos». Allusivo a
ser um logar quasi que exclusivamente composto de ladeiras com bastante
declive. Esta interpretação está de accordo com os característicos locaes e
coma grammatica; o verbo pai toma grammaticalmentc a forma Mbai, se-
gundo a regra do padre Montoya, por isso que a conseqüência pè é de pro-
nuncia nasal. Corre aqui uma interpretarão, que me parece absurda : Bae-
pendy, dizem,-- vem de Mbai, «cousa», que, em forma inlerrogaiiva, torna-
se pronome; a syllaba fiêè o pronome pessoal,pé tornado relativo pelo
acerescimo do i; a syllaba dij significa queres. E, então, Baependy, dizem,
significa—«Que queres para li?» ou, em latim, — Quid tibi vis?».

—Mas, odr. Diogo de Vasconcellos, erudito historiador mineiro, assim
refuta, em synthese, a opinião do dr. João Mendes :

«Com perdão do traduetor, essa interpretação attinge ás raias do dispa-
rate ; aliás, pè, como pronome, é o da segunda do plural e não do singular ;
e dy, se bem me recordo, não pode significar «querer».

Eu achei no Diccionario de Montoya :
Mbaé, cousa agradável, aprasivel, boa;
Pendi, agasalhado.
Deante de tão simples, e tão natural composição, escrevi no meo livro ;

«... desceram (os bandeirantes) á região dos Pinheiráes, pouco adeante passa-
ram o rio de Passa Trinta (hoje Passa Quatro) e vieram á Capivary, de onde,
chegando a um sitio ameno, descançaram algum tempo, dando-lhe o bello
nome de Mbaependi (Pouso bom ou alegre).

A minha interpretação, creio que será perfeita, si altendormos ao tédio
dos invasores, que aílnal se livravam da zona a^perrinia da Mantiqueira, e
suas mattas, vindo achar naquelle sitio aprasivel conforto.
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Na Carta dos Vereadores de Tamanduá, dirigida á Rainha em 20 de Ju-
nho de 1793, lemos que João Leite Bueno, o Penteado, primo do Anhangue-
ra. foi natural de Mbaependi, para onde voltou do Rio das Velhas, em 1717.

Isto prova, que o Baepcndi povoou-se muito antes das Minas Geraes.
Comtudo, não seria um arraial bastante, como a cidade actual, de cujo aspe-
cto, então muito commum, sobre ladeiras, o dr. João Mendes pretende tirar a
sua interpretação.

O que prova é que, por ser um sitio de melhor agasalho, se povoou logo
nos primeiros tempos da invasão, e servia de desporto á fadiga dos viajo-
res.»

—Vide o que dizem os vols. II, pags. À50 e 338 e III, pags. 217 e 218,
desta obra, sobre a etymologia do nome desta cid. sul-mineira.

XVI MUN. DE 13AMBUHY

Este mun. do Oeste hoje comprehende um só distrieto de paz :
1. Bambuhy (séde-cid.)
A ult. Ref. da div. administr. do Est. (lei n. 556, de 30 de agosto de 1911)

não incluio no território de Bambuhy o distr. de S. lloque, que ficou assim
pertencendo ao vis. mun. de Piumhy.

Apopui. do mun. de Bambuhy, em 1900, era de 9.655 habs. A superf.
do mun é avaliada em 2.687 ks. quadrs.

E' mun. da zona pastoril de Oeste e hoje cortado pela E. de F. Goyana,
havendo uma est. na cid. de Bambuhy.

Eleitoralmente, faz parte o mun. do 4.° distr. fed. e da 4.a circumsc.
est.

(Vide sobre este mun. o que diz o 3.° vol. deste Annuario— ed. de 1909,
pags. 221-222).

Por decr. n. 3.836, de 11 de março de 1913, o Gov. do Est. creou um
Grupo Escolar, nesta cid. de Bambuhy. Antes da creação do Grupo, na cid.
de Bambuhy apenas existiam duas cadeiras primarias urbanas para os 2 se-
xos e mantidas pelo Estado. A Camada nenhuma escola municipal alli man-
tinha.

*

Ficam neste mun. varias estações da E.de P. de Formiga a Goyaz. Em
1912, a Comp. Goyana (empreitada Emílio Schnoor) fez a inauguração de
mais uma estação da Estrada de Fe;ro Goya<, no alto da serra do Urubu, em
territ. do município de Bambuhy.

Não se revestio de solemnidade essa inauguração, conforme referem os
jornaes, pela circumstancia de ter-se eítetiulo na véspera uma assembléa
geral dos accionistas da importante empresa, que, além de prestar relevan-
tissimos serviços a uma vasta e uberrima zona do Oeste Mineiro, approxima o
territ. de Minas do futuroso Estado visinho.

«A importância da estação do Urubu, é que ella representa a conquista
da alta e trabalhosa Se;ra que lhe dá o nome, a chegada á grimpy da alti-
tude da Serra, que é a divisora das águas de S. Francisco e do Paranahyba,
e o que constituía aparte mais dilTicil c custosa da construcção daquella linha:
uma vez alli, o chapadão oíferece a extensão accessivel ao desenvolvimento

a grande ferro-via até Goyaz, comum trabalho relativamente pequeno.
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Essa subida foi um esforço de engenharia, que honra os constructores da
E. de F. Goyaz.

Será interessante conhecer as extensões que a empresa constructora da
Ev de F. Goyaz espera, de accordo com o caminhamento dos trabalhos, inau-
gurar ainda este anno (1912».

EssaS extensões sommam o numero de 334kms 438ms , sendo.
89kms.438ms. na linha tronco (Formiga), 148kms. na de Araguary a Catalão
e Ipamery e 97kms. no ramal de ligação de Uberaba a S. Pedro de Alcan-
tara, por Araxá.

Si sommarmos esses 334kms.438ms. aos 202kms.885ms. das actuaes li-
nhasem.trafego, 150kms.562ms. na linha de Formiga e 52kms.3?3ms. na de
Araguary- teremos a somma respeitável de 740kms.323ms., que serão o nu-
mero de kilometros trafegados este anno pela Estrada de Ferro Goyaz.»

*

O ult. Relato) io da Comp. E. de F. Goyaz (em 30 de set. de 1912) traz
estas interessanles informações sobre as diversas obras da linha tronco e
ramaes, no território mineiro :

«O assentamento dos trilhos prosegue com actividade, e até o fim do cor-
rente anno poderemos entregar ao trafego 334 kilometros, perfazendo com a
extensão aetual de 203 kilometros, um total de 537 kilometros.

Apesar das grandes difllculdades technicas e do elevado movimento de
terra e de obras d'arte, ficou concluído o trecho de 26 kilometros de linha,
na serra do Urubu, já tendo os trilhos attingido o alto da serra, na cota
995,m30, local conhecido por Palestina, e o seo assentamento prosegue, se-
tando, a esta hora, concluídos os primeiros 200 kilometros de linha, que se
tornarão, em tempo opportuno, também propriedade da União.

Na linha tronco, adeante do kilometro 200, já se acham concluídos mais
100 kilometros, além desse ponto e do entroncamento do trecho que vem de
Araguary, em direcção a Goyaz.

Os trabalhos do leito da linha de Araguary até o ponto de entronca-
mento coma linha tronco, ficaram concluídos, tendo sido mesmo collocados
mais de 20 kilometros de trilhos adeante da grande ponte sobre o rio Para-
nahyba, que agora vem de dar passagem á locomotiva.

Essa ponte, com 287m,50 de vão total, é notável por ter um vão de 100
metros, cuja superstruetura foi montada de um só lado. Para isso foi neces-
saria a construcção de uma torre de 30m,85 de altura, e o relatório do enge-
nheiro Emílio Schnooi' a descreve com todos os seos interessantes detalhes.

O assentamento dos trilhos prosegue com actividade, e até o fim do anno
poderemos entregar ao trafego 334 kilometros, perfazendo, com a extensão
aetual de 203 kilometros, um total de 537 kiloms.

Os trabalhos de construcção do ramal de Uberaba tiveram grande pro-
gresso, e já se acham concluídos para serem entregues ao trafego 30 kilo-

metros, e mais 80klms. com a plataforma preparada para receber trilhos.
Nesse ramal as obras foram atacadas, não só de Uberaba para Araxá e

desta para a primeira, como de Araxá a S. Pedro de Alcântara. Por este lado
já se poderão também enviar, actualmente, os trilhos e materiaes para a con-
strucção.

Nestas condições, espera a Companhia que, dentro de curto praso, po-
dera ver concluída toda a sua rede, objecto do dec. n, 7.562 de 30 de setem-
bro de 1909.
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0 trecho que tinha sido modificado, de accordo com a municipalidade
de Uberaba e com a Companhia Mogyana, já está concluido.

O trafego no trecho de Formiga continua a augmentar, não correspon-
dendo ainda ao que a Companhia espera, pois, como sabeis, não se pôde
mudar, deprompto, a clientela do çommerçio,»

Estação da Perdição

Foi inaugur. em 15 de junho de 1910 è fica no km. 135 e é a 7.» estação
da E. de F. Goyana, a partir da cid. de Formigado Oeste de Minas.

Com a inauguração da Perdição (este nome foi dado k Estação, devido á
posição em que está collocada, próxima do rio deste nome, no mun. de
Bambuhy) fica a linha com 135 kilometros em trafego, servindo todo o cen-
tro, que comprehende os municípios de Patos, Carmo do Paranahyba, partedo de Patrocínio e, consequentemente, de Paracatú, tributário dos primei-
ros e um dos mais productores do Estado. Fica a referida est. de Perdição
nas immediações do centro das obras a executar-se e em execução na gran-
de serra do Urubu, facilitando em tudo a marcha que estão tendo os ser-
viços de proseguimento da linha Goyana, em demanda do seo termo final.

A cota kilometrica de Perdição é, exactamente, 134.350 metros, mas parao calculo dos despachos é tomada a distancia de 135 kms.
Entre Formiga e Perdição é este o horário dos trens :
Parte o trem de Formiga ás segundas, quartas e sextas-feiras, ás 6 horas

da manhã, chegando á Perdição ao meio diá.
Ha em Bambuhy, 34 minutos de intervallo para o almoço.
De Perdição, partem os trens ás 5 horas da manhã, chegando á cid. de

Formiga ás 10 horas e 40 minutos, ás terças e quintas-feiras e sabbados.
—Córrego d'Antas, a povoação mais próxima de Perdição, vio assim satis-

feita parte de suas aspirações—a linha férrea a tocar dentro de seos limites.
Logar prospero e de desenvolvido commercio, centro que foi da maior quota
deproducção do café do municipio de Dores do Indayá, o arraial de Córrego
d'Antas vê agora facilitada a sua exportação, já bastante regular, pelo syste-
ma mais rápido e econômico que por via terrestre temos constituído até hoje
—as estradas de ferro.

A zona pastoril de Bambuhy e a região cafeeita de Dores do Indayá fi-
caram, portanto, muito beneficiadas pela proximidade da est. de Perdição e
pela inauguração da sua immediata, a est. do Tigre, construída no knu 152
daE. de F. Formiga a Goyaz.

Até junho de 1910, era este o reconhecimento geral do traçado, com o
relatório dos trabalhos até então executados na linha tronco da Comp. E. de
F. de Goyaz, segundo o Eng. Chefe da mesma ferro-via :

« Verifiquei, pessoalmente, no terreno que alinha da subida da Serrado
Urubu, pela Garganta da Palestina, daria um melhor traçado que a subida
pelo Tigre, proposta peloDr. Greenhalgh,pois essa Garganta, que dá passa-
gem ás aguas do S. Francisco para as do Paranahyba, tem a cota 997.000
isto é, está 153 metros abaixo da Garganta da Estalagem, onde passou o Dr.
Greenhalgh.



i:':y[¦../¦;¦ ¦:';'¦¦ -i. - .':;; 
' '¦':'':'"":.-.'.*.'.'.-',.¦.'..."'' 

."¦'' '-\':,-i\ -'-

¦ ¦ 
' 

' 
•" 

. 

¦ 
'

-¦.'"¦ ' 

•'¦' ''"

1 
¦

-•.-'¦¦- v^£:f..Éí;>:V^"' ¦..' 
"¦¦¦ 

..:¦¦.'¦".-.'

¦

298 Annuario de minas
«MMMMAMMMWM

Verifiquei, egualmente, no terreno, a possibilidade de melhorar o traçado
da Mogyana entre Araguary e Catalão, com o pequeno augmento de distan-
cia, avaliando o comprimento desse Ramal em cerca de 12 kilometros,

Teríamos assim :
*

Linha tronco Formiga-Goyaz....1  1,114 kilms.
Ramal Araguary-Catalão ....• n? kilmsl
Total  1.226 kilms.

contra 1.550 kilometros pelo traçado por Patos.
A superioridade, pois, do traçado que proponho, economisando 324 kilo-

metros de linha, é indiscutível.
Passarei a descrever o traçado que resulta do meo reconhecimento, e

que pouco diferirá da execução.
Da estação de Bambuhy, hoje em trafego, no kilm. 114, segue o traçado

até o Rio Bom Successo, que atravessa no. kil. 125.731 e na cota 630, e, su-bindo, atravessa, na Garganta de Santa Cruz, a divisa de águas entre o Bom
Successo e o Perdição, na cota 677; e, descendo para a margem direita desse
Rio, o acompanhante a fóz do Paiol Queimado, atravessando ahi o Rio Per-
dição, que nessa ponta tem o nome de Rio Mutuca.

Segue a margem direita do Ribeirão do Paiol Queimado, subindo, sem-
pre, até attingir na cota ^95 a Barra do Córrego da Limeira ou do engenho,
onde começa o trecho mais pesado da subida da Serra da Matta da Corda,'
que divide as águas dos Rios São Francisco e Paranahyba, dando-se a pas-sagem na Garganta da Palestina, na cota 997, a 174 kilometros de For-
miga.

Passa ahi a linha para águas do Barreiros, Palestina e Misericórdia, queacompanha em sua margem direita até?. Pedro de^Alcantara, no kilm. 240
e cota 816.000, sendo todos aquelles cursos d'agua affluentes do Quebra-Anzol,

Na travessia da referida Serra estudámos muitos traçados, entre os
quaesumque passava pelo valle da Pratinha, mas verificámos que isso nos
obrigaria a subir a altitude de 1.250 me<ros,pno planalto divisor, e que o tra-
çado seria muito accidentado em planta e perfil, motivo pelo qual não foi
acceito.

De S. Pedro de Alcântara, a linha seguirá acompanhando o Misericórdia
em pequena extensão, e abandonando-o antes de sua Barra no Rio Quebra-Anzol, frente ao kilm. 250, acompanha este ultimo Rio em sua margem di-
reit.a até á Barra do Rio S. João, kilm. 269 e cota 778.000.

Abandonando a margem do Quebra-Anzol - cuja direcção geral se torna
inconveniente d'ahi em deante, alinha buscará a direcção de Patrocinio,

atravessando vários valles secundários, affluentes do Quebra-Anzol, e chegará
a Patrocinio, no kilm. 343 e cota 938.000.

A cidade do Patrocinio é importante cent o agricola e pastoril. O muni-
cipio abunda em mineraes preciosos, mármore, diamantes, ferro, etc. e tem
agricultura desenvolvida, com cerca de 100 engenhos de assucar.

Todaa região atravessada possue terrenos férteis e de excellente clima,
adaptado á colonisaçáo européa.
. Propomos ligar Patrocinio com a cidade de Patos por meio de um Ra-
mal, que terá cerca de 76 kilometros de extensão, c que poderá ser prolon-
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gado depois atéParacatú e mais além, formandoiuma linha tronco de grandefuturo para servir a toda a zona intermediária, que vae do S. Marcos ao S.
Francisco.

De Patrocínio, a linlia seguirá nas proximidades do divisor de águas
entreeoiRio dos reinados e o Quebía-Ar/zol, e passando pela Serra ou, me-
lhor, chapadão de Macahubas, na cota de 980 e kilm. 390, se manterá altapelo
chapadão divisor de águas do Rio das Perdizes e do Rio Bagagem, descerá
para águas do primeiro desses rios, passando em Monte Carmello, também
conhecido pelo nome de Carmo da Bagagem, no kilm. 436 e cota 828.000.

A linha passará a 21 kilometros a leste da Estrella do Sul (antiga Baga-
gem) ea 1(3 kilm. de Água Suja, ambos importantes centros de mineração de
diamantes.

De Monte Carmello a linha descerá pelo Córrego Mumbúca ouLambary,
affluentedo Rio das Perdizes e acompanhará este ultimo até próximo de sua
Barra no Rio Paranahyba, três kilometros acima do Porto da Mão de Páo.

Acompanhando o Rio Paranahyba acima por cerca de 4 kilometros, esse
rio será atravessado com uma ponte de 19J metros, na Cachoeira Dourado
Quára, pouco abaixo da Barra do Ribeirão da Cotia, e sendo de 50 metros o
vão principal no canal do Rio. Aponte será no kilm. 503.0GO e cota 603.000
e o traçado penetra ahi no Estado de Goyaz.

Seguindo o valle do Ribeirão da Cotia, e deixando á direita a Serra dos
Três Ranchos, a linha sobe em direcçãò a Catalão, passando no kilometro 520
e cota 782, apanha as águas do Conego da Lagoa, aííluente do Rio Ouvidor,
atravessa este no kilm. 531.500, cota 718, e chega a Catalão, no kilm. 549,
cota 805, á margem direita do Rio Pirapetinga.

A cidade de Catalão, primeira povoação encontrada pelo traçado em ter-
ritorio de Goyaz, é um ponto importante que não podia ficar de lado. Pelo
seo clima ameno, abundância de água .potável, e posição quasi á metade da
distancia entre Formiga e Goyaz, presta-se á colocação ahi de oíTicinas parareparação de material rodante.

Do Catalão irradiam estradas boas para todos os pontos do grande ter-
ritorio coniprehendido entre as serras dos Ciystaes c Pyreneos, ao Norte, e
entre os Rios Veríssimo a Oeste o S. Marcos a Leste, e é ponto indicado
pela natureza para o futuro ramal que deverá seguir deste ponto á Formosa,
que lhe fica a 300 kilometros ao Norte.

A situação excepcional de Catalão fez com que esse ponto fosse sempre
indicado como ponto terçado"das linhas projectãdas para Goyaz, quer par-
tissem de Araguary, em prolongamento da E. F. Oeste de Minas, quer da
Sapucahy.

Como já explicamos, anteriormente; Catalão apresentou-se como ponto
mais apropriado da linha tronco para fazer-se a ligação do Ramal projecta-
do a Araguary, e por esse motivo nos parece que Catalão não pode deixar de
ser li gado a Ara güary.

Não se segue absolutamente que o ponto de entroncamento seja mesmo
em Catalão, pois estudos posioriores podem demonstrar a conveniência de
se collocar o entroncamento das linhas em Campo Limpo, evitando paralle-
lismo do ramal de Araguary e da linha tronco, o (pio resultaria de ser fixado o
entroncamento em Catalão, lasses esiudos ficarão para ser feitos por oceasião
dos estudos definitivos e da locação', que permitürãõ obter dados cor-
rectos.»
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XVII Mim. de Barbacena

Este grande e populoso mun. da zona do Campo abrange quinze distri-ctos de paz (peladiv administr. de 1911, lei 556) :•1. Barbacena (sede — cid.).
... 2. Santa Barbara do Tugurio

3. Desterro do Mello.
4. Pedro Teixeira.
5. Campolide.
6. SanfAnna do Carandahy.
7. S. Sebastião dos Torres,
8. Bias Fortes (Sitio).

r 9. Dores dos Remédios.
10. Santa Rita de Ibitipoca.
11. SanfAnna do Livramento.

.... 12. União (ant. S. José do Quilombo).
.¦ 13. Santo Antônio da Ibertioga.

....... 14. S.José da Ressaquinha.
15. "S. 

Domingos do Monte Alegre.
A referida lei n 556, de 30 de agosto de 1911, augmentou os 2 distrs. de

paz-de Pedro Teixeira e Campolide-ao quadro dos distrs. do mun. de Bar-bacena.
, Pelo censo demogr. de 1000 a popul; de todo o mun. era de 74.895 habsA superf. total do seo territ. é de 2.547 kms.2.

.0 mun. faz parte do 3.° distr., fed. e da 1.» circums. est.• AòAnnuavio de Minas, de 1909 (pags. 222 a 243) se oecupou, extensamen-
te, da cid e de todos os distrs. e povs. do mun. de Barbacena, sob o pontode vista histórico, estatístico e chorographico.

Vejamos nest vol. algumas informações interessantes sobre este adean-tado mun. mineiro, tão conhecido pelos seos estabelecimentos industriaes einstitutos de ensino.
*

A lei n. 22, de 17 de janeiro de 1893, da Câmara de Barbacena, estabele-
ceo o symbolo municipal ou armas da cidade, por esta fôrma :

Art. l.° O symbolo representativo do municipio de Barbacena será com-
posto do seguinte :

a) Deum globo azul celeste - allegorico á immensidade, sobre campo
branco, recamado de estrcllas brancas ; em numero de 14— representando os14 districtos de que se compõe o, municipio ;

b) De um triângulo equilatero branco representando o principio regular
das coisas, collocado no centro do globo. No centro do triângulo, que serárodeado pelas estrellas, haverá um braço nu, de cor natural, com o dede darespectiva mão apontando para o - «futuro» -: allegorico ao braço do pro-to-martyr da Republica brasileira- o grande e patriota Tiradentes, o qualbraço foi collocado, de modo a ser de todos visto, em um poste de madeira,
por ordem do governo de Portugal, nesta cidade, no morro situado atrás daegreja de Nossa Senhora do Rosário, para aterrorisar o povo que tão natural
e patriotícamente desejava uma emancipação política e social;
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c) Finalmente de um fltão azul celeste, collocado sob o globo, contendo o
seguinte dizer, em letras brancas :

«Municipio de Barbacena».
As cores brancas e azul celeste representam a paz e a candidez.
Paragrapho único. O filão e dístico só serão usados nas armas.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario.
Dado nesta cidade de Barbacena, aos 17 dias do mez de janeiro de 1893.

— O presidente do municipio, Chrispim Jacques Bias Fortes.
*

Em 1912, foi inaugur. em Barbacena a herma em homenagem ao saudoso
poeta mineiro Padre J. J. Corrêa de Almeida.

O busto do illustre satyrico Padre Corrêa de Almeida,. natural daquella
cidade, e que foi erigido sobre uma herma, em uma das praças da sua terra
natal, foi feito em Paris, por encommenda pessoal do sr. dr. Olyntho de Ma-
galhães, então nosso ministro em Berna e ^conterrâneo do poeta.

O busto é trabalho do eximio esculptor Charpentier ; e tanto elle .como
a herma respectiva foram oííerecidos por aquelle diplomata á cidade de Bar-
bacena, que o inaugurou com brilhantes festas, tendo sido orador official o
sr. deputado dr. Augusto de Lima, redador-chefe do Diário de Minas e mem-
bro da Academia Brasileira de Letras.

*

No subúrbio Villa Campolide, existem varias fabricas, dentre as quaes a
de tecidos da Comp. de Fiação e Tecelagem Barbacena, dirigida pelo sr. co-
ronel Bernardino de Senna Figueiredo, e a Serraria São Geraldo, movida
também á electricidade, e de propriedade do sr. Franklin Abranches.

Está em construcçào na cid. um Recolhimento de Lasaros, que será o
2 ° fundado em Minas, onde até agora só existe o Hospital para morpheticos,
em Sabará.

A cid. é dotada de rede telephonica, dos serviços de água, exgotos e
luz electrica, havendo muitos cairos e automóveis de praça. Está em vias de
realisação a constr. de uma linha urbana de carris eiectricos.

Na cidade ainda existem o Collegio Militar Federal e Escola Normal
Municipal, o Collegio das Irmans de Caridade, o Collegio Gonçalves, a Es-
cola de Lacticinios, o Aprendizado Agrícola, a Escola de Sericicultura, o In-
stituto de Horticultura e Pomologia, etc.

*

Dentre seos filhos illustres, Barbacena se orgulha de ter sido o berço do
Padre-Mcstre José Joaquim Corrêa de Almeida, poeta satyrico, fallecido em
1904, edo conde de Prados (Dr. Camiilo Maria Ferreira Armonde), medico e
astrônomo, os quaes trabalharam muito para o engrandecimento de sua ter-
ra natal.

*

Eis a relação das principaes autoridades administrativas, judiciarias,
policiaes e literárias da cid. de Barbacena.

Câmara Municipal

Presidente—Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes; Vice-presidente—Cel.
Abilio Rodrigues Pereira; 1.° Secretario-Cel. Bernardino de Senna Figuei-
redo; 2.° Secretario-Monsenhor Antônio Carlos; Director da Secretaria—
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Francisco.H. Rodriges Valle; Director da Fazenda—Alfredo Ferreira Paes;
Director das Obras Publicas-Alfredo de Siqueira Couto; Director de hygié-
ne-dr.jjTindaro Freire de Aguiar;;Fiscaes-Constantino Horta, Matheo^Jorge
Rodrigues; Distribuidor d'agua—Manoel Jsse da Silva; Fiscal do Matadoir
ro—Horacio Teixeira Guimarães; Superintendente da Electricidade—Ray-
mundo Soares.

Fórum

Juiz de Direito-Dr, Joaquim Rodrigues de Seixas; Juiz Municipal—Dr.
Antonio Francisco de Almeida; Promotor publico-dr. Benedicto César;

Juiz de paz-Capitão Alfredo Costa; Tabelliàes-Major Antonio de Azeredo
Coutinho, Jocão Agostinho Gonçalves Júnior; Contador- Carlos Moura: Es-
crivão de paz-Hermilo de Oliveira Penna.

Advogados

Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes, dr. José Bonifácio de Andrada e Sil-
va, dr. José Severiano de Lima Júnior, dr. Benedicto César, e coronel Ti-
motheo Ribeiro de Freitas.

Delegado de policia

Major Agostinho Lopes de Oliveira c sub-delegaclo Capitão Horacio F.
Guimarães.

CORREIO

Agente—Major Antonio Pinto de Magalhães; Thesoureiro—Raymundo
de Carvalho.

CoLLECTOR FEDEHAL
•Gel. João Manoel de Oliveira Brasil; escrivão—Álvaro Meniconi.

COLLECTOR ESTADOAL-

Major João Manoel de Araújo; escrivão- Joviano Fernandes.

Telegrapho nacional

Inspector do 3.P districto-Dr. Diogo de Faria• Kncarregado-Joào Paes Ribeiro Navarro.

E. F. Central

Agente—Major Joaquim Paes Ribeiro Navarro; Engenheiro residente-
dr. Antonio A. Lacerda.

x, Gymnasio Mineiro

Reitor José Cypriano Soares Ferreira; Secretario—Francisco Alves cia
Costa; Economo—Guilherme Gonçalves—Delegado fiscal-Gel. Timotheo de
Freitas.
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Escola Normal

Director-João Augusto Campos.

Grupo Escolar

Directora—D. Maria Fortes.

Santa Casa

Provedor—Cel: José Máximo de Magalhães; Thesoureiro-dr. Lincoln
Machado e Secretario-Pharmaceutico Alfredo Costa.

Collegio da Immaculada

Directora—Irmã Paula.
Asylo

Superiora-lrmã Celeste Dupire.

Assistência a Alienados

Director—Dr. Joaquim Antônio Dutra; Economo-Cel. Camillo de Cas-
tro Leite; Almoxarife—Major Januário Bitencourt; Director da Colônia de
Alienados-Deodoro Gomes.

Médicos

Dr. Henrique Augusto de Oliveira Diniz, dr. Arthur dá Cruz Machado,
d\ Lincoln da Cruz Machado, dr. Tindaro Freire de Aguiar, dr. Joaquim
Antônio Dutra, dr. Júlio de Moura, dr. Alberto Machado.

Pharmaceuticos

Cel Bernardino de Sonna Figueiredo, Major Alfredo Costa, Antônio Ra-
poso Cavalcante, Alfredo Renault, Joào Machado e Abelard Freire de Aguiar.

Colônia Rodrigo Silva
Chefe de Agricultura pratica e Director-Amilcar Savassi; Auxiliar-Ame-
rico Lima.

*

—Segundo uma estatística levantada pelo &r. dr. J. Pedro F. de Sousa,
veifica-se actualmente a existência, na cid. de Barbacena, dos estabeleci-
mentos industriaes seguintes, havendo projectoside muitos outros, dentro
de breve tempo:

fabrica de fiação e tecelagem de algodão;
dita de fiação e tecelagem de seda;
dita de cerveja de baixa fermentação;
dita de banha, presuntos e salchichas diversas;
dita de productos chi micos;
dita de perfumes;
dita de cigarros;
dita de manilhas, louça e vasilhame de barro:



3^4 AJTNXJARIO DE MINAS

1 dita de louça e vasilhame de barro;
1 dita de tijolos furado, ladrilhos e telhas;
1 dita de massas alimentícias, bebidas diversas e assucar refinado; ediversas offlcinas de reparo de ferramentas, de fabricação de cigarrosem pequena escala, de calçados etc.
Nestas fabricas está empregado o capital total de 845:000^000, tendo ha-vido uma producção, em 1912, calculada no valor de 1.586:000$000, não in-cluida a fabrica de cerveja, que só começará a funccionar no correnteanno (1913).
Os operários dessas fabricas são em numero de 525, sendo 267 do sexomasculino e 258 do sexo feminino.
A força electrica empregada, segundo o registro dos motores das fabri-cas, e, aproximadamente; de 243ikilowatts.
A Câmara Mun. favorece o mais possível o estabelecimento de fabricase industrias novas, na formosa cid. de verão, concedendo força motriz eisenção de impostos municipaes, durante os primeiros annos.

*

Nos arredores de Barbacena acha-se o Monte Mario, uma das ramifica-
çoes da Mantiqueira, donde se descortina grande parte da cidade, a qualapresenta um panorama bellissimo, magestoso.

A população do município é, actualmente, bem maior que a do censode 1900, e é calculada em 80.000 habs. e a da cidade em 10.000 almas.A agricultura deste mun. está bastante adeantada, cultivando com es-
pecialidade a vinha (na colônia Rodrigo Silva), fructas diversas, o fenoa canna de assucar e cereaes. O commercio é bastante desenvolvido, de-vido as boas vias de communicações, sendo Barbacena considerada umadas principaes praças do Estado, exportando para os mercados da Repu-bhca todos os productos de sua industria; em um de seos districtos, istoe, na estação do Sitio, existe uma importante Feira de gado. A industriaacha-se adeantada, principalmente a de lacticinios, existindo varias fabri-cas de manteiga, de queijos e requeijão, fabricas dos afamados cigarrosBarbacena; de doces em calda; productos de sericicultura (colônia RodrigoSilva); de cortume de couros; objectos de cerâmica; etc.

Póde-se dizer, sem exagero, que o município de Barbacena, é um dosmais industriosos de todo o Estado, como se prova pela estatística acima.-Este município produz café, canna da assucar, fumo, cereaes, amo-reiras, a vinha e fructas diversas; gado vaccum, cavallar. suino, lanigero,muar, encontrando-se criadores de fino e apurado gosto, no que se diz res-
peito ao gado vaccum ou bovino, de que ha introduzidas já bellissimas raças;a criação do bicho de seda tem tomado grande incremento; no mineral'encontram-se o ferro, o ouro, o salitre, mármore, o granito, o manga-nez, etc.

-Vias de communicação : o município é atravessado pelas E. F. Cen-trai do Brasil e Oeste de Minas, possuindo também boas estradas de roda-
gem, rede telegraphica, que a põe em fácil communicação com as princi-pães cidades do Estado e da Republica, rede telephonica, etc. A ciddista da capital da Republica, apenas, 380 kms. de extensão, os quaes são
percorridos em nove horas de viagem pelo rápido da Central.
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Tendo o Sr. Presidente do Estado de Minas Geraes, de accordo com a
lei federal n. 2.554, de 4 de Janeiro ultimo, offerecido aUnião o lote rural
n 10, da Colônia Rodrigo Silva, no município de Barbacena, o qual tem
185.000 metros quadrados e água em abundância, para a localisação de uma
das três estações sericicolas autorisadas pela referida lei, e que deviam
ser creadas, em Minas, Paraná e Rio Grande do Sul, o Ministério da Agri-
cultura, acceitando o offerecimento do Gov. Mineiro, 'expedio o decr.-n.
9.662, de agosto de 1912, creando a Estação Sericicola de Rodrigo Silva, nos
arredores da cid. de Barbacena.

A creação foi útil e justa, porque a Colônia Rodrigo Silva tem se dedicado
com grande proveito a essa futurosa industria e, além de possuir milhares
de pés de amoreiras para creação do "bombix-mor\\ faz larga distribuição
gratuita de sementes para todos os pontos do Brasil e tem também uma fa-
brica de seda, diversas vezes premiada, no paiz e em Exposições extrangei-
ras (S. Luiz e Turim).

i

As sedes dos novos distrs. de paz de Pedro Teixeira e Campolide são:
a do piimeiro, no pov. da Bôa Vista, desmembrado do distr. da União (art.
2.o, n. XXIV da cit. lein. 556); e a do segundo, no pov. do José Pinto, des-
membrado do distr. de S. Rita de Ibitipoca (n. XXVIII dos cit. art. elei).

*

-Pelo decreto n. 9.083, de 3 de nov. de 1912, o governo federal creou,
no município de Barbacena, uma Escola Permanente de Lacticinios, sujeita
á regulamentação geral do ensino agronômico federal. Dessa Escola jádemos noticia, na I parte deste vol. do Annuario.
íi *

Da cit. lei n. 556 relativa á divisão administrativa do Estado, em 1911,
extractámos estes dispositivos que interessam ao município de Barbacena.

Delles consta a creação dos districtos de Pedro Teixeira e Campolide,
tendo a mesma lei feito a alteração das divisas em vários districtos.

«Art. 2—Ficam creados os seguintes districtos :
XXIV. De Pedro Teixeira, no município de Barbacena, composto do po-voado da Bôa Vista, desmembrado do districto da União.
XXVIII. De Campolide, no município de Barbacena-, formado do territo-

rio desmembrado de Santa Rita de Ibitipoca, no povoado do José Pinto».
Art. 9o. n° I. As divisas do districto de Campolide (art. 2.°,n. XXVIII)

que comprehende os povoados do José Pinto (sede), dos Almeidas, Pomba
e outros, são as mesmas divisas actuaes entre os districtos de Bias Fortes,
União e lbertioga com o de Santa Rita de Ibitipoca; e entre este districto
e o de Campolide, partem do alto da Sérrinha em direcção ao córrego doManhoso, por este abaixo até sua foz com o rio Santa Rita e por este até asactuaes divisas de Santa Rita com lbertioga. Com Lima Duarte as divisas
são as actuaes do districto de Santa Rita, ficando a fazenda da Serra ou Bahú,de Ivo Cândido e a dos Moreiras pertencendo a Lima Duarte.

XXXI. As divisa* entre os districtos de S. Sebastião dos Torres e de Li-vramento, do município de Barbacena, no logar denominado Pedro Antunes,
são: Pelo Alto, dividindo pelo alto que cerca a fazenda de Kduardo Joséda Silveira, ficando esta pertencente ao districto do Livramento e as do Xa-vier ao de S. Sebastião. -¦ • •*• -
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XXXIX. As divisas dos districtos da cidade de Barbacena e S. Sebas-
tião dos Torres, são as seguintes: Começando na barra do rio que vem de S.
Sebastião com o que vem do engenho dos Baptistas, seguem por este acima
até o engenlio do finado Justino Carneiro, e d-àlii ganhando as vertentes até a
fazenda de Francisco Rezende, já pertencente ao mesmo districto deS. Se-
bastião.

XL. As divisas dos districtos da cidade de Barbacena, Bias Fortes e S.
Sebastião são pelo lado que divide com o districto de Bias Fortes, no alto da
Serra da Mantiqueira, dividindo com Palmyra, apanhando terrenos do finado
Antônio Rodrigues Costa e d. Maria Bernardina, no logar denominado Grota
e Caieira, pelo alto, águas vertentes, seguindo a divisa com o capitão Antônio
Galdino até fechar em terrenos de Manoel Pimenta Pires, no logar denomina-
do Mandioca ouPalmital, por um vallo abaixo até fechar na estrada que, de
Barbacena segue para Juiz de Fora, denominada União e Industria, respei-
tando as divisas da Faz. do capitão Antônio Galdino, que continua a pertencerao districto de Bias Fortes.

LX. As divisas dos municipios de Barbacena e Turvo, entre os distri
ctos de Ibertioga e Piedade do Rio Grande, são as seguintes:—Da serra dos
Olhos d'Água pela estrada de ©ommercio queovem do Centro ao alto da Fio-
rença (Rancho Novo), d'ahi seguindo a estrada que vae ao povoado da Ca-
choeirinha até uma porteira, que existe no alto e seguindo á direita por um
boqueirão abaixo até o ribeirão dos Cavallos.

LXI. As divisas entre o districto de Ibertioga, do municipio de Barba
cena, com o de S. Anna do Garambéo, de Lima Duarte, são as seguintes :

Pelo Ribeirão dos Cavallos acima até a barra do córrego que desce do
Matto Grosso, na fazenda dos Vieiras, e por este acima a fazer barra com
um ou outro córrego na fazenda dos Engenhos, d'aqui entre o Matto Grosso
e a fazenda da Chácara, que passa a pertencer ao districto do Garambéo, com
a fazenda de Santa Clara.

LXII. As divisas entre o districto de Ibertioga e o da cidade de Bar-
bacena, no mesmo municipio, são as seguintes:—do Ribeirão da Conquista
pelo vallo acima até a porteira da Cruz, no alio da fazenda das Tres-Pontas ;—d'aqui seguindo a estrada que vae para o povoado llheos até a porteira
que entra para o sitio dos Candendés ou Crioulos; dahi seguindo o vallo quemargeia a estrada de commercio com direeção de llheos até a porteira queentra para o pasto da Cruz das Almas ; daqui seguindo o vallo á esquerda
até â porteira doaCapim da fazenda do Gouvea ; por este abaixo até o Brejo,
por este até o córrego do Corvo, por este abaixo até o córrego que vem 

"do

pasto da Rainha, por este até o vallo .do pasto do Lopes, por este acima até
a porteira do mesmo pasto ; por este, á direita, á porteira do Capão dos Pi-
mentas, seguindo o vallo até o Córrego das Bicas; deste á esquerda pelosvallos até a porteira do pasto do Silverio e por este vallo até o rio Elvas.—Nestas divisas fica o território da estação de llheos, da E. F. Oeste de
Minais, pertencendo-ao districto de Barbacena—c os terrenos comprehendi-
dos por esta divisa são resultantes do districto de Ilhéos, supprimido poresta lei.

LXIII. As divisas do districto de S. Francisco :do Onça, de S. João d'El-
Rey, com o municipio de Barbacena são as mesmas actuaes do extineto dis-
tricto de Ilhéos com aquelle districto, fazendo-se no logar denominado «Tei-
xeira» a alteração que segue:—do córrego dos Paulistas, onde começam, ao

¦-3V.
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rio Elvas, por este acima á direita por um vallo acima, e abaixo até o cor-
rego da Capoeira Grande, pelo vallo acima até o córrego do Paulista.

LXIV. As divisas entre os districtos de Barroso, de Tiradentes, com o do
extincto districto de Ilhéos, que passou a pertencer a Barbacena e Ibcrtio-
ga, sào as actuaes, ficando no Jogar denominado Mente Redondo—pelo Morro
do Morcego, córrego abaixo até a Lapinha, desta á esquerda por outro cor-
rego até o fundo, no logar denominado José Ribeiro— deste ao Córrego Ca-
petinga;—entre o districto de Barroso e o de Prados, no mesmo logar—Monte
Redondo—começam-no Mojro do Morcego por um vallo abaixo até o córrego
Candeinhas.»

O Sr. Ministro da V.iaçào da Republica approvou, por acto de 20 de
maio de 1911, os estudos feitos para a construcção de um ramal da Estrada
de Ferro Oeste de* Minas, que, partindo da linha entre as estações de Sitio
e de Ilhéos, vá a ter á cid. de Barbacena, que assim ficará em breve ser-
vida pelas duas ferro-vias—Central do Brasil e Oeste de Minas.

leio decr. n. 8.730, de'25 de maio de 1911, o Gov. da Rep. egualmente
approvou o Regulamento porque se tem de reger o Aprendizado Agrícola,
creadonacid. de Barbacena, por decr. fed. n. 8 358, de 9 de nov. de 1910 e
que está fnnccionando, como dependência do Ministério da Agricultura.

" \'. *

Entre as industrias existentes em Barbacena figura a Fabrica de produ-
ctos e conservas de carne da firma dos srs. Moller & C.% que fabricam pre-suntosaíianibrados e crus; carne defumada pelo systema hamburguez; mor-
tadellaá italiana; gelatinas de carne; costelletas de porco defumadas; char-
euforias frescas, fabrica Ias pelo systema europeo; banha pura, marca Sol,
gênero sem rival; bawn, xarque, mortadella, carnes salgadas, lingüiças de
porco defumadas, salames, etc, tendo grande consumo nos mercados de
Minas e Rio taes productos.

—Em Ponte Nova, Santo Antônio do Alto e Colônia Rodrigo Silva (loca-lidados suburbanas de Barbacena) ha escolas disfrictaes mantidas peloEstado.
—Vargem do Aniargoso é um pov. do mun. de Barbacena r,ò distr. de

Ressaquinha, e ahi existe uma esc. piibl. mantida pela Cam., que também
subvenciona a outras escs. em Dores do Monto Alegre, e outras localida-
des do mun.. O Estado mantém no num. 25 cadeiras primarias, nos distrs.,
além do Grupo Escolar da cid. de Barbacena, este com 10 cadeiras.

—Na est. de João Ayre.s (km. 351 da linha tronco da E. F. Central) de-
senvolve-sé umpeq. povoado,que já conta 860 habs., tendo um Collegio, es-
cola primaria, hotel, fabrica de lacticinios, armazéns, etc. João Ayres é o

.ponto mais alto da Serra da Mantiqueira, n.i linha da Central (1.115 ms. de
altit.).

No distr. de Iberíioga, existe o Alheneo Mineiro, estabelecim. de en -
sino fund. e dirig. pelos reverendos Monsenhor Sylvestre de Castro e P.e
Arthur de Oliveira.

A Fazenda Barreiros^ sita no distr. de Bias Fortes e a poucos kms.
distante da est. de João Ayres, pertence ao industrial e criador mineiro sr.
dr. Carlos da Silva Fortes, nrnd. e dep. est. Tem ella cerca de 400 alq. de
terra e é explorada pelos modernos processos da lavoura mecânica.
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bate?.,"".™ 
SÍ1Va.ForteS cultiva' em terreno preparado com todo capricho,batatas, arroz, feijão, cará, aveia e verduras de todas as espécies emnreSSSr*"' adUb° anÍmaL PÓd6' ^^' irSr^o H r-

ura do trLP ? 
Pa? IM° **" °PÜm& agUada- Ha na Faz«nda ^a cul-

SSdo 0 
g ' 

T- 
r?almente> é di^a de «e vêr, pois o trigal está bem es-pigado e promette optimo resultado.

raeaSt 
°„adeantad° Rendeiro cerca de 350 cabeças de gado vaccum deraças hollandezas e schwitz.

Tem para mais de 50 cabritos, raça nacional cruzada com o eol-noir. E'de 110 o numero de carneiros de raça South-Dov;n e outros para lã e talho.Dos sumos, raça canastrão, ha uns 150 exemplares, sendo diflicil encontrar-
mel T'!,P1,0,.CriaÇa0 

6gaa1' P°ÍS M FaZCnda d0 dr- Si,va Fortes dá, emmedia, o canastrão, o peso de 10 a 12 arrobas.
_Do gado cavallar tem approximadamènte 37 cabeças para uso da fa-

necfment ZT°t 
^^ & ^'^ * n° Pomar da Faz- "a bellos es-pecimens de fructas nacionaes eeuropéas.

anteA íf^6 manteiga, embora montada modestamente, é completa de-
wSlníl C°mqUe 

é feÍt° ° FWVÍÇ0- A E»ducç*, diária é de50 kilos de raante.ga, que e toda exportada para os Estados do Norte do Brasil.,
*

l.i m,» f !f' 
° C°1gresso 

^g^lativo do Estado de Minas Geraes decretou porle, que a div.sa entre os districtos de União e Pedro Teixeira, do municipiode Barbacena, ficasse fixada desta maneira: *

fronÍoTni^n"0 
defnominado;VelhaS», seguindo por este acima até con-

IZ\7J!Plê fen<JaS 
de M'gUel de Almeida e José Maximiano daS lva, deste esp.gao certo ao espigâo dos Abreos, aguas vertentes, daqui emrumo certo ao espigâo mestre da fazenda dos Teixeiras, e dahi direito ao ouo esp,gao mestre na fazenda de Joaquim Antônio de Almeida, e daqui emTeZt\Z2TTh0'',e poresteacima até onde existio **&**na estrada dos Abreos, deixando o rio e subindo á esquerda do esoi-ão na fV

dea£ t^:i^elda Silva-e deste ao esPigâo ™stre da ®à'd 5:dadao Cesano Salles, deste em rumo ao rio «Brejaúbas», e por este acimaate a fazenda de Manoel Ignacio de Oliveira, e dahi volta á esquerda dir Ho
GomePs'gea0se™ If0' 

6 d6Ste' dÍreÍl°a° °^^<>> "fazenda de ÊlíslaOromese seguindo em rumo para o pico da semi da Ibitipóca ficando foradesta divisa a fazenda do cidadão Luiz Claudemiro de Oliveira nue fica Z-tencendo ao districto da União». ^iveira, que flca per
»

sr ?mH88,5,í;,í 
3h dp Jrh°' da GãZeta de B™bacena) assim descrevia osr. F. H. a cascata da Roda ou do Urubu, existente no municipio'

„„/* 
cascatad0 Urubú-Distante de Barbacena, cinco milhas mais ou me-nos desligando por sobre uma enorme lãge, cercada de verdes cámpirfas matisadas pelas mais odoriferas flores agrestes, o Ribeirão do GaUego.^e 

'ando'
de mansamente correr por entre várzeas e pinheiraes, em procura do Rio dasMortes, para com elle confundir suas crysta.inas aguas, offerec ao admira-dor um dos mais encantadores espectaculos da natureza.¦ Como brilhantes saltitando em todos os sentidos, sobre um branco lençol
metT"1"' 

" ° RÍb6Íra0 6m Uma 8Xtensa0 aPP'™-da de 2 So-

\,,yi. ;.•;_. •..: V'.;.v '^-*-.Íl-.--..*<^ M
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Matriz de S. «Tose, em Bello Horizonte
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das tlí'.^r° 
t,aPeteÃ: ° V6rde mUSg° "«medecido pelo continuo aspergir

bo ,m rovn l^rfW 
* *"* ** $& ^ COmnUí' e vem *« P^çosi onde

ctomd cor -,' , 
" '1Ua''eSma: aC°lá'-aS borboletas qne atravessam por

be i u 1 ÁI o 
"' PreC,pUadas' com seo $° Regular, a mercê do vento, parabeijai as Cores oppostas ás que beijavam !Os raios do sol nas agnas. reflectindo nos montes fronteiros tlríama.nda mais alegre a esplendida cascata. '

A flnal/.a água que se deslisa pela lage, repartida em tres cachoeiras, chega a um grande poço; uma dellas, desapparecendo em um sumia!"o r arasurgir na margem do poço, dá passagem para uma lage de circúmferenci deoito metros mais ou menos, cercada dáguae de muralhas naturaesImmenso e o prazer que abi se sento, já pela sombra, já pela frescura
lÍucVdi¦t?teS;IUe• 

a°CaMr' ,H'0dUZ aa«"an'as <*£à& ar1 ouço distante dessa cascata, ha umas velhas lavras c uns restos de casa
UalSlSr Ty°-y9 r'afa,JrÍCade Chape°S- ***** também dus. W^0W- montes de cascíllh0 lavado' °que faz crer ter

Accredita-se que abi foi assassinado o dono dessas lavras por uma suaescrava, que se atirou n'agua, fingindo afocar-se '
O senhor que não queria perdel-a, tentou sal'val-a; mas ella o afo-ouNao se sabe porque esse logar chama-se-Urubú. Antigamente o chan,-,-vam-Roda; talvez por ser uma bacia, que indica r.cr-sc dado abi um.a landedepressão do terreno.» maneie

XVIII MUN. DE BELI.0 HORIZONTE;

Este mun. da região Central do Estado (valles dos rios das Velhas e Paraopeba)-, comprehende um só districto de paz:1. Bkllo Horizonte (séde-cidade e Capital do Estado)Dentro do território do mun. da Capital existem vários bairros c povoa-dos: General Carneiro, Freitas, Marzagáó, Calafate, Cardoso, Bom Snces o
|ngenho 

f^gue.ra, Pampulha, Piteiras, Menezes, Jatobá, Barreiro 3Taquanl, Qlhos d'Ag„a, Gamelleiras, Gorduras, Tejuco, Prado Barro Pretoetc, alem de muitas colônias e subúrbios. :y".: '
Ault. Ref. dediv. administr. do Est., em 1911 (lei n w, nrt r o n Y\quando transferio a sede do distr. de paz di Venda S T0'v %'e 

*£"

S (Bdel,aoC^re.de C°ntagem)' ~ ™ial de ^ "~
aa 7^TrPr^'?ÍVa d° dÍSU'- da CapUal demarcada em 1895. era de33.746.l85.ms.8: hoje, porém, a s.iperf. do mun. de Bello HoH 0„te e'bem
Ha'e ITV* 

te,'ri',0rÍ0S dssmembl'^ dos muns. de Sabará é de S. Quite
Sei n. 55"Í. 

US'aPC,aS ref0rnUS admini*at.de 1901 vtei „. 319, e de ,S, 1

(24 mml 9W rS v"011'8 
~ Mr6anttl (8.815.388 ms.2), «tóurtamí24.930.803mis.2.) e de «íms e colônias (17.474 019 ms. 2,, o districto de BelloHorizonte tem hoje quasi 52 kilometros quadrados de área temtorial

de D^SqiÍ0 
mUn* dG B,e"° "°''ÍZOnle (Pe'° UU- rocm»- 'nunicipal de31de üez. de 1911) era então de 39.435 habs.

A H.-20
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O mun. faz parte, eleitoralmente, do 1.° distr. federal e da 5.* cir-
cumscr. est.

Constitúe uma com. jud. de 3.' entrancia, abrangendo os 2 vis. muns.
de S. Quiteria e Contagem.

Em parte especial, já consagrámos, neste vol. do Annuario, longas
pags, á Capital do Est.

—Seguindo a regra traçada por Maurício Block e que consiste em ajuntar
á população apurada no ultimo censo os excessos das entradas sobre as sa-
hidas e dos nascimentos sobre os óbitos, calcula a Directoria de Hygiene do
Estado em 40.256 habs. a população actual da Capital, a saber:

População recenseada em 31—XII—911 39.435 habs.
Excesso dos nascimentos (1.242) sobre os óbitos (713), em 1912 529 «
Excesso de entradas (111.180) sobre as sahidas (110.435), pela

E. F. Central do Brasil 745 «

40.709 «
Differença entre os que embarcaram (9.039) e os que desem-

barcaram, «8.586), pela E, F. Oeste de Minas 453 «
População calculada em 31—XII—912  40.256 habs.

*

Segundo o art. 9.*, n. X, da cit. lei n. 556, de 1911, o munieipio de Bello
Horizonte fica comprehendido dentro dos seguintes limites:

«Serra do Curral, seguindo o alto da Mutuca, descendo a serra do José
Vieira e vertentes do Jatobá, espigão da Pantana e por este espigão até o
alto do Jatobá e d'ahi até o alto do Morro Grande e fazenda da Olaria, se-
guindo pelos altos entre Carneiros e Água Branca em direcção ao alto João
Gomes, Campos, Bento Pires Velho á fazenda dos Olhos dAgua; d'ahi á fa-
zenda do Capão, descendo o córrego da Lagoinha, seguindo pelo Villarinho
e por ahi abaixo ao Capitão Eduardo, inclusive, até o Rio das Velhas; man-
tidas d'ahi em deante as divisas da lei n. 319, de 16 de setembro de 1901, fl-
cando também annexado ao distr. da cidade de Bello Horizonte o povoado de
Venda Nova, desmembrado do munieipio de Sabará».

'¦ —Dentro do território ido mun. da Capital foi inaug. em 15 de nov. de
1912 mais uma estação férrea da Central, a est. Capitão Eduardo (parada),

. no km. 601, entre as ests. de General Carneiro e Rio das Velhas.
— Na linha da bitola larga da Central, prolongada de Congonhas do

Campo (km. 473) para Bello Horizonte, são servidas as seguintes localida-
des, no percurso do prolongamento : arraial de Congonhas (Santuário de
Mattosinhos), Camapuãn, Cachoeira do Salto, pov. de Santa Cruz do Salto,
arraial de S. Gonçalo da Ponte, pov. de Porto Alegre (a 9 kms. do arr. de

<# Boa Morte), Sapé (a 3 kms. do arr. de S. José do Paraopeba), arr. do Ara-
nha (Jesus-Maria-José da Bôa Vista), Fecho do bunil, Jacaré (a 12 kms. de
Capella Nova do Betim), Bom Jardim, Onça, Vargem da Pantana, Barreiro,
Jatobá, Gamelleira, Calafate, Prado e Bello Hoiizonte. Desde Camapuãn até
o Jacaré a linha vem marginando o rio Paraopeba acima.

De Congonhas a Bello Horizonte são cerca de 160 kms. pela linha de bi-
tola larga, a qual, nesse percurso, atravessa, suecessivamente, os 7 muns.
de Ouro Preto, Queluz, Entre Rios, Bomflm, Santa Quiteria, Contagem e
gello Horizonte.

*¦..
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a c7n»T? f ™°f te,mp°S' Mém dos Viajantes illustres q«e «« visitado*CaP'tal de Minas (e dos quaes deo noticia o vol, 3.» desta obra, pag. 246),temos a referir os nomes do prof. Georges Dumas (da Sorbonne de Paris
res fnouv!! i^TT t^,hm^iro M®, do Engenheiro Teixeira Soa-
ffilknW ^ 

bras.letro), do,Abb.de Murri (afamado parlamentar
de An„i'r f n 

Ernesto Hesse-Waltegg (geographoe escriptor allemào),
a ídmiravaeisrLnSOri° (C°nheCÍda edUCad°''a P°rtuSue->' que proclamaramas admirável bellezas e o encanto desta «cidade sem egual no Brasil...

XIX. MUN. DE BOA VISTA DO TREM^DAI,

n. ™%mmi)T eXtVem° *°m a'""ange oi'°districtos de paz *ela lei
1; Boa Vista do Tremedal (sede — cid.)2. S. Sebastião dos Lençóes.
3. Santo Antônio do Matto Verde.
4. Sr João de Pernambuco.
5. Santo Antônio de Mamonas.
6. Santa Rita do Tremedal.
7. Santo Antônio do Brejo dos Martyres.
8. S. João do Bonito.
População do mun. (em 1900), 29.657 habs.Superfície do mun., actualmente, 6.495 kms.2Faz parte, eleitoralmente, do 7.° distr. fed. e da 6.* circumscr est

de R^Vair ^ VÍSta JUdÍCÍa"i0' Tr6medal C°"StÍtUe -~daetm.
No ecclesiastico, depende do bisp. de Montes Claros.

n* i* rZeIT°S t0d° 6Ste mUn" a cid' d0 Tremedal e todos os distrsna ed. de 1909(pags. 255 a 264) deste Annuario.- A cid. de Tremedal, dentro de poucos annos, estará servida de telegrapho e caminho de ferro, dirigindo-se para ella a E. deKCentaTdlBrasU (linha de Montes Caros a Tremedal), a E. de F. Bahia é MnasJolongamente de Theophilo Ottoni para Arassuahy e Tremedal) e a X Crea Sul da Bakia (prolongamento de Machado PortellaTTreLdf.
-ri. fã T, f 

a B°m J6SUS d0S Meiras (Pela fut- linl'a da Rede de ViacâoSorS conto"! "^ "^ ** ^ «^ d^S
-4 cid. de Boa Vista do Tremedal

Escreve-nos, em 14- X- 910, o sr. Archanjo Olympio Fernandes filhodesse mun. do Tremedal P *ernancies, lilho
.Esta cidade, termo da com. de Rio Pardo e município do mesmo nomefl a s,tuada no extremo norte do Estado de Minas Geraes, a 15»,ST£titude meridional e 0»,33', de longitude oriental do meridiano do Rio de Jane.ro e a 744 kilometros de Bello Horizonte, Capital do Esíado esUndtassente em solo levemente accidentado. ^iauo, estando

Começou a povoaçào, em 1780, por uma fazenda agrícola, propriedade eresidência do Capitâo-Mór Joaquim Fernandes dos Anjos, 
ropneaa,le •
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Acha-se esta cidade ao norte, dividida pelo Rio Tremedal, formando, a'pequena«distancia, uni lindo bairro, denominado' Pernambuco, separado dacidade por uma ponte, que tem oitenta metros de comprimento por três de.largura: As ruas são direitas e estreitas. As casas,<dentre as quaes, há so--brados, sao em geral de má construcção, destacando-se, porém' o MercadoMunicipal, solido, dearchitectura moderna; a -casa dS Câmara Municipal eCadea,: com 36 metros de frente, 11-35 de fundo e 4.- de altura, divididaem espaçosos compartimentos, destinados ás -sessões dá Câmara Municipal
jury, audiências e prisões ; uma Casa de Instrucção publica, de constru-cçáo solida e regular, collocada na praça da Matriz ; e a casa da residênciado sr. coronel Jonathas Carlos de Oliveira, collocada na praça municipalde construcção moderna, e dlecorada pelo pintor Leovilgildo Cunha 'Tem também um bom cemitério publico, chafariz para abastedmento

;de água potável, uma Egreja Matriz, estando,.actualmente, em construcçãosob a direcçâo do sr. coronel Donato Gonçalves Dias, um verdadeiro Tem-pio, que, terminado, poder-se-* delle dizer : Exegi monumentum aereperennius; e no bairro de Pernambuco uma pequena Capella, sob a invoca-çãs de S.João Baptista. , ..... .
Seo commercio é pequeno, devido á escassez dos meios de transporteporem bem freqüentado pelos habitantes dos municípios visinhos O terrftono do município é banhado pelos rios : Verde Pequeno, Mingú, TremedalPajehu, Rapadura, Gorutuba*e Rio'Verde Grande, que lhe serv de imuecom o município de Januaria. ... .
A cidade occupa o centro do parallelo de pedras, formado ao leste pelaSerra Geral e ao oeste pela Gin«ta, participando deste modo do calor que eesyaedaqueilasmontanhas.de pedra. '

,'., ^?Se'V°T?" 
recor(la<ões d°* dias passados nas fraldas da Serra Ge-ral, * legoas de distancia da cidade, no logar denominado Montevidéo fa/en-da e propnedade.de meos prôgenitores ™' 

en

V.. M0bre 
° 't Rapadul'a <Matte Verde)' ostenta-se a poética cachoeira doV.a-Mao, com 20 metros de queda; pouco acima da cachoeira extrahii^m o^antigos grande quantidade de ouro. ^onoeua 

extidhiiam os
'¦ Cria em grà'ndeescalao gá'do vaccüm, cavaliar esuíno, e em penuenaas-outras especes; cultiva algodão, canna de assucar, arm, São mUhomandioca, batatas e legumes; fabrica fl«„p.n M J '

ios e renneiiòP« • a * 
a 

at)rjca assucar, rapaduras, aguardente, quei-
¦.IIuena indu fria W' , 

°, ° CeUèÍr° d°S mUnÍCÍPÍ0S Proximos ' ha ™*
•Stò^bSSS^^ de Pannos mm cobertores,, mantas, cha-pcos ae couro, calçados, arreios e outras obras de cou^o
noZTZÍZáT1' 

Sal,Ub'-e* SeCC° e bastaa^n'te nas' épocas equi-nox,aes,naoha moléstias epidêmicas; seo território, povoado por 25 milhabitantes, mais ou menos, mede 112 kilometros de norte a sul e 198 deT to^oeste ; confina ao N. com o. Estado da Bahia pe!o Rio Verde Pequeno aoSul com o mun. do Grào-Mogol; a E. com o de Rio Pardo •'e a O com o deJanuaria, pelo Rio Verde Grande. * 
««ao , e a u. com o de

. As. cidades mais próximas são :

metrÍÍno^ dfMiL^^ 
m kil™^ *>nte Alto (.villa) lOOtilo-met|e, , e no E,t. de Minas- Januaria, 211 kilometros ; Grào-Moffol 160 ki-lometros, e Rio Pardo, 80 kilometros ° '

Len,~eÍdoRirvSfHaONOI;te' fÍmPortante * florescente povoação doUncoes do Rio Verde, de aspecto alegre, commorcial, com Egreja, cemite-
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volcàod *f un« ^regular; SaDta Rita- a° noroeste> p^«» po-
PlIè 

' 
tòf^ Ve''de' POYOaÇã° florescente, de commerclo animado j

pou o ;0Zl;rqUena P°,VOaÇa0 ! a° 06Stp' Mamonas' Pequena povoaçào,
Dom LudoTnt : "r? além Breí° d°S Mar,yres> Patria e ber«° do Sr
muniSo li ™. v ,°Uf' 

h°je BÍSP° de Botucatú> ém S- Paul°- Tem *município 10 machinas de beneficiar algodão.

solo 
UdinnnalHOSPOdrS 

^ UnÍa0 eEstad° lancci" suas vistas sobre um
lenses "" Éorte 

:' °«*. ° desideratum ardente dos Tremeda-

XX. MUN. DE BOCAYUVA

ÜÉilÍlP 
N°rt? (en,cravad0 "as bacias dos rios .Terpütinhonha e São*iancísco) abrange quatro districtos de paz :1. Bocayuva (séde-cid.)

.: 2. Olhos d'Agua.
3. Terra Branca.
4. Barreiros.

freoCaTSea,u!l1Ílde 
^ ^ d° ^ ^^'^ 19U> este «"">•'**-

dT, v^ih aÇ0GS : a) perdeo ° distp- ^Guaicuhy (Barra do Rioda Velhas), que, em virtude don. XXI do art. 7.» dacit. lei, foi transferidoMQmmda r,,a de pirapora; b> {o[ cread°- ^°«°«s
ílliillliil- °de «^ P¦•* do $ 2-°da i

«Art 2.° Ficam creados os seguintes districtos :¦I. De Barreiro,, no municipio de Bocayuva, com as seguintes divisas :
Coríníe n! 

COrreSOEmbaÍaÇaÍan° Jec'"ilahy ^ a barra de córregoCon ente nesse mesmo rio ; subindo o Corrente até a principal cabeceira esuas verlemes edahi, tomando pelos altos das serras Agua-Fr a e Cab^lcomprehendendo toda, as vertentes para e rio Je^tanfÜlSblcSf doMm&mMa,jaixo ao mã wmm °^< m. ^
MM^tS^ 

reÍ' ' SUPerf' d° mUn- ^ Bo^™a-l. em
do nf;n.Ue"arrS1i1atfePUbHCa' ^ «* *»¦*> (° «* ^ a ^.

do li1" 
dh'' el0Ít-' ° mUn- fa'' Parte d° 7-° dÍÍ: íed- e da 6 • circumscr.

ClarosladÍV*JUd' 
^ lm C0DStÍtUe Um te,'m0 f0rense da com. de Montes

te ÍffilPSÍÍr,f 
a° n°V° bÍSP' de ftroates Claros (cid. distan-it oi ivms. ao N da cid. de Bocayuva).

,n, 7r ?d, 
dfe B°cayuvaé sei7ida de telegrapho e vae nella em breve to'-ar a I.nha férrea da. entrai do Brasil (Ramal de Curralinho a Morrt s C la-ros, em adeantada construcção). • «fumtb uia

N Síll W>$ % 
BT'eir° ÍÍCa n° m,m- e termo de Bocayuva, aov do Estado, Esta pov. de N. Sra, da Conceição do Barreiro nelo factode ja ter elementos para se cons-itoir sede do um novo distTiTít ecibeoessa eategpr.a pelo art. 2.», .„, í, da cit. lei 556, de 1911 ' 

°
,. ,,-A..ljav.;de.cefeaeS,e a criação de gado :são o forte do logar
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Pertence ao distr. de Barreiro a localidade denomin. Burity Grande,
onde, a 27 de Jan.de 1910, foi install. uma escola mixta municipal, com30 alumnos matriculados.

-*Do mun. de Bocayuva e de seos distrs. já demos uma noticia histor. echorogr. no 3.° vol. do Annuario de Minas, pags. 264-266.

XXI. MUN. DE BOM DESPACHO

Este mun. da zona do Oeste (valle do Rio Pará) comprehende um só.
distr. de paz :

1 Bom Despacho (séde-villa).
O mun. e villa de Bom Despacho foram creados pelo n. XXIX do art.

2.» da Lei est. n. 556, de 30 de agosto de 1911, na 1.» sessão da,6.» legislatura
do Congresso Mineiro. O seo território se compõe apenas do districto do
seo nome e que foi desmembr. do visinho mun. de S. Antônio do Monte, a
cujo termo judiciário continua ainda a pertencer.

A eleição dos vereadores do mun. se fez a 31 de março de 1912 e a
install. da villa de Bom Despacho se realisou, a 1.° de Junho do mesmo
anno.

O mun. faz parte da 5,a circumscr. eleit. do Est. e do 6.° distr. fe-
deral.

No eccles., pertence ao arceb. de Mariana. Seo território está sendo
cortado pela E. de F. Oeste de Minas (linha de entroncamento com a Go-
yana e Ramal de S. Antônio do Monte),

O mun. tem terras férteis e é muito pastoril. A villa de Bom Despacho
tem Paço da Câmara, Grupo Escolar, Hospital de Caridade, Egreja Matriz,
Cadeia, etc.

O mun. exporta gado, café, cereaes, lacticinios, etc.
No 3.° vol. deste Annuario (ed. de 1909, pag. 919), assim descrevíamos

então dist. de Bom Despacho:
«A freg. de N. Sra. do Bom Despacho pertence ao arcebispado de Ma-

riana e como distr. de paz pertence ao mun. e com. de Santo Antônio do
Monte.

E' distr. de território muito fértil, produànlo muitos cereaes e tendo boa
industria pastoril. No arr. de Bom Despacho existem agencia de correio de
4.» classe, 2 escolas publicas estadoaes, 1 hospital de caridade, varias as-
sociações pias, etc.

Tem linha de correio de 2 em 2 dias para a est. férrea de Bom' Despa-
cho e de 5 em 5 dias para a cid. de Santo Antônio do Monte.

Dista 6 legoas da sede dodistrbto de Bom Despacho a est. férrea de
Bom Despacho, que fica no km. 471 da E. de F. Oeste de Minas (quasi den-
trodomun. de San^o Antônio do Monte) e a 618 ms. de altit.

Foi inaugurada a 1.° de janeiro de 1892 a est. de Bom Despacho, que está
a 52 kms. da cid. de Santo Antônio do Monte (ant. Inhaúma).

Estaparochia de N. Sra. do Bom Despacho figurou, na Synopse cit. do
° recenseamento da Republica, em 189J (pag. 54), com 6.138 habs., dos

quaes 3.078 homens e 3.060 mulheres.
r

Sobre esta localidade assim escreveo -A Tribuna (do Indayá), em 1909:
»iStuado no plaleau de uma montanha um pouco elevada, Bom Despacho se

V
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deixa ver de uma distância de 20 kilometros, parecendo, pela alvura de suascasas, um verdejante jardim matisado de camelias brancas..
De uma beileza encantadora, pela sua posição topographica admirável»é Bom Despacho uma das mais lindas localidades do Oeste de Minas, e muitomais digno dos foros de cidade do que outras que conhecemos.
Além de outras condições especialissimas para uma cidade, Bom Despa-cho possue muitos e bons prédios particulares ; uma poética Egreja situadaentre ruas de soberbas palmeiras ; uma cadeia bem regular ; um serviço decanalisação de água potável muito bom ; ruas calçadas ; o seo commercio émuito desenvolvido ; possue uma Casa de Caridade das melhores e mais bemtratadas, rivalisando com as melhores do Estado; e, emflm, a sua populaçãoalegre e hospitaleira faz que aquelle logar seja por todos querido ò elo-

giado.»

XXII. MUN. DE BOMFIM

Este mun. da região Centro-Oeste (bacia do Paraopeba) comprehendenove districtos de paz :
Bomfim (séde-cid.)
Vargem Alegre.
Rio Manso.
Dom Silverio.
Piedade dos Geraes.
SanfAnna do Paraopeba.

S. Gonçalo da Ponte.
Porto Alegre.
Brumado do Paraopeba.

O art. 6.°, n. III,dacit. lei 556, de 1911, transferio, neste mun. de Bom-fim, a sede do distr. de Bôa Morte para o arraial de Porto Alegre, á margemdo rio Paraopeba.
A superf. deste mun. é aval. em 1.016 kms.2 e a sua popul. (pelo ult;recensearn. geral apurado, em 1900) de 37.539 habs.•Na div. eleitoral, faz parte do 1.» distr. fed. e da 5.* circumscr.est.
Na div. jud., ainda é sede de uma com. de l,aentr. (Pela Ref. Jud. de1903, deverá constituir um termo forense da com. de Entre Rios, quando va-

gar a vara de Juiz de Dir. de Bomfim).
Na div. eccles., pert. ao arceb. de Mariana.
A cid. de Bomfim vae ter uma est.ido Telegrapho Nacional (Ramal pro-long. de Bello Horizonte).
Vide no 3.9 vol. desta obra (ed. de 1909, pags. 266-230) a descripçáo

que demos do mun. de Bomfim.
-O prolongamento do linha de bitola larga da E. de F. Central, deCongonhas á Capital Mineira, atravessa o mun. do Bomfim, servindo a ai-

guns dos seos districtos marginaes ao rio Paraopeba (como Porto Alegre,Bôa Morte e S. Gonçalo da Ponte). '
-Em set. de 1910, o Congr. Legisl. do Est. decretou que o distr. de San-ta Cruz de Águas Claras, no mun. do Bomfim, passasse a se denominarS ivta Cruz dj Dy n Silverio (nonu em homenagem ao arcebispo primaz deMinas, Dom Silverio G. Pimenta).
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-No mun. do Bomfim ficam situadas as seguintes Cachoeiras, algumasmuito poderosas :
Cachoeiras no rio Paraopeba:
1. Salto. Entre os municípios de Bomfim e Entre Rios.
2. Chácara, Idem, idem.
3. Toca, Entre os municípios de Bomfim e Ouro Preto.
4. Almorreimas. Idem, idem.
5. Funil. Idem, idem.

No rio Mocaúbas :
6. Preguiça, No municipio do Bomfim.
7. Cota, Idem, idem.
8. Ventania. Idem, idem.
9. Juliões. Idem, idem.

10. Pary, Idem, idem.
No rio Manso :

U. Amorins, No municipio do Bomfim.
12. Antunes. Idem, idem.

No ribeirão Águas Claras :
13. Palestina* Municipio de Bomfim.
14. Trombeta. Idem, idem.
15. Caetano José, Idem, idem.
16. Aroucas. Idem, idem.
17. Papudos. Idem, idem.

No ribeirão Mascate :
18. Mascate. Municipio do Bomfim.
19. Lindo Valle. Idem, idem.
Ha no municipio, portanto, 10 cachoeiras, algumas a maior distancia dacid. de Bomfim, sendo a maioria próximas delia. Esta riqueza de hulhabranca, bem como a opulencia das jasidas mineraes do mun. não foramainda aproveitadas pela industria, por falta de capitães.

XXIII. MUN. DE BOM SUCCESSO

4

: Este município da região do Oeste (valle dos rios das Mortes e Pará)comprehende 4 districtos de paz :
1.° Bom Successo (sede—cid.)
2.° Santo Antônio do Amparo.
3.° S. João Baptista..
4.° S. Thiago.
A superf. deste mun. é aval em 2.574 kms.-' o a sua popul. era de 22.,868habs. (seg. o ult. recenseamento geral, apurado em 1900).
Faz parte, na div. eleitoral, do 4.» distr. fed. e da 2.* circumscripçãoe.^iaQoaj.
Judiciariamente, constitue um termo forense da com. de Lavras (pela.ult. Ref. Jud. do Est.. em 1903, lei n. 375).
Na div. eccl., depende da archidioc. de Mariana.
A cid. de Bom Successo é servida pela E. de F. Oeste de Minas e pelotelegrapho; tem canalisaçâo d'agua potável e illuminação publica; possue
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Fórum, Câmara, Grupo Escolar, imprensa, e correio diário. Ha bons pre-dios e regular commercio na cidade.
—Em março de 1913, fali, na cid. de Bom Successo o dr. Alfredo Car-los Mourão (adv. e nat. do Ceará), que alli era o Presidente da Câmara Mu-

nicipal.
—Vide sobre este mun. a descripção que delle dá o Annuario de Minas

para 1909, vol. III, pags- 270-276.
—Varias industrias, como a siderúrgica e a de lacticinios, tendem a se

implantar neste mun., onde ha ricas jazidas de.ferro e bons campos pas-toris.
—Em Tombador, Guarita, Mercês d'Água Limpa e Estação de Aureliano

Mourão, a Cam. de Bom Successo mantém escolas publicas.O Est. sustenta 11 escolas primarias neste mun., sendo 5 na cidade, e 2em cada um dos dístrs. de S. Antônio do Amparo, S. João Baptista e S.Thiago.
—Em 1912, fundou-se no mun. a fabrica de manteiga da Fazenda Santa

Cruz, pertencente ao sr. capitão Antônio Martins Soares.
0 Recentemente, vários syndicatos extrangeiros tem comprado jazidas mi-neraes no mun.

-Tendo o Ministério federal da Agricultura solicitado informações so-bre a estatística pastoril deste município, o sr. vice-presidente da Câmara
prestou-lhe a seguinte informação :

Gado existente, em princ. do anno de 1913 :
Vaccum, 61.200 cabeças; cavallar, 3.550; muar, 1.500; caprino, 500; la-nigero, 600; suino, 14.300.
—Bom Successo teve a categ. de freg. pela Resol. de 18 de Julho de

1832 e então pertencia ao termo forense de Oliveira, limitando-se o seo terri-
torio com a cid. de Oliveira (a 7 legoas), e com as freguezias de Santo An-
tonio do Amparo, Bom Jesus dos Perdões, Lavras do Funil, Nasareth do
Rio das Mortes e São Thiago. O territ. da freg. tinha 8 legoas de N! a S.e 6 legoas de L. a O. Sua população recenseada (em 1864) era de 3.516
habs. Pelo syst. do voto indirecto, a freg. de Bom Successo dava então
293 votantes e 5 eleitores especiaes.

| —A freg. de S. Thiago foi creada pelo art. l.° da lei prov. n. 727, de1855 e tinha (em 1864) uma popiil. de 2.196 habs. Confinava com o distr. de
S. João Baptista, ao Norte; com as freg, da Lage (hoje villa Rezende Costa)
e de S. Rita do Rio Abaixo, a Leste; com a freg. da Conceição da Barra, ao
Sul; e com a freg. de Bom Successo, a Oeste. São Thiago pertencia então
ao termo e mun. de S. José d^l-Rey (hoje Tiradentes).

—A freg. de Santo Antônio do Amparo tinha uma cap. filial (SantAnnado Jacaré), fora creada pela Resol. de 18 dè Julho de 1832, possuia uma popul.de 2.568 habs. (em 1864) e confinava aó N„ com a freg. da cid. de Oliveira;
a L., pelo rio Jacaré, com a freg. de Campo Bello; a O. com a freg. de Bom
Successo ; e ao S., com a de Perdões.

-S. João Baptista era apenas um distr. policial c pertencente, em1864, á freg. do Japão.
= -A cid. de Bom Successo, a 822 ms. de altit., tem a temperatura media de
20,°0 e fica a21,°l'de Lat. Sul e a 1°,59' de Long. 0. (meridiano do Rio de•Janeiro).



'

3Í8 ÀNNITÁRIO DE MINAS
*¦¦" ¦'¦¦-¦ ¦ ¦ 

" 
• 

••¦ • •••--' - -_:'¦¦_'

XXIV. MUN. CABO VERDE)

*

Este mun. do extremo sul do Estado (fronteira com S. Paulo) compre-hende, actualmente, três distrs. de paz, segundo a nova div. administr. de1911:
Cabo Verde (sede—cid.) Hj 

' 
.

S. Antônio da Barra.
Conceição da Bôa Vista.

Mun. crèado em 1846. E' termo forense da com. de Musambinho, desdea Ref. Jud. de 1903.
Superfície, 2.491 kms. quadrs. (antes dos desmembramentos soffridos).- Tem os 3 distrs. de paz: da cidade de Cabo Verde, de S. Antônio daBarra e Conceição da Bôa Vista, tendo sido creado o novo distr. de S. An-tomo da Barra pela,lei n. 556, de 30 de acosto de 1911 (n. LXII do art. 2.°).Por essa lei o mun. de Cabo Verde perdeo o distr. de Botelhos, emanei-

pado administrativamente (é hoje a Villa de Botelhòsj e o distr. de MonteBello, incorporado ao vis. mun. de Musambinho; ganhou, porém, o distr. d©Conceição de Bôa Vista, desmembrado do mun. de Alfenas.
^0 distr. da Barra foi constituído com uma parte do próprio território dodistr. da cid. de Cabo Verde.
Judiciariamente, o mun. de Cabo Verde é ainda um termo forense dacom.de Musambinho; eleitoralmente, faz parte do5.o distr. fed. e da 4»circumscr. est.

, No ecclesiastico, depende dadioc. de Pouso Alegre.
Além dapopul. catholica, ha grande elemento protestante neste mun.0 algarismo demographico e a área territorial do mun. de Cabo Verdeestão imprecisos, actualmente, devido aos desmembramentos soffridos pelomun. com a cit. lei n. 556., Sua população (pelo censo de 1900) era do 16 410habs.
Na ed. de 1909 deste Annuario já nos oecupámos com este mun., maisextensamente, da pag. 276 á pag. 281.-No mun. a instrucção primaria é dada pelo Grupo Esc. de Cabo Ver-de, escolas isoladas estadoaes de Bôa Vista e Barra e esc. mixta municipaldo pov. de S. Bartholomeo.
-O n. VII do art. 5.o da cit. lei n. 556 transferio o distr. de Bôa Vistado mun. de Alfenas para o mun. de Cabo Verde, excluído, porém, 6 terri-tono desmembrado do mesmo distr. de Bôa Vista e que ficou para Alfenas(éo novo distr. de Serrania).
Por sua vez, o n. VIII dos cits. art. e lei, ao transferir do mun. de Cabo\erde para o^de Musambinho o distr. de Monte Bello, deo a esfe todas asdivisas estabelecidas na lei n. 3.078 de 6 de nov. de 1882, o que importou emperda de maior área para o velho e decahido mun. de Cabo Verde.

-A resolução do Congr. Leg. do Est., creando em 1911 o novo distr. deS..Antonio.daBarra, veio pôr termo aos freqüentes attrictos, na fronteiradeMinas e». Paulo, nessa região, onde as autorid. da com. paulista de Cacon*de nâo raro faziam invadir o nosso territorrio, pois foi sempre mineira a pov.de S. Antônio da Barra, como egualmente pertenceo sempre a Minas o ter-
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ritorio da margem esq. do riacho S. Matheos, tanto que a prov. de Minas
mantinha já, em 1846, uma barreira (estação fiscal) no logar denominado
«Barra de S. Matheos do Bom Jesus», tendo sido o doador do patrimônio para
fundar-se a pov. de S. Antônio da Barra, em 13 de Junho de 1870, um antigo
morador das terras de S. Matheos, Antônio José Correia, nat. de Ayüruoca,
e que para alli se mudara, no anno de 1846.

A 2 de Julho de 1893, teve logar a consagração da Capella de S. Antônio
da Barra pelo rev. P.e Elias Álvaro de Moraes Navarro (vig. de Cabo Verde),
que alli celebrou ai. * missa, na nova capella. * <u íí; •!?»';,:,

Quando Cabo Verde ainda não era Villa, já os moradores da marg. esq.
do S. Matheos pagavam todos os seos impostos na então Villa de Caldas, que
tinha jurisdicçâo sobre essa zona sul-mineira. ;5. i ».'¦

O posto fiscal mineiro (desde 1846) ficava justamente entre -òs ribeirões
Bom Jesus eS Matheos, no ponto em que fazem barra, ficando este posto
uns quatrocentos metro*?, mais ou menos, além da actual povoaçáo da Barra
e para os lados do município de Caconde; e todos os mais antigos moradores
da região juram que sempre conheceram «como limite entre Barra e Caconde
o ribeirão de S. Matheos e suas nascentes próximas á cidade de Musambi-
nho (que nestes tempos não existia ainda como cidade) ; e d'ahi descendo a
divisa pelo ribeirão de S. Matheos ate ao antigo registro da capitania de
Minas Geraes, por onde passava uma antiga estrada de Cabo Verde para
Caconde e isto para cima da Fazenda de Francisco de Paula Assis, onde
havia uma fabrica de ferro; do dito registro, ribeirão abaixo, até fazer barra
com o ribeirão Bom Jesus; daqui em linha recta até a barra do rio Lambary
(antigo Capivary) com o rio Pardo, seguindo dahi para a serra da Fumaça,
aquém de Poços de Caldas».

XXIV. MUN. DE CAETE'

Este mun. da região Centro-Norte (valles do Rio das Velhas e Pira-
cicaba) abrange sete distrietos de paz (ex-vi da Lei n. 556, de 1911): .•...

1. Caetê (sede—cid). fiii
2. Morro Vermelho.
3. Cuyabá. :•••:¦.'
4. Penha, -
5. Roças Novas; ''
6. União,
7. Taquarassú.
Em 1910, a pop,ul. recenseada no mun. foi de 20.415 habs.
A superf. do mun. é aval. em 1.175 kms.2.
O mun. de Caeté é sede de uma com. judiciaria e faz parte do !••

distr. fed. e da 1.» circumscr. eleit. do Est. .,-.,
Pertence ao arcebisp. de Mariana.
(Vide a descr. histor. e chorogr, da cid. de Caeté e demais distrs. do

mun., em nossa ed. de 1909, pags. 282 a 285).
— Desde 1938 que Caeté é serv. pelo Ramal de Sabará-Santa Barbara

|daE. de F. Central do Brasil).
A est. da cid. de Caeté fica a 607.191 metros distante da Cap. Federal e

na altit. de 935 metros.
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dáâSicÍ fundadaSò f" 
* ?"?»* *° estabel<>c™^° industrial,oeramma fundada pelo saudoso mineiro dr. João Pinheiro da Silva.

HosnUal Crutu t p0SSue.Cama-a Municipal, Fo um, Cadeia Publica
estecâífiSFtÈ®^ ,VaH0S 

l6mpl0S' estaçao d0 Telegrapho Nacional

^mmmmmiartefactos' ü Mercado- ™i°l
C»et7 s^nHnnf6/^1^*881'' 

Ant0nÍ° d0S Santos e Mutúca- '<» Cam. de
SSKrr' *™«P«"- Enr 1908, havia neste mnn. 16 escolasprimarias do Est. e hoje ha também um Grupo Escolar na cid d* Caeté
|£2* ZlIf NS°lad MCÍtadaS' 

em GUyabá' Uniâ0' Rosário Penha Ta-quarassu, Roças Novas, Morro Vermelho e Asylo da Piedade
% dlsüvarTnT 

a° in0l,!idavel¦ Vidente de Minas, dr. Joào Pinhei-
émtdeOu deic^w6"1 ^ t^' 

de 186° e falb « Bello Horizonte
rio do adro ía eSI Peng-d0 

6m Caeté' sobl>e o seo túmulo, no cerniu."m^Ê^Ê^m§um mausoléo*que é WÊMm
lindís Snlíaeí rrm°re aCham-Se Sempre C0bertas dericas «>*«•«

TmTrI h T 
' * PWenne rec°Maçâo de seos amigos.

crimesZ£l.faC6S da C0'Umna C6ntral d° '"<> "*«" — «V
)ojJ\° jacet Joannes Pinheirus de Silva Natus ad diem XVIII Ante Ka-
RemnnhliT1" u- & W 

MD°CCLX' A' # Vl" Ante Kalenda* Noveinb Oní.t
ín"PKa W 7" 

G-rr' 
/ dÍG 1H Ant6 nona^eptemb. usqne ad VI

mloíli erlxí""* 
bene"0ÍÍ mem0r eJUSdem reÍpuWÍC* inator hoc

-Virtute vixit, memória nosira supererit, gloria vivt.- Non illo melior Quisquam nec amantior ajqui.»

Serrld^FW"?' 
^ 
^ 

° ^ SanlUaHo e A^° de S. Luiz da
•' *A 

SeKíV h HeSPe!t0 
d°S QUaeS tem°S a seSuinte descripçao :

um dos I I£ÍÍd6Í 
S"rda r™ °S 'nUnÍCÍpÍ0S de Caetée Sabará,"do 

mar ,rlÜ * 
"S cordilbeira do ^Pinhaço, nWindo sobre o

metros de extl;^T^H' ,end°' 
na Parte mis eIevada< <"»'» *™ ** ™

MfMrll . 
largUra' offerecendo magestosa vista para.a ei-dade de Caeté parece ter attrahido a atteriçào de Bracarena portuguez oqual terminado o contracto que fizera da construcçao d StfficTebre

ccâo de nX r»n! n'/H?aT 
daquel,a Freeuezia> ™° trator da constru-cçào de uma Capella dedicada a N. S. da Piedade, sobre o pequeno nla-

rio ll^liPI 
n°tÍC;a qU° S6 aCha S0bre a ediflca^ do Santua-

uma senhorflZ Jl 
""^ l,malonda P»P«'ar do apparecimento deuma senhora, no alto da Serra, communicado poP uma muda a mini x^daappariçào, readquirio a palavra. ' q '' depois

Depois de Bracarena, continuou o Santuário a ser habitado por Errnífeate que ficou sob a guarda do venerando sacerdote P.-José ^nilvê Pa'
^"•a^qUe'nirnd0emR0ÇasN0VaS' "ove-kilomèttoe áSSSSIrtemente attender acs romeiros, que procuravam o Santuário. *
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' 
Sua acção,' alli, 'por mais de 50 annos, foi admirável na direcção das aimas. &p$. ¦.•:••
Em 1856, o P.« José'Gonçalves, octogenário, vendo que tinha de deixarseo querido Santuário pela morte que sentia approximar-se, entregou áschaves da capella e insignificante quantia que existia em seo poder, a Frei-Luiz de,Ravena, Missionário Capuchinho,, que se achava na Freguezia daI^apa, restaurando a Egreja* que é próxima do Santuário da Piedade, cercade 10 kilometros.

. Frei Luiz de Ravena tomou, com todo o interesse, a incumbência ou ul-tima vontade de seo santo amigo, zelando o Santuário, durante, os annos queainda lhe sobreviveo.,
Tinhaelle em sua companhia um Irmão de habito — Frei Francisco Co-riolano de Otranto, que, esmolando em diversas missões que pregava emMinas, colheo 49:0008000, que foram empregados na restauração da Capella ede compartimentos adjacentes para os visitantes ao Santuário, como tam-bem na construcção de uma casa ao sopé.da montanha, - destinada aodescanço dos Missionários.
Em Janeiro de 1871, fallèceo Frei Luiz de Ravena, tendo-o precedido ai-

guns annos antes Frei Francisco; depois da morte de Frei Luiz, o Santua-rio da Piedade ficou confiado a Frei Virgílio d'Amblar, também Capuchinho,e depo1S ao RVmo. P.« Antônio Simplicio, que, então, residia em RoçasNovas; retirando-se, porém, dalll, o P.« Antônio, ficou o Santuário semadministração, e não havendo uma Corporação ou Irmandade que o zelasse,o Juu Municipal de Caeté-Dr, Remigro Fariu:d'01iveira mandou collocarno Santuário um cofre para arrecadar os dinheiros que deixavam os visi-tantes, entregando a administração a um pobre camponio, Joaquim FelixTendo assumido a jurisdicçào da Freguezia de Caeté, á qual perten-cia o Santuário da Piedade, o P.° Domingos Evangelista Pinheiro, este com-municou ao então Bispo Diocesano, D. Antônio Viçoso, o estado em que seachava aquelle Santuário, e tomou interesse sobre a propriedade e Capella,elaborando, conforme insinuações recebidas, um Compromisso de Irmanda-de,^que está creada desde Agosto-de 1875,¦approvada canonica e civilmente,tendo em vista, -com esta instituição, adquirir o direito de personalidade j u-ridica, podendo assim administrar a propriedade e Santuário, como tam-bem crear, com os réditos da Irmandade, um Asylo para meninas orphãs eingênuas (filhas de mulher escrava, segundo a lei de 28 de Setembro de 187-1).Foi franqueado o Asylo a 25 de Agosto de 1878, no logar que Frei Luiz haviadeterminado para descanço dos Missionários, cuja capella tem por Padroeirob. Luiz de Gonzaga, donde se tirou o nome de «Asylo de S. Luiz da Serra daPiedade.»
Deixando de admittir ingênuas, porque o fundador da Irmandade não

ponde negociar com o Governo brasileiro, o destino que deviam ter as me-
pinas, depois de educadas, matriculou, então, 12 meninas pobres das 12 Fre"guezias visinhas; cresceo progressivamente o numero de meninas, compati-vel com a escassez de recursos de que dispunha o estabelecimento. Qua-torze annos depois, pelas difiiculdades que acompanhavam a direcção, portalta de professoras de recursos, o fundador da Irmandade e Asylo, affa-gandoaideade uma Congregação Religiosa de moças mineiras, que pude*sem attender as necessidades da educação dos pobres e dos doentes nos hos-pitaes fundou a Congregação das Auxiliares da Piedade, para continuidadedo Asylo, e serviços-que deveriam prestar ao Estado, em outros Estabeleci-
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mentos. Depois de quasi 4 annos de sua creaçáo, foram seos estatutos ap-
provados pelo bispo Diocesano D. Benevides, tendo sido delegado, como
seo-representante, o então Bispo de Camaco e actual Arcebispo de Mariana,
sr. Dom Silverio Pimenta !

Uma dás mais bellas Egrejas Matrizes existentes em Minas é a da cid. de
CJaeté e cuja construcção se prende ao conhecido episódio histórico de um
voto formulado pelo W Vigário da então Villa Nova da Rainha (Caeté), padre dr. Henrique Pereira, douto e virtuoso sacerdote, quando se vi o atroz-
mente calumniadO por uma certa Deohnda, moça de costumes levianos e que,não tendo obtido dáquèlle parocho absolvição de peccados, o acçusou peran-te o povo de tel-a querido violentar em pleno confessionário, Para o tempo
(meados do sec. 18.°) era esse facto o bastante para levar o padre calumnia-'do aos duros tractos do Santo Officio.

Preso e levado para Lisboa, já estava para figurar num autò-de-fé, quan-do do Brasil foi asua rehabilitaçáo: Deolinda, filha do portuguez Manoel Ro-
drigues, e moradora na rua da Chapada, em Càeté,. sentindo-se morrer, fez
publica esolemne confissão de que fora.outrem (Joaquim de Aguilar, diz a
tradição) o autor de sua déshonra e não o Padre Henrique, a quem accu-
sara, estando elle innocente, naquelle dia de Endoenças (5.* feira Santado anno de 1750). O padre voltou ao Brasil e construio então a grande Ma-
triz local, que é uma das curiosidades dajpequena é legendária Caeté.

»:y'.. : •. ;
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XXVI. MUN. DE CALDAS

Este mun. do extremo Sul abrange três districtos de paz (lei n. 556,
de 1911);-
,," 1.° Caldas (sede—cid.)

2;o Santa Rita do Rio Claro.
: 3.» Ipúiúna—(ant. pov. de Santa Quiteria).
,, Pelault. Ref. da div. admin. do Est. o mun. perdeo o distr. de paz de
Campestre, hoje emancipado e constituindo a villa e mun. de Gampestre;mas amesmalei n. 556, de 30 de agosto de 1911, pelo seo art. 2.°, n' 37, ele-
vou a distr. de paz a pov. de St.» Quiteria, no mun. de Caldas, com o
nome de Ipuiúna.

Em 1900, apopul. do mun. era de 17.064 habs. e a superf. do seo terri-
torio era aval. em 2.014 kms.2.

! O mun. de Caldas faz parte do 5.» distr. fed. e da 3.» circumscr. est.
Pert. ádioc. de Pouso Alegre.
A com. de Caldas comprehende os 4 muns*. de Caldas, Poços, Caracol e

Gampestre.
(Vide sobre o mun. de Caldas a longa descripção feita, na ed. de 1909

desta obra, pag. 286 a 291).
—Em Santa Rita de Caldas existem águas medicinaes, de renome entre o

povo da região. Na parte baixa do arraial se encontram essas fontes, das
quaes a melhor éa Fonte Paulina, actualmente muito procurada pelos do-
entes de affecções do estômago e ligado.

— A cid. de Caldas fica numaaltit. de 1.000 ms. sobre o nivel do mar e
gosa de excellente clima de montanha.
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Sua- posição geographica é esta : 3. ° 16' de Long. Ocçid. (merid. do Rio
de Janeiro) e l.°52'de Lat. Sul; sendo de 18.° a sua temperatura média.

—Além das escs. mantidas pelo Est., ha escs.municipaesnacid.de
Caldas, e nos arraiaes de Ipuyúna e S. Rita de Caldas.

Em 1908, havia no mun. 8 escolas primarias estadoaes. Actualmente, a
cid. possue um Grupo Escolar e tem outros melhoramentos: telegrapho, im-
prensa, telephone e linha de automóveis (para Poços de Caldas), etc.

—Pelo art. 2.°, n. XXXVII, da cit. Lei 556, o Congr. do Est. creou o
distr. de paz de Ip\iyuna, na povoação de Santa Quiteria, no munieipio de
Caldas com as seguintes divisas :

«Começam no alto da Serrado Cervo em divisas com a Borda da Matta,
no ponto mais próximo do Córrego das Areias, e segue em linha recta ao
pico da Gineta; deste em rumo ao córrego da Figueira; por este acima até as
cabeceiras; destas a dividir com o districto do Machadinho; seguem depois
pelas antigas divisas com o districto de SanfAnna do Sapucahy (Silvianopolis)
e com o munieipio dé Pouso Alegre até onde começaram.»

—O mun. de Caldas pertence ao valle do rio Verde e á bacia do Paraná.
Era 1890 (seg. a Dir. de Estatist. do Est.), a área do mun. era avaliada

em 2.160 kms. quadr., hoje muito reduzida, como desmembramento de
Campestre. Já as informações dadas pela Cam. Mun. de Caldas, por ocea-
sião do2.°recenseam. geral de 1903, calculavam a superf. do mun. no alga-
r.ismo já mencionado de 2.014 kms.2

—O mun. de Caldas exporta muito café, cereaes, vinhos, águas mineraes,
gado, lacticinios, etc.

—A estatística pecuária do mun. de Caldas, referente ao anno de 1913,
é esta : gado vaccum, 3.150 cabeças; idem cavai lar, 710; idem asino e muar,
340; idem caprino,; 650; idem lanigero, 380; idem suino, 4.500.

' ""¦¦'"¦¦"¦/'¦'* 
XXVJI, MUN. DE CAMBUHY

Este mun. da região meridional de Minas abrange três districtos de
paz :

1. Cambuhy (sede— cid.)
~;? 2. Bom Retiro.

3. Bom Jesus do Córrego.
Sua popul. recenseada, em 1900, foi de 9.099 habs.
A superf. do mun. é aval. em 1.455 kms.2. Seo território não soffreo

alterações com ault. div. adm. do Est. (lei n. 556, de 1911).
O mun. de Cambuhy faz parte do 5.° distr. fed. e da 3.a circumscr»,elei-

toral do Est.
Pert. á dioc. de Pouso Alegre. Constitue uma só com. judiciaria de 1.»

entrancia.
(Vide sobre este mun. de Cambuhy o 3.° vol. deste Annuario, ed. de

1909, pag. 291 á pag. 295).
— A posição geograph. da cid. de Cambuhy é esta : fica a 813 ms. de

altit. e encravada nos valles do rio Verde e do Correntes e Peixe (estes 2
i são affluentes do Mogy-Guassú); a 2.°59' de Long. Occid. do Rio de Janeiro
ea 22HV de Lat. Sul.
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— Bôa Vereda, Capella de S.< Sebastião, Serra do Cabral, Bairro dosVazes e Bairro dos Nunes, são povs do mun. de Cambuhy, que nelles mari-tem escolas publicas municipaes. '
Em 19U8, havia neste mun. as seguintes escolas primarias do Estado : 2na cid. de Cambuhy, 2 no distr. de Bom Jesus do Córrego o 2 no de S. Se-bastião e S. Roque do Bom Retiro. Actualmente, ha na cid. de Cambuhy umGrupo Escolar creado pelo Gov. do Est.

XXVlII. MUN. DE CAMBUQUJRA

Fica este novo mun. ao Sul do Est. (valle do Rio Verde) e comprehende
um só distrieto de paz :

1. Cambuquira (sede do mun, e da villa do seo nome).
Foi creado o mun. pelo n. XXXVII Io art. 7.° da lei n. 556, de 31 deagosto de 1911, comterrit. desmembrado do vis.mun.de Três Corações doRio Verde, a cujo termo forense continua a pertencer, quanto ao judi-ciario.
Já antes da creação do mun. de Cambuquira, esta localidade-por serestação de aguas-estava emancipada do mun. de Três Corações e sujeita auma administração prefeitural, ex-vi do Decr. n. 2.528, de 12 de maio de1909, expedido pelo Gov. do Est.
Em vez de Câmara Municipal, tem a villa um Conselho Deliberativo, queadministra o mun. conjunetamente com á Prefeitura, ad instar do regimena que. estão sujeitas a Capital do Est. e as villas do Poços de Caldas, Ca-xambú e Águas Virtuosas.
No recenseam. de 31 de Dez. de 1893. a freg. de S. Sebastião do Cambu-<juira aceusou ter uma popul. de 2.253 habs., sendo 1.111 hom. e 1.142mulh.
Pert. o mun. ao 4.° distr. eleit. federai e á 3.* circumscr. eleit. do Est.No eccles., depende o mun. da dioc. da Campanha.- No vol. III deste Annuario (ed. de 1909, pags. 1.070 a 1.074) assimdescrevíamos o então distrieto de Cambuquira:
« Pertence hoje ao mun. e termo forense de Três Corações do Rio Verdede cuja cidade dista 3 legoas, por terra, distando só duas legoas da cid.'do Campanha, este futuroso distr. e fut. villa de S. Sebastião de Cambu-

quira.
«Sobre pequena, mas graciosa coluna, está situada a povoação de Cambu-

quira, elevada a distrieto pela lei n. 1.884, de 15 de julho de 1872, e á fre-
guezia pela lei n. 2.694, de 30 de Novembro de 1880, sendo canonicamente
instituída a 3 de setembro de 1882 pelo seo primeiro vigário, o então Pa-dre Francisco de Paula Araújo Lobato. E' par. eccles. do novo bisp. daCampanha.

E' notável este logar pelas importantes fontes de águas acidulo-gazosas
e íerruginosas que possue, e .que motivaram a desappropriaçào do terrenoem 1861, começando-se então a edificação de casas, que hoje excedem a 250,'tendo muitas dellas alto preço de aluguel, durante o tempo de concurrencia
de doentes e aquáticos.

Essa desappropriaçào é devida ao finado capitão Cândido Ignacio Ferreira
Lopes, que disso tratou na Câmara Municipal da Campanha, em sessão de 21
de abril de 1860, trabalhando por essa idéa até vêl-a realisada.

i *)
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A elle se deve também a construcção da primeira casado logar, interes-
sando-se sempre pelo progresso da localidade.

Hoje estão bem analysadas essas fontes, que duas vezes ao anno (março,e setembro) attrahem grande numero de doentes, que alli encontram benéfico
recurso para combater os males de que soffrem, especialmente quando esses
males são constituídos por affecções hepaticas e renaes, ou do apparelho di-
gestivo, das vias urinarias, pobreza de sangue, etc.

Pelo decr. n. 2.528, de 12 de maio de 1909, o £ov. Min. creou a Prefei-
tura Municipal de Cambuquira, inicio da autonomia local,

Possue Cambuquira uma Egreja dedicada a S. Sebastião,padroeiro do lo-
gar, templo modesto e construído pelo finado Antônio Jcaquim da Silva Lemos.

Ha dous povoados no districto de S. Sebastião do Cambuquira : Palmital,
a nordeste e dist. 6 kms., e S. Domingos, a 8 kms., ao sul.

E' banhado o seo território pelos rios Verde, que passa a 20 kms., e
Lambary, a 8 kms.

—No Annuario de 1906 (pag. 153) escreveo o nosso Director uma paginasobre esta formosa e saluberrima estação de águas sul-mineira.
Situada em zona de campo, a 914 metros de altitude, dominada pelosPico do Palmital e Alto do Corcovado, e banhada pelo córrego que deo nome

á povoação, Cambuquira íica no valle do Rio Verde, e é servida pelo ramal
férreo da Campanha (E. de F. Musambinho), hoje Rede Rul-Mineira.

O território do districto em campos, cerrados e pouca matta, tem vários
accidentos ; mede. 15 kms. na extensão norte-sul e 24 kms. de leste a oeste.

Confina com as cidades da Campanha, Três Corações e S. Gonçalo do
Sapucahy; e com as villas de Águas Virtuosas e Sylvestre Ferraz.

Serve ao logar o ramal da Campanha (E. de F. Musambinho). Ha no-
teis, médicos, pharmacias, correio diário, estação férrea, bilhares, Parque
Casino, bons passeios, casa de banhos, e outros melhoramentos em Cam-
buquira».

•

As 5 fontes de Cambuquira estão captadas, caprichosamente, desde 1896,
e são gazosas e ferreo-gazosas.

Damos aqui a analyse e composição chimica da principal dellas, que é a
Fonte Regina Werneck:

Um litro desta água encerra:
Ácido carbônico livre 40 c-c
Ácido carbônico em dissolução 465 c-c
Resíduo secco por litro directo 0,036 gr.» » após ealcinação 0,018^.

. Gráo hydrotimetrico i-0
Matérias orgânicas por litro em oxygenio despren-
diíio 0,0008 gr. '

O resíduo secco, feitos os cálculos das bases
em bi-carbonatos :

Bi-carbonato de cai 0,0060 gr.» » magnesia 0,0030 »
» potassa 0,0012 «

Sulfato de cal 0,0013
Chlorureto de sódio ,. 0,0087
Ferro e alumínio.. ..,, 0,0045

A, M. — 21
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Traços de bi-phosphato de potassa.
E' gazosa, límpida, incolor e não ennegrece as rolhas.

—Além desta fonte gazosa, cuja analyse official pudemos obter, ha ainda
mais 4 fontes de água gazosa em Cambuquira, conhecidas com differentes
denominações (a ultima n. 5, é que é férrea).

Foi o dr. Charles Berthaud (fali. em 1903) o chimico com quem a ant.«Companhia União Industrial dos Ests. Uns. do Brasil» (então cessionária do
primitivo contracto de 7 de out. de 1882 e organisadora da «Empresa Lam-
bary & Cambuquira*, em 29 de set. de 1894, com o capital de 2 mil contos,medeante a novação desse contracto com o Gov. Mineiro,'em 28 de jan. de
1895); foi o dr. Berthaud, que já trabalhara em idênticos serviços, em França
(Aixles Bains, na Saboya), o chimico, dizíamos, com quem a Empresa con-
tractou o serviço de captação dos 5 poços de Cambuquira.

E elle o fez com todos os preceitos scientiflcos e deo então a Cambu-
quira prioridade incontestável nesses trabalhos sobre as outras fontes mi-
neraes do Estado.

O saudoso medico Dr. Francisco Ferreira Netto (fali. era 1907, na Bel-
gica) foi outro tenaz cooperador do sábio chimico francez e do progres-so local.

.*7
Falando da necessidade de uma Prefeitura estadoal, que melhor zelasse

e administrasse a povóação de Cambuquira, dizia um jornalista, em 1906:
« Esta florescente Cambuquira é uma das melhores estações de águas, quetemos no Brasil : optima coilocação, em uma eminência, cercada de cam-

pos, com excellentes terras de capoeira e mattos, em certa distancia, Cam-
buquira resume em si as bellezas do adorável clima mineiro.

Não ha viajante que não tenha enthusiasmo por esta terra, não ha aqua-
tico que não fique embellezado por este privilegiado torrão mineiro.

O que falta aqui é o auxilio, a protecção, o trabalho e dinheiro em
acção.

Districto do município de Três Corações, com cuja sede está sempre em
constantes luctas políticas, Cambuquira desafia as attenções e carinhos de um
bom administrador, os cuidados de um patriota.

Para esta terra, fadada a ser um dos pontos culminantes da civilisação e
progresso do scenario mineiro, chamamos a attenção do honrado governodo Estado•

Esta terra merece seos cuidados e patriotismo.
Em Caxambú, Poços de Caldas e Lambary (estações de águas) já foram

creadas Prefeituras.
Crie o Governo Mineiro também uma Prefeitura em Cambuquira e collo-

que á frente dessa repartição.um administrador de pulso, um hábil impulsio-
nador do progresso de Cambuquira».

-Tempos depois, em 12 de maio de 1909, o Gov. do Est. creavaa Prefei-
tura Municipal das Águas de Cambuquira, nomeando 1.° Prefeito o sr. dr.
Raul de Noronha Sá.

Em princípios de 1908, foram em Cambuquira inaugurados melhoramen-
tos de grande importância, como sejam : linhas telephonicas para a bella villa
de Agüas Virtuosas, para a fazenda do sr. coronel Alfredo Braga e outra
naraá prospera cidade de Três Corações, tendo-se aberto desta para Cam-
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buquira unia estrada servida por um magnífico automóvel, de força de 45
cavailos.

O percurso de Três Corações a Cambuquira pela estrada commum dista
18 kilometros, mais ou menos, que por automóvel ficaram reduzidos a 25 mi-
nutos de viagem.

*

A est. de Cambuquira, a 914 ms. de altit., foi inaug. a 8 de out. de 1894
eflca entre as ests, de Nova-Baden e cid. da Campanha.

Dista 69 kms. da est. de Freitas, inicio do Ramal da Campanha, 17 kms*
da Campanha, 16 de Águas Virtuosas, 09 de Freitas, 86 de Soledade e 175 de
Cruzeiro.

A parochia de S. Sebastião das Aguai Virtuosas de Cambuquira con-
tava 2.273 habs., em 1890 (1.111 homens e 1.142 mulheres), pela Synopse
cit., pag. 70.

Pert. a par. eccles. de Cambuquira ao novo bisp. da Campanha e devia
ella ter em 1908, cerca de 3.000 almas e uma ext. de 18 kms. de N. a S. e
24 kms. de L. a Ò;

E' de procedência indigena o nome de Cambuquira (em tupi cad-am-
Hkira) expressão que significa: brotos de herva, grêlos, folhas tenras. {Th.Sampaio, op. cit., pag. 118).

Cambuquira, Lambary e Caxambú fazem hoje parte do mesmo syndi-
cato arrendatário das estações de águas do Sul de Minas.

Em 1905 e 1906, essas hydropolis tinham sido encampadas pelo Estado
de Minas, que depois as arrendou a uma Elmpresa, com sede no Rio de Ja-
neiro.

De Bello Horizonte a Cambuquira faz-se a viagem pela E. de F. Central
até Ba^ra do Pirahy e Cruzeiro (ramal paulista) e de Cruzeiro por deante
pelo itinerário seguinte : Cruzeiro, Passa-Quatro, Soledade, Freitas, Águas
Virtuosas e Cambuquira (sempre pela Rede Sul-Mineira).

Ligada que seja Cambuquira a Três Corações pela linha de carris ele-
ctricos em construcção, a viagem pôde ser de Cruzeiro directamente a Três
Corações (pela linha da antiga E. de F. Minas & Rio, hoje pertencente á
Rede Sul Mineira).

A onze de novembro de mil novecentos e doze, em Bello Horizonte, pe-rante o sr. dr. José Gonçalves de Sousa, Secretario de Estado dos Negócios
da Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras Publicas do Estado de Mi-
nas Geraes, compareceram, de uma parte o coronel Asarias de Britto So-
brinho e de outra parte os srs. Estevam Lisboa, Armando Guzzi, Alcino
Bastos, Joaquim Victor de Sousa Meirelles Netto e Pedro Martins, e assigna-
ram o termo de approvaçao da cessão e transferencia, que o coronel Asarias
fez aos segundos, do seo contracto de 6 de março de 1912, de arrendamento
para exploração das fontes de águas mineraes de Cambuquira, tendo sido
approvada pelo governo do Estado a escriptura de cessão e transferencia
do referido contracto de 6 de março, feita pelo coronel Asarias de Britto
Sobrinho aos srs. Estevam Lisboa, Armando Guzzi, Alcino Bastos, Joaquim
Victor de Sousa Meirelles Netto e Pedro Martins, ou á Companhia que orga-
nisasem, na forma legal.

O coronel Asarias de Britto Sobrinho fez aos srs. Estevam Lisboa
Armando Guzzi, Alcino Bastos, Joaquim Victor de Sousa Meirelles Netto
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e Pedro Martins, a dita cessão e transferencia por uma escripturano valorde rs. 500:0008000, em 8 de nov. de 1912.
*

Com a creação e installação da Prefeitura, surgio para Cambuquira umanova época de progresso material e embellezamento.
As obras foram logo iniciadas pelo sr. Prefeito, estando algumas já con-cluidas, taes como: construcção de um novo cemitério ; reforma completa doMatadouro e açougues, de accordo com as exigências da hygiene ; boeiros,macadamisação, abaulamento e sargeteamento de diversas ruas ; reparos

geraes nas estradasse Três Corações, Lambary, Campanha, Congonhal, S.Domingos, Marinheiro, etc.
O engenheiro da Prefeitura procedeo logo aos estudos e orçamento parao abastecimento dágua potável e construcção de duas pontes sobre os riosLambary eS. Bento, nas estradas de Campanha e Conceição do Rio Verde.Também foi concluido, em frente á estação da estrada de ferro, o belloedifício para a Usina electrica da Empresa Luz e Força, sendo actualmente omais bonito prédio da ;•Villa ; e tiveram começo os trabalhos do assentamen-to do motor, caldeira e mais accessorios da installação electrica, no Parquee ruas de Cambuquira.

*

Do n. 737, de janeiro de 1912, do Diário de Minas, extrahimos a se-
guinte interessante e completa noticia da estação de águas da Villa de Cani-buquira.

«Cambuquira fica situada a uma altitude de 950 metros, reclinando-se a
povoação em uma collina fronteira á via-ferrea, cuja estação dista de Cru-zeiro 176* kilometros.

As communicações se fazem por intermédio daactual Rede Sul Mineira,cuja estação inicial é.Cruzeiro (S. Paulo) de onde parte o trem diário em com-municaçãocom os rápidos de Rio e S. Paulo, ás 12,45 da tarde, aqui che.
gando ás 7,40 da noite.

O custo das passagens directas do Rio até aqui é de 32$900'—; de S. Paulo:33JJ700—; o das passagens de ida e volta,£com umprasode 60 dias, é de 48#100—para o Rio, de 49J500O para S. Paulo.
Até 11 de maio de 1909, fazia Cambuquira parte do municipio de Três Co-rações do Rio Verde, do qual era districto, vegetando em toda a sua obscu-ridade, conhecida apenas de quem nella havia reconhecido virtudes, e quepor gratidão lhe obtinha novos adeptos.
Nessa data, creou-se a Prefeitura destinada pelo Governo do Estado afornecer-lhe meios de se apresentar decente aos seos visitantes, dotando-ados melhoramentos indispensáveis a uma estância hydro-mineral.
Assim é que, iniciados esses serviços soba gestão do dr. Raul de No-ronha Sá, seo L? Prefeito, Cambuquira poude ver, a 12 de outubro de 1910, inau^

gurado o serviço de illuminação electrica, fartamente illuminadas as suasruas por onde antes desse melhoramento-á noite, transitavam difficilmente
os seos habitantes, transformados em pyrilampos, pois se muniam de lan-ternas os raros transeuntes nocturnos.

Nessa occasião, as suas ruas não passavam de caminhos por onde malse podia passar durante o dia ; agora, estão quasi todas niveladas, dispondode passeios cimentados e sargetas para escoamento das águas pluviaes.Esse serviço, hoje completo, senão tem ainda a elegância das villasde águas européas, de que estamos muito distantes em qualquer das nossas

' : H %

.
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estâncias, já não é constituído pelos velhos terreiros de fazendas e as esbu-
racadas estradas de carros puxados a bois.

Em 1909, contavam-se em Cambuquira 296 casas, muitas das quaes in-
habitaveis. Hoje, esse numero ascende a 356, muitas novas, outras reforma-
das e muitas em construcção.

Pondo de parte as casas que se alugam a veranistas, que com suas fa-
miliasas preferem, possue Cambuquira os seguintes hotéis :

O Globo —ornais antigo e de propriedade do dr. Fernando Antônio de
Lemos, sob a gerencia do coronel Servulo Penido, de S. Gonçalo do Sa-
pucahy.

Dispõe de bons commodos, bem arejados e espaçosos, fornecendo aos
seos hospedes bom tratamento, pela diária de 1% e 8j)000por adulto.

«O Victorio; com o seo pomposo titulo de Grande Hotel, de proprie-dade do sr. Ângelo Villar, auxiliado por sua esposa, exma. sra. d. Marti-
na Villar.

As diárias são eguaes ás do Globo.
O «Resende», de propriedade e gerencia do sr. João Pinto de Rezende

e sua senhora, que é também a Agente do Correio.
O «Clovio*, de propriedade de d. Marietta de Rezende Ribeiro, é situa-

do no dorso da coluna, em um dos mais bellos pontos de Cambuquira, de
onde se descortina um dos mais vastos horizontes.

O «Hotel do Parque», antiga propriedade do sr. Jorge Domingues da
Silva, vendido, em 1911, ao sr. Júlio Klier de Mendonça, que com sua se-
nhora o transformou por completo, apresentando-se agora luxuoso.

Possue aposentos para hospedes, que queiram exigir todo o conforto,
sendo o único que tem diárias de 10$000 nos seos quartos de luxo.

Collocou o sr. Klier em seo hotel um pequeno Casino de diversões e
um tiro ao alvo, em que os amadores podem exercitar-se.

Por fim, no antigo Hotel «Vista Alegre», em mãos de novos proprieta-rios, deve estrear-se nesta estação (1912) um novo hotel dirigido pelo sr.
José Vallias, que vae tentar a sorte que não sorrio aos antigos donos.

Agora que Cambuquira entra em nova fase de vida, não será difficii fa-
zer prosperar tantos hotéis e pensões.

E isso o dizemos fundados em que todas as casas particulares possíveisde serem alugadas a veranistas, estão tomadas para toda a estação de 1912,
que, se nos afigura, será mais ^concorrida do que a anterior, na qual Cam-
buquira deo hospedagem a 450 pessoas ao mesmo tempo.

A diária dos hotéis, conforme o dissemos, á excepção do Hotel do
Parque, em que varia de 8$ a 10JJ000, é de 6$ a 8J000, conforme se trata de fa-
milia numerosa ou de hospedes isolados.

Em geral/o tratamento é bom, dispondo a villa de boas chácaras e hortas,
em que se cultivam fructos e legumes.

Todos os hotéis e casas particulares são illuminados á luz electrica, quetem sido distribuída sem as interrupções que são freqüentes nas melhores
installações das grandes cidades.

A Usina geradora acha-se collocada em solido prédio, junto á estação,
sendo a energia fornecida por um motor a vapor, que acciona dois gerado-res com capacidade de 180 ampéres, em corrente de 220 volts.

A primeira visita do hospede, no dia seguinte ao da chegada, é ao Par-
que de águas, onde se acham localisadas as fontes.
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Ao fim da rua principal da villa, á esquina da ultima casa, ponto em
que começa a ladeira que termina no portão principal do Parque, o visi-tante tem um natural movimento dei surpresa, ao deparar o mimoso recantoem que foi transformado o primitivo brejal em que brotavam os diversosmananciaes, que constituem a riqueza de Cambuquira.

E' irreprehensivel o zelo com que tem sido cuidado o Parque, que seacha sob a gerencia do sr. Leonardo de Freitas.
O Mesmo em dias chuvosos, elle pode ser freqüentado, pois em continua-

ção aos passeios das ruas existe pela ladeira um passeio cimentado que ter-mina no portão principal, e o Parque tem as suas ruas cobertas de cascalho
grosso com que foi aterrado o antigo brejal, sendo todo o terreno drenado
com escoamento das aguas para um grande dreno, que percorre o Parque emtoda a sua extensão.

Vem aqui a propósito referirmo-nos ao clima de Cambuquira—um dosmais invejáveis que conhecemos.
No verão, a temperatura ascende em gráo máximo, nas horas de sol ar-dente, a 27 e 28 grãos, baixando ao cahir da tarde, facultando-nos noites de-liciosas.
No inverno, os dias decorrem sem nevoeiro, cousa que não se conheceem Cambuquira, táoseccaé a sua atmosphera, de uma luminosidade incom-

paravel.
A temperatura baixa a 1, e a 2 grãos e raras vezes a 0°.—A' temperatura de4e 5graos, os vestuários leves podem ser usados, sem que por isso se sintafrio mais intenso.
Meia hora depois de qualquer chuva pode se andar pelas ruas, pois aágua se escoa completamente, ficando o terreno secco.

*

<

Voltando ao Parque: à esquerda da entrada, fica collocado o pavilhão* dos copos, onde está estabelecida a portaria.Nesse pavilhão depositam os aquáticos os copos de que se servem parao uso das aguas.
Dispõe o Parque de um outro pavilhão em que se procede ao engarrafa-

mento — escrupulosamente fiscalisado — da água para exportação.
São 5 as fontes de aguas gazosas :

A Fonte Roxo de Rodrigues, junto ao pavilhão de engarrafamento, an-tigamente a mais apreciada das gazosas simples, conhecida por fonte da bicade prata, de grande vasão, e que hoje não é mais aproveitada por se lhe terrompido a captação em uma tentativa para levantar-lhe o nivel, afim de fa-cilitar o engarrafamento.
Esta deverá ser novamente feita por quem se propuzer a explorar asaguas de Cambuquira.
Não se lhe pôde determinar a vasão, devido á ruptura a que nos re-ferimos.
II A Fonte Regina Werneck, da qual se faz actualmente a exportação,

em que se observam 3 grãos diversos de carga de gaz carbônico, com osrespectivos números 1, 2 e 3.
«E' uma água acidulo-gazosa, bi-carbonatada mixta, essencialmente diure-tica, de acção estimulante è empregada em varias affecções dos apparelhos

gastro intestinal e genito urinario e em diversas diatheses.»
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Não nos aprofundaremos no estudo clinico dessas águas por ser isso ob-^
jectò de um trabalho, que o medico do estabelecimento hydro-therapico pre*
tende publicar.

A carga de gaz carbônico, que se encontra no n. 1 desta fonte, de l,gr
20927 por litro, é constituída na sua quasi totalidade por gaz inteiramente
dissolvido n'agua, de modo tal que uma garrafa aberta o conserva de um para
o outro dia.

Desta água bebemos uma garrafa conservada durante dois annos, na
qual não se -observava deposito algum, ecujo sabor e carga de gaz em nada
differiam dos de garrafas abertas no mesmo dia do engarrafamento.

A sua vásão é de 5.760 litros por dia, no n. 1.
III A Fonte Commendador Augusto Ferreira i fonte alcalino-gazosa, de

mais fraca porcentagem de gaz carbônico: 0,gr82540 por litro, bi-rcarbonatada
Módica, dé propriedades mais sedativas e usada em outras affecções do appa-
reino gastro intestinal, e figado.

E' uma das mais preciosas fontes que possuímos nas nossas estâncias
hydro mineraes e isenta completamente de qualquer quantidade de ferro.

O vulgo denominou-a Fonte Magnesiana.
A sua vasâo é de 10.800 litros por dia.
IV A Fonte Fernandes Pinheiro, . água gazosa ferreo-manganica, uma

das mais felizes combinações da natureza* tornando o ferro de que essa água
é prodigiosamente rica, mais assimillavel e supportado pelos estômagos
mais sensíveis.

E' uma fonte intermittente, de uma vasão de 17.280 litros por dia.
As suas indicações* nos diversos estados mórbidos em que ha necessida-

de de um estimulante destinado á activação da nutrição geral, são pre-
ciosas.

Ahi encontram vida os anêmicos, convalescentes e depauperados.
Por ultimo a Fonte Sousa Lima, ferreo-gazosa-sulphydricada, de menor

riqueza que a sua similar, tem indicações limitadas devido ao desprendimen-
to que nella se faz de gaz sulphydrico.

Denominaram-n'a de Fonte da Bellesa, pelo emprego empyrico que delia
fazem em diversas dermatoses.

Não encontramos por parte dos proflssionaes indicações nesse sen-
tido.

A sua vasão é pequena: 3.196 litros por dia.

•¦•¦¦ 
•.•..' 

• 
*

Tomando á esquerda por qualquer das ruas cobertas de fina areia, che-
ga-se a uma pequena Praça, em que se acha collocado o Estabelecimento Hy-
drotherapico.

E' um pavilhão rectangular circumdado de varandas, mas,.. coberto de
zinco !

Ahi se encontra o escriptorio da gerencia, em que cada hospede faz a sua
inscripção em registro especial, onde deixa o seo autographo, toma o seo
peso e recebe um cartão que lhe faculta a entrada no Parque, para uso das
águas pelos dias que requerer, medeante o pagamento da taxa determinada
por uma tabeliã destinada a esse fim.

Ao lado da gerencia está o escriptorio do medico do estabelecimento,
onde aquelles que desejam obter o máximo aproveitamento vão buscar as in-
dicações das águas e regimen que devem seguir durante a estação.
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Deixaremos aqui consignado, sem que isso constitua um reclame ao me-
dico do estabelecimento, que é da maior importância que cada doente vá
procurar as indicações adequadas ao seo estado pathologico, pois disso de-
pende o bom resultado do seo tratamento.

As águas têm as indicações especiaes para tornal-as aproveitadas, não
podendo ser,tomadas a esmo, sem methodo e sem prescrjpção, sendo esse o
motivo pelo qual muitas pessoas se retiram d'aqui sem auferir os lucros
que esperavam da sua estação.

Não se vem beber água, mas sim usar das águas.
O'estabelecimento dispõe de uma bôa sala para applicação das duchas:

frias, circulares, escossezas, em columna, etc.
E' um dos complementos indispensáveis a uma estação hydro-mineral.
A maior pressão da ducha fria é fornecida pelo jacto de água de uma

pressão de 18 metros.
¦¦> Apesar de ser um dos melhores estabelecimentos montados em as nossas
estâncias hydro-mineraes, é ainda carecedor de reformas tendentes a tor-
nal o moderno, como o deve ser, acompanhando o progresso da hydrothera-
pia chimica.

De um e outro lado da sala de ducha abrem-se as portas que communi-
cam com os quartos, que servem á direita para uso das senhoras e á es-
quer da aos homens.

O gabinete de electrotheraphia comprehende os apparelhos para appli-
cação de electricidade statica, os quaes não funccionam por falta de instai-
lação conveniente.

Possue apparelhos para massagem vibratória em uso corrente.
Aos fundos do estabelecimento estão montadas a caldeira para aqueci-

mento da água, as banheiras para banhos de immersão, quartos para mas-
sagens e latrinas.

De um lado, á direita, estão os apparelhos de gymnastica, e de outro, áesquerda, o tanque de nataçãofdividido em três gráos deprofundidade-lm.
I,m20 e l,m60~cuja água é constantemente renovada, prestando-se aos
exercícios dos banhistas que a procuram.

* *
Junto a uma enorme canelleira abre-se o portão do Parque, que dá sã-hida para arua de magnolias, que conduz o visitante á matta visinlia, con-

venientemente preparada para uso dos hospedes de Cambuquira.
Veredas sombreadas, e bem cuidadas, convidam o aquático a embré-

nhar-se por toda a matta.
Encontram-se bancos de espaço a espaço e, nas clareiras, mesas aprovei-

tadas nos pic-nics.

Por 
um lado acompanha-se o curso de silencioso e sinuoso regato, quenos guia até ao caminho que nos leva ao açude do estabelecimento, passeioHf> agradável e que se pode fazer nas horas de máximo calor.

Outros Caminhos em suaves zig-zags, dirigem-se para o alto da coluna,
sob o docel de frondosas arvores que tudo sombream.

Delicioso retiro onde cada qual pode, em silencioso scismar, passar horasinteiras a esquecer as agruras da vida!
E, ahi, longe do soffrego bulicio das grandes cidades, decorrem calmos

os dias, trazendo ao corpo e ao espirito o repouso indispensável para o resta-belecimento do equilíbrio das funcções orgânicas.
.-O:

ifà.
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Dispõe Cambuquira de uma pharmacia, em que se encontram os medica-
mentos indispensáveis, dirigida pelos srs. Polydoro de A. Lemos e Adhe-
mar de Miranda.

Aos amadores do gênero offerece o sr; Joaquim Dias da Silva o seo Ca-
sino, onde se encontram bons bilhares e uma bella sala para jogos.

Açougues em que é vendida carne de superior qualidade; padaria em
que o pão tem sido comparado pelos cariocas ao melhor pão do Rio de Ja-
neiro, manufacturado com água da Fonte Regina Verneck, o que é uma
bella recommendação para a excellencia do producto.

Negociantes, casas de modas, alfaiates, sapateiros, etc, nada disso falta
em Cambuquira.

Existe um Cinema para exhibiçoes cinematographicas, que tem as suas
sessões extraordinariamente concorridas.

que de mais pobre possue Cambuquira é a Egreja Matriz.
E é inacreditável que aquelles que aqui vêm refundir as suas energias,

levando a saúde restaurada, muitos já desilludidos de encontrarem recursos
na therapeutica para allivio dos seos males, é inacreditável, dizemos, que
se esqueçam d'Aquelle que tudo pode e sem o auxilio do qual nada po-
demos...

Bem minguados têm sido os auxílios obtidos pela Commissão das obras da
nova Matriz, que difficilmente poderá levar a cabo o levantamento d'ella.

E no emtanto não seria difficil que, ao menos por gratidão, cada qual
ahi deixasse o seo obulo para construcção da Egreja, onde fossem recebidas
as orações e acções de graça daquelles que, felizes, recobram a sua saúde,
graças ás benéficas virtudes das águas de Cambuquira.»

*

A Inspectoria Agrícola Federal, em Minas, fez levantar a seguinte esta-
tistica pecuária do mun. de Cambuquira, referente ao começo do anno de
1913:

Gado vaceum, 3.200 cabeças; idem cavallar, 740; idem asino e muar, 210;
idem caprino, 460; idem lanigero, 370; idem suíno, 1.680.

XXIX MUN. DA CAMPANHA

Este mun. do Sul (valle do Rio Verde) abrange dois districtos de
paz :

Campanha (séde-cid,).
Ponte Alta.

Tinha este mun., em 1900, uma popul. de 19.120 habs. e uma superf. de
780 kms. quadrs.

A div. adm. do Est, em 1901, lhe tirou o territ. da villa e mun. da Águas
Virtuosas. A ult. Ref. de div. adm. (lei n. 556, de 1911) não fez novos des-
membramentos no mun. de Campanha e apenas confirmou pelo n. IX do
art. 2.° a creação do distr. de paz de N. S. da Conceição da Ponte Alta,
regulando-lhe os respectivos limites com os mun. de S. Gonçalo do Sapu-
cahy e Eloy Mendes.

Faz parte o mun. da Campanha do 5.° distr. fed. e da 3.a circums.
eleit. do Est.

E' sede do bispado da Campanha e de uma com. judie, de l.fc entr..
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Foi o pregador da festa o laureado orador sacro revm» padre José Maria
Natuzzi* religioso da Companhia de Jesus. v ?

' *
Damos a seguir ligeiros traços biographicos do actual sr. bispo diocè'--

sano.
Natural dá legendária cidade da Campanha, nasceo o exfno. sr, d. João

d'Almeida Ferrão, em 1853.
Ordenou-se no Seminário Diocesano de Diamantina, recebendo ordens

sacras do saudoso Bispo D. João Antônio dos Santos.
Eis a carreira de Monsenhor Ferrão :
Foi professor no Seminário Episcopai de S. Paulo, onde a. sua palavra

autorisada foi sempre; ouvida com enlevo e carinho pelos seos discípulos.
Exerceo o vigariato em varias freguesias, não se poupando no serviço de

seo nobilitante sacerdócio.
Era vigário geral da. diocese de Pouso Alegre, quando se creou o bispa-

do da Campanha, para onde foi transferido como Vig. Geral, egualmente.
Em Abril de 1909, foi nomeado e, a 19 de set. desse mesmo anno, sagrado

1.° Bispo da Diocese Campanhense.
»

No começo de 1913, havia no mun. da Campanha: Gado vaccum, 2.600
cabeças; gado cavallar, 620 cabeças; gado asinino e muar, 490; cabeças; gado
caprino, 470 cabeças; gado lanigero, 450 cabeças; gado suino, 3.900, segun-
do a estatística pecuária levantada pela Inspect. Agric. Federal no Est. de
Minas. ,. . •. , • ...

*

A Cid. daCampanha.—As.íim,descreveo esta cidade o jovem e estudioso
prof. sr. F. de Oliveira Netto, fail. em 1913, nesta Capital: ' ,

«Situação.— A Campanha, uma das mais antigas e florescentes cidades
do sul de Minas, acha-se situada a 913 metros acima do nivel do mar, aos
21°, 45' de latitude Sul e a 1«, 3' de longitude occidental (pelo meridiano que
passa pelo morro do Castello, na cidade do Rio de Janeiro). Está situada
sobre colunas e a poucos kilometros da estação de Cambuquira (E. F. Mu-
sambinho).

Histórico — Em uma bellissima collina, um pouco retirada das; margens
do Rio Verde, residiam em sitios de suas propriedades, dois pretos, os quaes
cultivavam cereaes e tinham criações de porcos ; aconteceo que, no anno de
1720, fugiram da cadeia de Villa Rica dois condemnados e sem rota
para lá se dirigiram, onde travaram iencarniçada lucta com os moradores
destes sitios, e vencendo-os, ficaram senhores destas paragens.

Tendo permanecido isolados por algum tempo, resolveram conhecer as
circumvisinhanças dos sitios onde, depois de galgarem uma collina, .algum
tanto elevada, avistaram ao longe uma fazenda e para lá se dirigiram.

Permanecendo na dita fazenda por alguns dias, travaram relações com
os habitantes destes sitios, chegando a desposarem duas filhas do fazendeiro;
em seguida, vieram todos residir em suas humildes choupanas é foram au-
gmentando a população com a chegada de autros, até que mais tarde for-
maram a cidade de que passo a tratar, sendo elevada á villa^ com a deno-
minação de Campanha da Princeza da Beira, pela lei de 20 de outubro de
1798, e á cidade, a 9 de março de 1840.



*

336 ANNUARÍO DE MINAS
**-"'-' "*' ' — --- 

i,.._,- _-..' '- ' -' J' '""^ 
¦"¦' |-L-L||.

An ^ArfiCÍe-~0 municiPio da Campanha, é actualmente um dos menoresao estado, pois, apenas eonsta de dois districtos de paz, que sâo: o districto
ser a ri6.6 

° 
thMno^ Ponte Álta, actualmente elevado a districto. Por

||^ 
ant?«a c,dade d0 sul> outr'ora era a que possuía maior município;

cathLTn0 
d~brainento dos outros districtos,'que foram elevados ácathegona de cidade, flcou reduzida somente a dois districtos.

to, ,T1ÍT0~'^ P°PuIacao d0 município é calculada em 20.000 habitan-ios, cabendo a cidade 8.000.

«•.nriÜf ,TD-ÍCÍPÍ0' .emb0ra domasiadamente pequeno, é atravessado por
S PpfnH 

mS 
fTS'flUe Sa° •• ° Ri0 Verde> P°uco dista"te da cidade,

PalÜ ! n 
° IfnbarJr' conhecido pelas suas águas muito saudáveis, oalmeira, o Dourados, o dos Lasaros e o rio Peixe.

forma 
C^£S!-T panorama «ellissimo, porém tristoriho, e é ediflcada em

alinhada nZ ÍT°- f *m* maS Sâ0 Pela ^or parte rectas e bem
sadas. calçadas, com largos passeios e algumas arbori-

tvlenoSSlTngUlar 
Canalisaeao de aSua«e ««gotos e é illuminada a gaz ace-tyleno, como quasi todas as florescentes cidades do sul de Minas.

cidade uma hl 
*1 *'*U«*M» (ramal da Campanha), havendo na

flclos conta™ 
const™da e elegante estação. Dentre seos principaes edi.

ZmLZl; 
° ^T' ediflci° bem esPa«0S0- bem construído, de

£í lESÁ 
e lnaugu,rad0 a 8 de Í«»ho de 1851; o mercado publico um

aomtaÜ h 
Z°na,S"1-mJineira e de g^nde commercio, principalmente aos

bem sfnln * 
Sant,flcados' ° apitai ^ misericórdia, vasto edifício-

rSoT?,! P 
°Pt,maj C0ndicões Cênicas, o qual foi creado pela lei

que noannot Sf 
dfe1836 

VnaUgUrad0'a8de J^ode 1851, sendoque, no anno de 1860 a 61, foram ahi tratados 127 enfermos ; sua receita era

umí ^ vLtÍC?/PUt 
,Ca' a qUal P°SSUe ^oximadamente 5.000 vo-lumes , z vasta Egreja matriz, sob a invocação de S. Antônio do Valle da Pie-dade.de ornamentação singela e antiga; a de N. S. das Dores, a de N. S

cltruTda6 e sÊ£ W e ™a be>»-°>a capellinha elegantement
Ts cSlmh? ,n° 

CemUerÍ°'0q,lal é ^m,zelado, notando-se lindissi-
^lu ' ¥a mai0r parte ee^truidaS de mármore ; o ediflcio da
Iffilfvip0 f6 

construccao mnito solida: a câmara municipal; o edi-
llm^-! 

funccionando a Escola Normal; o ediflcio onde se acha a sub-
lare Dorém°nnt- *f' f 

* ÍraP0Ptantes Predio* de propriedades particu-lares, poiem quasi todos de construcção antiga.»

XXX MUN. DE CAMPO BEU,0
Este mun. da zona do Oeste abrange cinco districtos de paz:1. Campo Bello (séde-cid.)
2. Qanna Verde.
3. Crystaes.
4. Candeias.
5. Porto dos Mendes.
Popul. recenseada, em 1900, 26.185 habs.
Superf. do mun., 2.069 kms.2.

Paz parte do 4.»distr. fed. e da 4.* circumscr. eleit. do Est

. - 

•- ..,-..; ¦



k

ANNUARIO DE MINAS 337

Pertence, no eccles., ao arceb. de Mariana.
Constitúe uma com. judiciaria de l.*entr. e abrange o termo forense de

Piumhy.
Deste mun. de Campo Bello já nos occupámos, extensamente, descre-

vendo a sede e os distrs., no Annuario de Minas, de 1909, pag. 303 á
pag. 306.

—A cid. de Campo Bello é serv. de caminho de ferro e telegrapho ; é
illumin. á luz electr. e possue imprensa, foro, municipalidade, parochiato,
grupo escolar, bom commercio, etc. O mun. exporta muito gado e ce-
reaes.

—O desenvolvimento da instrucção primaria no mun. é este :
Em Parreiras, Furtados, Coqueiros e Rio Grande, a Cam. de Campo Bello

mantém escolas publ. municipaes; e o Est. por sua vez tem no mun. o
Grupo Escolar da cid. de Campo Bello e as escolas isoladas de Canna-Verde,
Crystaes, Candeias, Porto dos Mendes e Olaria.

A cid. de Campo Bello é servida pela E. de F# Oeste de Minas (esta-
ção Toscano 'de Britto) e fica a 776 ms. de altit. e a 2° 5' de Long. Oeste
do Rio de Janeiro o a 20°5T de Lat. Sul.

Fica o territ. do mun. encravado na bacial fluvial do Paraná, sendo
elle banhado pelos rios Grande e seos affluentes: Jacaré e São João, Congo-
nhal, Tres-Pontas, e correndo no mun. muitos ribeirões: Canna-Verde,
Garcias, São Miguel, Crystaes, Amparo, etc.

Produz o mun. e exporta muito gado, café, cereaes, fumo, tecidos
de lán, assucar, lacticinios, etc.

Ha no mun. vários povoados, além dos arraiaes, que são sede dos 5
distrs. de paz já citados: Água Limpa, S. Raymundo, Brôa, Saudade, Co-
roado, Morro do Pontal, Antunes, Lage, S. Sebastião do Monte-Alegre, Ja-
caré, Porto dos Tropeiros, etc.

A est. urbana de Toscano de Britto fica no kilom. 59, entre as de Can-
na-Verde e Candeias ; e as outras estações férreas existentes no mun. são :
Canna-Verde, no km. 39 do Ramal de Ribeirão Vermelho a Formiga (antigo
Ramal de Catalão) a 753 ms. de altit. e entre as ests. de Perdões e Toscano
de Britto ; Candeias, no km. 84 do cit. Ramal de Formiga, a 929 ms. de altit.
e entre as ests. de Toscano de Britto e Bugios. Dos portos fluviaes sobre
o Rio Grande, dentro do mun. de Campo Bello, o mais importante é o do ar-
raiai de Porto dos Mendes, servido pela linha de vapores da E. de F. Oeste
de Minas (na secção fluvial desta Estrada).

XXXI MUN. DO CAMPESTRE

Fica este novo mun. no extremo Sul do Estado c coiiiprchende um só
districto de paz:

1. Campestre (sede da villa e do mü::»)
Foram creados o mun. e villa do Campestre pelo n. V do art. 7.° da lei

n. 556, de 30 de agosto de 1911, com territ. desmembr. do Vis. mun. de Cal-
das, a cuja comarca continua o novo nun. a pertencer, quanto ao judiciário.
A popul. da freg, de N. Sra. do Carmo do Campestre constava, em 31 Dez.
1890, de 5.141 habs., sendo 2.565 hom. e 2.576 mulh.
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terem íol«'aí°i Éll íiiffl? ° 2 31 de março de 1912 para
Camarí. le'Ç°eS $g® 

oonstituitivas da nova villa é sua

eleitP6do EstT' 
** ^^ *° ^ dÍStU eleit' federal e á 3-* ci™<*.

de vtrmlíio^r0?1308^^ deexcelle^ ^hiü está sendo dotada
potlv etc ÍS? 

•• «s allaçâo de luz electrica, abastecimento d'agua

da SllUfiiSf0 ?P1P 
optimas lavouras, sendo a*ue*to

propriedlÍa^icS ÍÍ^ 
^ ^ ^ *" ^

lliliS^l^lpi fll P^-291> a--^scre-

do (ií^iWffi^^ce^ada ^ P^ochia de N. Sra. do Carmo
deve ter 7X) habs M J^ ^ 4UaeS 2"565 hom- e 2-5^ mulh. Hoje

da ãmSmÊm^ dÍStrÍCt° de N- ÍI d° Carmo d0 Mestre,
SÜS1Ü Man885/ f <ftdaÇâ° d6Ste l0gar é attribuida * íS
e que dé^ÍÍn Í&Sl|Wf 

oniz, que aqui tinham suas fazendas
miíerio, o e^aT uhia^ eS « 

J 
t° 

"^ ° P"meÍr° COnstraio um ce"
leito da morte éa f01 f J1 q™ Francisco Moniz também auxiliou ; o
mãos, o começo de uma no™alda 

eSpintUal mm' no Pensf* *>* dois ir-
qual deram o JÍS ^ *& ^^ * Se desen™lver, e á
:grande espaço Ülellgf 

*" 6 de 12 *l(í™™' «<> «*>*
'^I^Jer^í^í*?0 de !839 elevou o Campestre a disticto

.da Lei'nP. |^T3 de Íb i!fÊí^W•* ^7 ^ § ^ d° Wt &
pela Lein. 558, deli de OuÍnbt dTlSSl 

lnC°rp°rada a° mun' ^ Caldas

Senhorfdo0 SSStSÍ ^ dedÍCada á ^°^> «~*No«.
se reconstruído T;aSPgUar' QUe actualmente «tá terminado, tendo-
do Rosário ; con a cerca de ™T' 7*" 

COn^á* * Nossa Senhora
uma cadeia com acommodíò^' ^ qUaeS "° de nova «»»"trncçío ;
nm cemitério fechado IÍl|tv P^ 

6 P?a I0 °U U P^fcetc.
pnblicas para ambos ;sseXOS "" ^ duas esco1^

e o 'mS?.:: 
ÍSSÍÍSÍ P°r VatS 7S : ° "MaChad0»' ° **»»

A leste do districto e . 
P 

Tf 
d? "CerV°" e do ePoe° Eundo »

chado, passandííe tu^ eÍ!faS' .?$ a °pldade de Santo Antônio do Ma-
a 31/2 a serra deste noTenoTeo T\ 

° daS *PoSses» a 2 ^
ceiras, o «S. Thomé» Sáw t P°.u ma'S eleVad°' e a 4' em sua^ cabe-
nh»Ai7.u lllüine>>' tributário do «Cabo Verde«, a ESE e a 7 ^cm»* \m»chadinho, passando-se a uma loe™ * ^ a« t>J ^goas, Ma-uma legoa o no do «Peixe*, o das «Posses» a 21/2-

>
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$ serra, deste nome, tampem conhecida por «Poço Fundo.» a 3, e o «Ma-
chado» a 4 1/2; a SE., e a 7 legoas SantaRitâ de Cássia de Caldas, passando-sea2 legoas a serra do Peão, a menos de 2 1/2 o rio «Pardo» ea4 o «Capdvary»,
affluente da<juelie ; aõ S.i e a 6 legoas, 'Caldas,/'passando-se 

àserra do Peão
a menos de 2 legoas e o rio «Pardo» a'4; ao O'., Va 7 legoas, Poços/de Caldas,
passando-se a 2 legoas ó ribeirão S. Mgüel, que vae ter ao rio «Pardo» ^á legoa e meia a serra do Peão, que neste J)onto é chamada de S. Miguel,
a 41/2 o rio «Pardo» e a 5 a serra dos Poços ; a ONO., e a 3 1/2 legoas,
S. José dos Botelhos, passando-se a 2 legoas a serra do Pinhal, ou Bocaina;'
aoNO.,e a7 legoas, Cabo Verde ; ao N., e a5 legoas, a Conceição da Bôà
Vista, passando-se a uma legoa o rio do «Peixe», cabeceira do «Cabo Verde»,
a 11/2 legoa a serra das Posses, e a 4 legoas o «Musambo», duas vezes ;a NE., e a 8 legoas, Alfenas, passando-se o rio do «Peixe» a uma íégoa,
a serra das Posses, ea de 1/2 legoa, o «Mosambo» a 3, e S. Thomé a 6,

Ainda a leste do Campestre, a 1 1/2 legoa, existem os pequenos povoadosdas «Posses», que conta cerca de 50 casas, e o de «Sertãosinho».
Existem no districto minas importantes dé ferro, já examinado emYpanema (S. Paulo) e diz-se que junto dellas se têm encontrado dia-mantes.
Pelo seo desenvolvimento agrícola e vários outros elementos de popula-ção e commereio, este distr. ha muito tempo que aspirava ser graduadoem villa e cabeça de um novo mun., na com. de Caldas.»
Ha em Minas muitos povs. homonymos ao de Campestre.
Foi este o movimento do cartório de paz do districto de Campestre, co-marca de Caldas, durante o anno de 1907-, sob a direcção do escrivão depaz

sr. Antqnio Francisco da Trindade.
Registro civil:«Casamentos celebrados, 56—sendo todos entre brasi-leiros.
Nascimentos, 290-a saber: do sexo masculino, 140, e do feminino, 150.
Nasceram vivos, 281; mortos, 9. Eram de filiação legitima 261; illegitimai

23; gêmeos, 6.
Óbitos, ;i78, dos quaes 112 pertenciam ao sexo masculino e 66 ao femini-

no; menores, 118, maiores, 60; destes são solteiros 147, casados, 19 e viúvos,
12; brasileiros, 177; estrangeiro, 1.

Foram lavradas, durante o mesmo periodo, 45 escripturas, no valor de
89:260g750, sendo: de compra e venda, 35; de hypotheca, 2; de cessão, 1; de
quitação, 2; de divisão, 3; de ratificação, 1; e de reconhecimento de filia-
ção, 1. Procurações, 14.

XXXI MUN. DE CAMPOS GERAES

Este mun. do Sudoeste (valle do Rio Grande) abrange três districtos
de paz :

1. Campos Geraes (sede—villa).
2. Córrego do Ouro.
3. Coqueiros.
População recens., em 1890, nos 3 distrs. que, em 1901, vieram a con

stituir b mun. de Campos Geraes: 15.715 habs.
A superf. do mun. é aval. em 1.033 kms.2
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Pela Ref. Jud. de 1903 (lei n. 375) o mun. constitue um termo forense dacom. de Três Pontas.
Faz parte do 4.o distr. fed. e da3.*circumsc. eleit. doEst.
(Vide sobre a villa de Campos Geraes e os distrs. de Córrego do Ouro eCoqueiros, o 3.° vol. deste Annuario, ed. de 1909, pag, 307 a 312).

Em Campos Geraes, importante centro de criação, já existem soberbosspecimens das raças bovinas Nellore, Guzerat, Simenthal e Caracú; ha nomun. a verdadeira anciã da diffusão do ensino technico, com o desejo decrear e desenvolver novas fontes de riqueza e produeção; pesquisa o povoalli, com interesse, na melhor forma da applicação de novos processos decultura, estimulando-se as energias produetivas do solo.
Não são raros os instrumentes agrícolas disseminados pelas fazendas;volve-se a attenção para a lavoura, cujo impulso vae fomentar o desenvol-vimento industrial, abrindo novos campos ao trabalho.
Já a importação do mun. ascende amais de 400 toneladas; e, annualmen-te, exporta elle mais de 120 mil queijos, 50 mil kilos de manteiga, 6 milsaccas de arroz, 6 mil saccas de assucar, 4 mil balaios ou jacas de toucinho,9 ou 10 mil bois, etc.
O mun. cultiva um pouco de café, bastante arroz, milho, fumo, cannade assucar, algodão, estando já ensaiada a cultura do trigo e da batata.Existem magníficas e excellentes pastagens e firma-se no mun. a indus-tria pastoril, que offerece a perspectiva de grande futuro, dada a extensão deseos campos e o melhoramento que já se inicia com o crusaniento do gadonacional e extrangeiro.

A villa de Campos Geraes fica a 815 ms. de altit. e a 2.» 45' de LongOeste do Rio de Janeiro e a 21.°13' de Lat. Sul. A temperatura média domun. nunca excede de 20.° O territ. do mun. de Campos Geraes fica encra*vado na bacia do rio Paraná, sendo banhado pelos rios Cervo, Três Pontas,Araras, Aguas Verdes, Cabo Verde, ribeirões S. Pedro, SanfAnna, Córregodo Ouro, Quilombo, Prata, Cascalho, Congonhal, etc., uns affluentes dire-ctos do Sapucahy, outros do Rio Grande; neste rio possüe o mun. vários por-tos fluviaes, servidos pelos vapores da Rede Sul Mineira, como sejamos
portos das Amóras, da Barra do Cabo Verde, do Barranco Alto e Barra dasAguas Verdes, etc.

No mun. ha outros pequenos povoados : Fortaleza, Aguas Verdes,Coqueiros, Cruzeiro, Josino de Britto (estação férrea mais prox. da Villa deCampos Geraes), Parreiras, Divisa, etc.

XXXIIII MUN. DE CAPBUJNHA

Fica este novo mun. ao N. do Est. e abrange dous districtos de paz:1. Capellinha (sede da villa e do mun.)
2. Água Bôa.
Este municipio norte-mineiro foi creado pelo n. XXII do art. 7.° dalei n. 556, de 30 de agosto de 1911, com território desmembrado do vis.mun. de Minas Novas, a cuja comarca continua a pertencer o novo mun. deCapellinha, quanto ao judiciário. Pelo gov. do Est. fora a principio fixadoo dia 31 de março de 1912 para nelle se realisarem as eleições da Câmara domun.

¦ v".;,
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Annada Água Bôa, 3.4.9 habs.'(iTm Slli^ 
** de Sa^

^icadS^ Escoia;-cadeia fes<
região agrícola das mattTsd" ta*h. riSr^*" SÍtUada entre a
dos campos sertanejos aue í ™i Theophll° otton' e a zona pastoril
vas, Grão Mogol etc 

Prol<W Para S. João Baptista, Minas No-

do Z!::^Z?íl ^iZfl0 60V-d° Est— •<**».
Capellinha, que solemne en e^^? 

Vereador« deste mun. de
Municipal, em 24 de Fevereiro de'iSs! a P°SS6 de SUal ' Camara

- No vol. 3.o deste Annuario (ed. de 1909 na** íkq tóx .víamos o então distr. de Capellinha g 
652-654) assim descre-

« Data de 1857 (lei&nrov n «n»\'« „nn ~ ^
da Capellinha da 

'oraTcom 
S^Tm^^* N- **

cujo mun. e com. ainda pertence. aesmei*brado 
de Minas Novas, a

E' Capellinha um vistoso arraial sertanmn „villa, no futuro, pois tem vario templo Kn*!*^ Para
intenso commercio com matta do pEP' 

aS ruas' boas edificações
muita sola, café, crystae"gad°o, ^a 7°//^ 

d°/°rte' «^
toucinho, cereaes, etc. °oiracna, algodão, tecidos grosseiros

ÜSLÍSrS í S p°aLhagbeSm pTo^ de ^ d* ^"nha •
limitrophe do de Minas Novas. mUmC,pÍ0 de S' João Baptista,

Fundamentaram a sua pretencão nerantp n r«

§§ 8i« e 21.o,. a divisâ0 l«f 
«ütmçao do Estado de Minas, art. 30,

decennio (Coustit. citada, art 112) 1 
'o 

d SP 
"9 t6rm° °U flm de cada

da lei addicional n. 5, deve ser contado it 7' P4° °bStante °Ftec*
divisão districtal do mesmo (Parecer Ha 

P -^ municiPio da primeira
do Senado, com .pproS de toZ otenT^0 

** CamaraS «"^PaeS
de 1906, a propòsldò dí.tricto de 15S3ÊS®» de 24 de «
do Ponte Nova); ora, após a organisaet dÓ 

* Rl°S' n° mu»ioipio
S. João Baptista, em 1801 nenhum X' mun»0'P«os de Minas Novas e
mente, o pLeu'o áJZ'o Zf~TorT° 

"^I*" ^ co^og'«inte.
mos em tempo hahil para aÜlg^ ZÍT^T^ Ti*' 

* ^
«Pms ; e por isso é constitucional a transfSa qíe ToTJZ^ 

"^

licenVpae:idd:lfrVranSÍerenCÍa é ™ -^ ^ fal, pedimos
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:f 1.° As condições topographicas : as distancias despovoadas de Capelli"
nha e Água Boa á cidade de Minas Novas são, respectivamente, de 10 e 18
legoas, ao passo que para a sede do município de S. João Baptista são ellas
de 8. e 11 legoas: pelo que a transferencia nos facilita sobremodo o cumpri-
mento dos múltiplos e ás vezes prementes deveres attinentes ás funcçòes
judiciarias, administrativas e políticas.

A isto accresce que as divisas do município de S. João Baptista, a'leste-
são pelo rio Itamarandiba e o ribeirão S. Lourenço, que passam a pequena dis>
tancia de Capellinha e Água Boa, pelo que sanjoanenses da margem esquerda
têm directas relações commerciaes.com os capellinenses da margem direita
e capellinenses ha com propriedades em território de S. João Baptista.

2.° Exportação e relações commerciaes: a industria do transporte de
mercadorias exercida em importante escala por tropeiros e proprietários de
tropas em Capellinha, e exportação dos productos da lavoura de Capellinha
e Água Boa, a importação de fazendas e mais gêneros das casas commerciaes,
aqui se fazem com transito pela cidade de S. João Baptista, deixando a uma
bôa distancia a cidade de Minas Novas, com a qual os habitantes dos dois
districtos, além das relações de amisade com os respectivos habitantes, so
mantêm as relações impostas pelos serviços públicos e nenhuma outra de
ordem commercial

3.° A transferencia que almejamos, não desintegra a comarca com pre"
juiso da justi<;a em sua administração e equitativa distribuição, porque'
sendo áquella composta dos termos de Minas Novas e S. João Baptista, o
desmembramento do território de um para outro não altera o todo — que se
chama comarca de Minas Novas,

4.° 0 nosso progresso e os serviços administrativos : a lei estadoal n. 373,
de 17 de setembro de 1903. diz que as Câmaras empregarão em beneficio o
interesse exclusivo dos districtos quotas de rendas que pertencerem a estes-
e diz mais que as despesas districlaes são as destinadas a serviço de mani'
festa utilidade, uso e goso dos habitantes do districto. Ora, n(>s logares que
habitamos, principalmente na povoarão da Capellinha, quasi todos os serviços
de manifesta utilidade, uso e goso dos habitantes e tão descurados de modo
patente e á vista de todos quanlos transitam.

E' assim que a canalisação da água potável, necessidade, vital para todos
os centros povoados pende ainda hoje de fornecimento de dinheiro por parte
da Gamara Municipal que, recebendo a contribuição dos impostos, não nos
restitue a nossa quota de rendas; as nossas reclamações á municipalidade
para o abastecimento de água potável á Capellinha já são velhas, não as re-
petiremos mais..

Altas barrancas, enormes e profundas vallas produzidas pelas águas
pluviaes nas ruas e adjacências de Capellinha, são ameaça constante á se-
ourança das edificações, á vida e á propriedade dos habitantes e dão além
disto um triste espectaculo a quem transita por este arraial, ponto necessário
de passagens dos viajantes que se dirigem do contro do Estado aos niiinici-
pios de Theophilo Ottoni e Arassuahy, cujas estradas vêm aqui >e reunir,
partindo depois para S.João Baptista, Diániánüinaè JPeçanhai Não dispomos
de recursos para aterros, obras d'artc, saneamento e embellesamento das
duaspovoações, conceitos de estiadas e pontilhões, diííusão do ensino pii~
mario cm logares povoados dos dois districtos, e para os serviços diversos
previstos na lei n. 2, porque não recebemos a quota de rendas que nos per-
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tence e nem conhecemos a applicação dos impostos municipaes, visto ser aqu;letra morta a publicação trimestral da Tenda arrecadada e da despesa feitaconforme ao que det minam alein 2, de 14 de setembro de 1891, art. 39'§ 8.o^e a Constituição do Estado, no art. 75, n 10.
5° Com relação a ^gua Boa milita ainda uma razão especial : é que asimunical.gaçâo com o município de Minas Novas é o território do districtodeCap llinha; desmembrado .este do referido munieipio, Água Boa ha deacompanhar o destino de Capellinha, sob pena de ficar isolada e encravadaentre os municípios de S. João Baptista, Peçanha e Theophilo Ottoni. »

-Em 31 de dezembro de I89J, foi bem talvez exaggerada a população re-censeadana parochia de N. Si;a. da Capellinha da Graça, pois subio ella,' como ja vm.os, a 19.134 habs. (9.741 homens e 9.393 mulheres), nz Synopsecit., pag. 58. , J ,,
A agencia do correio de Capellinha é servida de 3 em 3 dias (Sub-Administraçáo de Diamantina).

'„..„ ^fi. auvi;la4Kliilo«ietros, querda cidade de S.João Baptista, quer doarr. de Setubinha, 104 da pov. de Concórdia (Sete Posses) 138 da cid. de-Theophilo Ottoni e36 da pov. de Água Boa.
Existem na sede do distr. 2 escolas publicas e 1 destacamento policial,alem dos outros melhoramentos já citados.
Capellinha é a terra natal dos Bispos D. Cyrillo de Freitas e D. João

dóTigS-lÍioT' 
dr" JuSCelÍn° Barbosa' «-secretario das Finanças do Esta-

. POV. DE CAMARGOS

Logarejoa'2 1egoasda villa de Capellinha da Graça em águas do rioFanadmho, em território da com. de Minas Novas, e pertencente ao novomun. de Capellinha.

MinS! 
^ mUnS' ^ Mai>Íana 6 Itapecerica l0«'ares homonymos a este, em

-Outro logarejo no distr. de Capellinha da Graça, a 4 legoas de Capellinha e a outras tantas da cidade de S. Joào Baptista, é a aldeia do Sacão 
'

Fica em águas e á margem do rio Itamarandyba, em optima zona pastoril'e pertence ao sr. Antônio Gomes (o maior criador de rebanhos da zona) alazenda do Sacão. '
DISTR. DE ÁGUA BOA

A parochia de SantAnna da Água Bôa aceusou, no recenseamento de
«JtlTZy!'° ^ifr°m' pag' 58>' uma População de 3.419 habs., dosquaes 1.704 homens e 1.715 mulheres.

^ntflf f? 
a'"raÍal d6AgUa B°a 51egoas ou30kilms. de Santa Maria deSao Felix e 8 legoas ou 48 kms. de Capellinha da Graça, sede do mun. a quefoi incorporado o distr. de Água Boa, pela lei n. 556. de 1911.

S. ANTÔNIO DO SURUBY
» i

de Ama Bôa' 
P°V' PeH' a° mUn* ** ^^ ^ CaPellinha c a freS' e distr.

Urupuca"6 
°m°Íal *" ^ & S* ^k*™ d° SUrUby * nà° S' Ant°ni° do
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E' capella filial da Matriz de S. Anna d'Agua Bôa e o seo território já
pertenceo ao mun. de Minas Novas.

Opov. é hoje uma ruina, com 3 casas e 1 capella; as terras são de uma
fertilidade admirável,

0 pov. de Santo Antônio esta á margem direita do rio Suruby, tributário
doUrupuca, que fica 5 legoas abaixo da velha ermida, construída ha quasi
100 annos, e em completa ruina, actualmente.

0 Suruby, que passa 3 kilometros de S. Antônio, é quasi egual ao rio
Urupuca em volume d'agua, sendo as suas margens cobertas de mattas.

S. Antônio do Suruby dista 36 kms. da sede do distr. de Água Bôa, ao
qual pertence.

O povo o denomina, vulgarmente -Commercinho do Surubim.
—Aparochia de Água Bôa está vaga ha muito, tempo e pertence á dioc.

de Diamantina.
SAO CAETANO

E' S. Caetano uma pov. fundada ha cerca de dez annos, em territ. do distr*
de Capeilinha da Graça, a esforços do sr. João Lopes, alli resid.

Ha no logar uma cap. dedicada a N. Sra. do Amparo.
Capeilinha, Lorena e S. João Baptista são localidades próximas a S.

Caetano.
XXXIV MUN. DE CARACOL

Este mun. do extremo Sul comprehende um só districto de paz:
1. Caracol (sede—-villa).
Foi creado, em 1888, o mun. e, no censo de 1900, accusou uma população

de 26.185 habs., tendo um decennio antes apenas 8.123 habs.
A superf. do mun. é aval. em 761 kms.2. Peru, judiciariamente, á com.

de Caldas; e, eleitoralmente, faz parte do 5.° distr. fed. e da 3.ft circumscr.
est. (Vide a descr. mais minuciosa deste mun. de Caracol, no Annuario de
1909, pag. 313 a 315).

0 mun. de Caracol produz e exporta café, cereaes, lacticinios, vinhos
de uva, assucar, aguardente, etc.

A villa xle Caracol está a 990 ms. de altit. e a 3°26' de Long. Oeste (me-
ridiano do Rio)ea22°7' de Lat. Sul.

Sua temperatura média é de 18.°,7'.
O territ. do mun. fica encravado na bacia do rio Paraná (valle do Sapu-

cahy) e é muito accidentado.
Em 1910, o mun. exportou pela E. de F. Mogyana (est. de Poços, que

lhe é mais próxima) cerca de 25 mil saccas de café para o porto de Santos.
A producçâo de vinhos, annualmente, orça por quasi 50 mil litros.
A industria pastoril do mun. está adeantada nelle e existiam (anno de

1905;: 4.300 cab. de gado vaccum, 1.350 vaccas de leite, 310 ovelhas, 210 ca-
bras leiteiras; 2.100 cavallos e éguas; 950 burros e bestas de sella e carga; e
6.500 suinos.

No mesmo anno, o mun. de Caracol exportou 56.700 kilos de queijos e
manteiga e 2.100 arr. de toucinho e banha de porco.

Pela estatística pecuária, levantada em 1913 pela Insp. Fed. Agric. des-
te Estado, havia no mun. de Caracol:

Gado vaccum, 3.980 cabeças; idem cavallar, 760; idem, asino e muar, 320;
idem, caprino, 260; idem, lanigero, 190; idem, suino, 2.890. ;
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—A aetual villa do Caracol já teve outr-ora os nomes de arraial da Sa-mambáiae distr. de S. Sebastião do Jaguary, provindo a sua denominaçãoaetual (quando foi elevada á villa, em 1888) da Serra do Caracol, assim cha-mada pelas constantes voltas que a estrada de rodagem nella faz, da base aocimo
A Serra domina a villa, em formoso panoiama.-O mun. de Caracol é banhado por differentes tributários do rio Jagua-ry e pelo ribeirão das Antas, além de ser cortado pelas altas cordilheiras deCaldas e Caracol, serras do Grotão e do Pântano.

., Entre a cordilheira do Caracol, ao norte, ea serra do Pântano, ao sul,corre o rio Jaguary.

XXXV. MUN. DE CARANGOLA

Este mun. de Sudeste (zona da Matta e fronteira de Minas com os Ests-do Rio e Esp. Santo) abrange sete districtos de paz:,1. Santa Lusia do Carangola (séde-cidade).
2. S. Francisco do Gloria.
3. Divino do Carangola.
4. Tombos do Carangola.
5. S . Sebastião da Barra.
6. S. Matheos de F^ria Lemos.
7. S. Sebastião do Alto Carangola.
Não soflreo alteração com a ult. Ref. da div. admi... do Est. (lei 556,ue 1911).
Sua popul. pelo recenseamento de 1900 era de 32.290 habs.A superf: do mun. é de 5.135 kms2.
Faz partedo 2.» distr. fed. e da 2.* ciscumscr. eleit. do Est. 

'
Judiciariamente, constitue uma com. de 1.* entrancia.
Pertence, no ecclesiastico, á archidioc. de Mariana.
De todo o mun. do Carangola já demos longa noticia hist. e chorogrno Annuario de 1909, pag 315 a 319.-No proj.de div.'admin. do Est., em 1911, chegou a figurar sob n.XXII, art. 2.°, a creação do distr. de paz de Santa Clara do Carangola, nomunicípio do Carangola, com :»s seguintes divisas :«Da situação agrícola de João Tavares da Silva, seguindo pelo alto dafcerra da Cayanna, dividindo as águas do Carangola e as do rio do Ourocontornando as fazendas do mesmo João Tavares, Seraphim Alves da Costa!José Ferreira 1'inlo, João José Muller. Antônio Francisco da Motta, MarioVieira, João de Sousa Vieira Sobrinho. Luiz Rodrigues dos Reis, TolentinoRoíz França e José Ludovico Dias Ferreira, e neste ponto a. encontrar ascabece.ras do rio Onça ; descendo á esquerda deste até a sua confluênciacomo rio Preto ; a subir por este, á esquerda, a encontrar a ponte de San-ta Manha, onde existio um ponto de «Barreira» do Estado e, em continua-

çao, atravessando as fazendas dé JacinÜio Bittencourt Godinho, Júlio CostaFeuchard José Custodio Fernandes Lannes, até a foz do ribeirão Bôa Espe-rança; subindo por este ribeirão até o ponto de partida.»
em \lZc\o 

556' JáCÍt* nâ° ad°pt0U P°réni' ^1 creação, que apenas, ficou.

w PiP?- 
*!? Cal'an«ola 'nantem escolas publs. municipaes nas seguin-tes locahdades do mun., para os 2 sexos : cid. de S. Lusia do Carangola.
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arraiaes de Faria Lemos e Tombos, Divino, S. Francisco do Gloria e povs.do Ribeirão da Conceição, Bom Retiro, Varginha, S. Rita dos Impossíveis,
S. João do Norte, Maranhão, e Alto ''arangola. * *
Com 14 escolas municipaes a Câmara de Carangola despendia por anno

(exerc. de 1907) 13:920$.
OGov. do Est. mantém um Grupo Escolar na cid. de Carangola e va-

rias cadeiras districtaes e ruraes no mun.

^—Em Julho de 1908, aCam. Mun. de Carangola votou as seguintes reso-
luções, a de n. 4, sobre o recenseamento demographico do mun. de Caran-
gola, e a de n. 5, dando denominações ás ruas e praças da cid."è do-: distrs.
do mun. de Santa Lusia.

(Resolução n. 4, de 3 julho de 1908)
Art. l.° Proceder-se-ha ao primeiro recenseamento da população do mu-

nicipio do Carangola, no dia que for designado pelo Presidente da Câmara
Municipal, dentro do corrente anno (1908).

Art. 2.° O primeiro recenseamento se fará com os característicos pes-soaes constantes da segunda parte deste artigo ; nos censos seguintes podemser augmentados ou reduzidos, conforme as necessidades da administração
exigirem.

Característicos: Nome, edade, estado, profissão, filiação e natu-
ralidade (se for conhecida), posição na família, distancia da residência á
sede do districto e ao mais próximo núcleo de habitantes, do mesmo ou

de diversos districtos, e o grão de instrucção.
Art. 3.o A relação com o chefe de família ou com outro alistado será

feita, referindo-se ao seo numero de ordem na mesma lista : os gráos de in-
strucção serão representados pelos seguintes números e letras:

I. Instrucção primaria;
II. Instrucção secundaria;

. III. Instrucção superior;
.IV. Analphabetos.
Art. 4.o Serão incluídos na lista todas as pessoas residentes no mesmo

prédio com economia commum, constituindo assim família, embora algumaesteja ausente, temporariamente. Pela mesma razão, na o serão incluídosna lista de família os nomes dos hospedes e das pessoas que alli estiverem,temporariamente, residindo em outro logar ou sem domicilio.

(Resolução n. 5, da mesma data)
Art. I • Ficam denominadas: Rua Moreira Carneiro, a rua appellidada

Caixa d'Água, na cidade de Santa Lusia; Rua Cel. João Marcelino, a rua deSão Matheos, no districto de São Matheos ; Rua Commendador Bento Ma-chado, a rua no districto de Tombos que vae do Largo do Cruzeiro ao La goda Matriz e Praça do Padre Machado, o Largo da Matriz do districto deTombos.
A freg. eccles. de S. Lusia do Carangola abrange a cid. de Carangolae os povs. de S. Sebastião, S. Rita, Caparão e S. Gonçalo.
A freg. eccles. do Divino do Carangola abrange a Matriz do distr. do Di-vino e as capellas dos povs. de Bom Jesus e Quilombo.
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Ficam no mun. de Carangola as águas do Fervedouro,, já devidamente
analysadas e a5 legoas da cid. deS. Lusia.

Três milagrosas fontes jorram esse precioso liquido mineral, que tanto
proveito proporciona á humanidade soíiredora. , ;

As águas do Fcrvedourp, que constituem um verdadeiro thesouro, e que
merecem do Estado os mesmos favores que as suas congêneres, sao forneci-
das por três fontes — denominada Santo Henrique, a da Biquinha e a de
Santa Barbara. Taes águas, segundo a applicação respectiva, combatem, effi-
cazmente as moléstias do fígado, baço, bexiga (catar rho e pedras), as do tubo
intestinal, anemia, febres rebeldes, beriberi e rheumatismo, pois, segundo
sabia e escrupulosa analyse a que procedeo pessoa competente, são ellas
ricas nos principios medicinaes, que as tornam alcalino-gazosas, tendo
o total dos principios 31.787 por o/0,

— Presume-se existir no districto de Tombos do Carangola, uma mina
de carvão de pedra, encontrando-se alli na superfície da terra grandes calháos
de uma matéria perfeitamente semelhante ao precioso combustivel. Entre-
tanto, a falta completa de iniciativa dos que podiam explorar as riquezas
naturaes d'este districto tem servido, de certa maneira, de estorvo ao com-
pleto desenvolvimento d'este logar, que aliás prima pela liberdade de seo
solo e também como verdadeiramente salubre e com os requisitos precisos
para ser futuramente uma cidade de todo o conforto e hygienica por natureza,
visto poderem ser retiradas para sua servidão as águas do Rio São João, quedeságua no Carangola a duzentos metr s deste povoado (Tombos). E não seria
muito diffioil elfectivar-Mj os servidos preliminares de águas e esgotos, em
em vista de termos com abundância esse precioso liquido, e também feito
em mappa bem facadoa planta cadastral deste arraial, e já haverem sido
adquiridos pelo districto, na Inglaterra, os canos que ahi estão enferrujando
e amontoados.

Tombos é o decano dos distrs. do mun. de Carangola, e tem felizmente
desfraldado em suas divisas o labaro da paz, da cordura e da instrucção
de seos filhos.

Precisamos de construir aqui (dizia um correspondente local do Paiz)
um bello jardim de recreio para as famílias, precisamos decalcar as nossas
ruas, precisamos de água potável, de luz, de bibliotheca pa« a o povo, de um
theatro e nada disso ain Ia temos, porque tem faltado ao distr. a iniciativa
para tão úteis melhoramentos.

— A cid. de S. Lusia do Carangola o serv. de caminho de ferro (linhasdo Carangola, Muriahé e Alegre — da Leopokhna Railway) e pelo telegr.
nacional; fica a 355 ms. de altit. e a Io 10' de Long. Oriental (merid. do Rio)
e a 20« 43' de Lat. Sul.

A média da temperatura é de 220,5'; porém, na época estivai (out. a março),
o clima é quente e a temperatura chega a subir ao máximo de 33°.

Carangola é a praiò*a commercial mais forte, da sua zona, pela grandeexportação de café, cereaes e madeiras. A cid. deve ter hoje 8 mil habs.

XXXVI. MUN. DE CARATINGA.

Este mun. da zona de Leste (fronteira com o Esp. Santo) abrange doze
districtos de paz (pela lei n. 556, de 1911).
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1. Caratinga (séde-cid.)
2. Inhapim.
3. Entre Folhas.
4. Vermelho Novo.
5. S. Francisco do Vermelho.
6. Santo Antônio do Manhuassú.
7. Floresta.
8. Cuieté.
9. Bom Jesus do Galho.

10. Resplendor.
11. Tarú-mirim.
12. SanfAnna do Imbé.
A ult. Ref. administr. do Est. (pela cit. lei n. 556, de 30 do agosto de

1911) augmentou de nove para doze o n.« dos distrs. de paz do mun. de Ca-
ratinga, tendo sido creados pelos ns. XXXVI e XXXIX do art. 2.° daquella
lei do Congr. Leg. de Minas os distrs. de Resplendor e Taru-Mirim, dentro
do território do mun. e havendo também sido transferida a sede do distr.
do Galho para o pov. de Bom. Jesus do Galho (ar. 6.° n. I, da cit. lei n. 556),
no referido mun. de Caratinga.

Em 1900, a popul. recenseada no mun. foi de 25.990 habs.
A superf. total do mun. é calculada em 6.911 kms 2.
Faz parte, eleitoralmente, do 3.o distr. fed. e da l.a circumscr. est.
Judiciariamente, constitue um termo forense da com. de Manhuassú.

(Vide longa noticia hist. e chorogr. do mun. de Caratinga, no Annuario de
1909, pags. 319-330).

•

A Lei cit. n. 556, de 1911, da reforma administrativa do Estado, fez nes-
te muniçipio as seguintes modificações :

l.a Foram creados 2 novos districtos—o de Resplendor e o de Tarúmi-
rim, comprehendendo este ode Santo Estevam, que ficou supprimido.

2.a 0 distrieto do Resplendor tem as seguintes divisas : Com o dis-
tricto do Cuieté pelas vertentes do ribeirão Itatiaya e por este acima até
apanhar a cordilheira da serra Boa Vista ; seguindo d'ahi, apanhando as ver-
tentes do ribeirão Bueno e por este abaixo até o rio Manhuassú e por este
até sua fóz no rio Doce ; fecha-se o perimetro pela margem deste rio até o
ponto de partida.

3.a Ficaram pertencendo ao Cuieté as vertentesedo ribeirão Itatiaya e
ao distrieto da Floresta as do ribeirão Bueno.

4.* As divisas dos districtos de Santo Antônio do Manhuassú e Floresta
como^Imbé, são pelas águas vertentes-do rio Preto : com as divisas ac-
tuaes do distrieto da cidade, até sua foz no rio Caratinga.

Ficou o ribeirão Conceição, inclusive o povoado do Veadinho, perten-
cendo a Santo Antônio do Manhuassú, e o ribeirão Boa Sorte ao distrieto
da Floresta. As divisas do Imbé com S. Antônio do Manhuassú, Floresta e
Cuyethé ficaram pela serra do Rio Preto até a barrado mesmo rio, seguindo
por águas vertentes deste, dividindo com o Inhapim por águas vertentes
ãs cabeceiras do Imbé, e, com o distrieto da cidade das, cabeceiras do Bata-
tal ao rio Preto, primeiro ponto de partida.

5,a Ficou transferida a sede do distrieto do Galho para Bom Jesus do
Galho, com as divisas actuaes. >

\ 
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6.' Creou-se o districto de Tarú-mirim, com sédeno antigo povoado do !
Cunha e com as divisas seguintes : patindo da barra do córrego Vae--
e-V( lta com o rio Caratinga e por este acima até a barra do córrego Ponte
Alta nasesrnaria de Antônio Pedro da Silveira; por este acima*, compre-
hendendo todas as suas águas, até suas cabeceiras, e dahi pelos espigões
ou cordilheiras em direcção sul, que dividem as águas do Caratinga das
dos córregos das Pedras e Parado, comprehendendo as respectivas vertentes •
até a fóz deste ultimo ; e dahi pelos espigões, em linha recta, direcção po^
ente, comprehendendo todas as vertentes do ribeirão Santo Estevam até a
confluência com o Bugre, e dahi Santo Estevam abaixo até sua barra com>
o rio Doce, comprehendendo margem direita ; e, da barra do Santo Estevam,
rio Doce abaixo, até a fóz do Trahiras ; e por este acima, comprehendendo-
se todas as suas vertentes até o alto da serra que divide as águas dó Quei-
roga e do Jatahy, sempre por venlentes até~a barra' do Vae-e-Volta com o
Caratinga, ficando o Jatahy o Queiroga e seos áfflüentes pertencendo ¦ ao<; ;
districto do Cuyeté.

7." Ficou eliminado o districto de Santo Estevam, creado pela Ca-
mara* Municipal de Caratinga (em 30 de set. de 1901) e rjue nunca fora
installado.

".'¦!'&H

Em 1912, constou, com visos de verdade, que ia ser creado pela Santa
Sé o bispado daMatta, neste Estado, com sede em Caratinga, e compondo-
se também dos municípios de Abre Campo, Manhuassú, Carangola, Ponte
Novi, Rio Casca, Viçosa, Rio Branco ¦ e- outros da mesma zona, ficando1
estes municípios da zona de Leste desmembrados do arcebispado de Ma-
riana;eque estava indigitado para bispo da nova diocese o rev. padre
Modesto Augusto Vieira, então vigário de Caratinga, e actual bispo da
dioc. de Cáceres (Est. de Matto Grosso).

*

—A E. de F. Victoria a Minas conta, no mun. de Caratinga, varias es-
tações : Resplendor, Lajào (km. 277), Cachoeirinha, Barra do Cuyeté e. ,
Derrubadinha (está já nas divisas com o mun. do Peçanha).

-—Vários povoados novos estào se desenvolvendo no mun., tendo a res-
pectiva • amara pedido ao Gov. de Minas a concessão de cem hectares de ;
terras, gratuitamente, para patrimônio do povoado de SanfAnna do Res-
plendor, na estação do Resplendor (E. de F. Victoria a Minas) e outros cem
hectares para patrimônio do povoado do Conego das Pedras, que passará a
denominar-se Itaúba ; já havendo a Secret. de Agricult. do Est. offlciado,
em 1912, ao sr. presidente da Câmara Municipal de Caratinga , communi- >'•">
cando-lhe ter sido approvada a medição de 1.208.500,m2G0 de terrenos si-
tuados no districto de Inhapim, naquelle municipio, para logradouro e patri-
monio do novo povoado de S. Sebastião do (unha (sede do distr. de paz
de Tarú-mirim, creado em 1911, pelo Congr. Mineiro).

—O fuluroso mun. de Caratinga, que, ainda em 1892, não era mais que.
um simples districto do velho municipio de Manhuassú, hoje, graças ao
próprio esforço dos seos habs. e ás suas riquezas naturaes, deve contar,-
em sua sede, uns 5.000 habitantes o todo o municipio nunca menos de..
100.000 almas, conforme declaração official da; sua municipalidade..

A cid. está sendo illumin. á luz electrica, vae ter o telegrapho federal,
conta 2 órgãos de imprensa, bons hotéis, fortes casas oommerciaes, um
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Grupo Escolar, alguns templos religiosos e francos elementos de prospe-
ridade.

Com a passagem da E. de F. Victoria a Minas pelo seo território, o ler-
tile opulento distr. de N. Sra da Conceição do Cuyeté está altrahindo
novos moradores, que tentam explorar as suas lavras de ouro, algumas 1c-
gendarias, desde os tempos coloniaes, como as da Boa Vista, as dos rihei-
rões da Lavrinha, da Maria Comprida, do João Pinto e outras, sendo auri-
fero o territ. deste distr, de Cuyeté, desde as fraldas da Serra do Bananal
até os contrafortes do valle por onde corre o João Pinto Grande, affl. do Rio
Doce

, A est. férrea da Barra dista apenas 4 legoas do velho arraial do Cuye-
té (ant. presidio). Os srs. Coronel Seraphim Tiburcio da Costa, dr. Nelson
de Senha, dr. Joseph De Jaegher, dr. Larcher, Francisco Ramalho Pinto
e outros cidadãos muito divulgaraTn ás riquezas mineraes deste distr. e na
ind. de mineração ahi empregaíanfactividade e capitães.

*
O mun. de Caratinga se divide dos muns. limitrophes de Peçanha,

Guanhães, S. Anna de Ferros, Itabira de Matto Dentro, Antônio Dias e São
Domingos do Prata, todos delle separados pelo Rio Doce.

Outras divisas naturaes o limitam com os muns. mineiros do Rio José
Pedro, Manhuassú, Abre Campo, Rio Casca e Ponte Nova, sendo também
fronteiro ao visinho Est. do Esp. Santo.

O territ. do mun. de Caratinga fica do lado dir. do Rio Doce e o rio
Piracicaba (que banha o fronteiro mun. do Prata) entra no Doce pelo lado
esq. e não banha, por isso, nenhum trecho de Caratinga, como por engano
afíirmou a nossa ed. de 19U9, falando dos limites dos distrs. de Inhapim e
Entre-Folhas. O porto de Água Limpa é que serve a estes distrs., no Rio
Doce.

As cabeceiras do rio Cuyeté são formadas pelo rib. Caratinga e rio
Preto, nascendo ambos nas vertentes do mun. de Caratinga com o de Manhú-
assú e correm, parallelamente, cerca de 16 legoas, até que o Caratinga re-
cebe o rio P,*eto, na confluência ou Barra do Caratinga, a 12 legoas da cid.
de Caratinga; e dahi até o Rio Doce, toma o nome de rio Cuyeté.

O distr. de S.Francisco do Vermelho (informou-nos o sr. A. J. Fe-
lippé, em carta de 10 agosto de 1909) limita-se com o distr. de S. Sebastião
de Entre Rios íactual mun.de Rio Casca e com. de Ponte Nova) e com o
mun. de Abre-Campo, sendo que do lado N do distr. corre o rio Matipóo,
cuja confluência com o Rio Doce é quasi desconhecida, pois, embora férteis
as terras marginaes ao Matipóo e cobertas de mattas virgens, é uma região
inculta e deshabitada essa do baixo Matipóo.

S. Francisco do Vermelho não se limita nem com o mun. de Manhuassú,
nem com o distr. de Entre-Folhas, como, por mal informados, escrevemos
na cit. ed. deste Annuario, em 1909.

O Est. de Minas mantém \arios postos fiscaes na fronteira de leste,
com o Espirito Santo (em Resplendor, Tenente Ângelo, São Barnabé, Pru-
dente de Medeiros, S. Miguel de Guachima, Natividade, Urubu, etc.) dentro
dos territórios dos nossos 3 muns. de Caratinga, Rio José Pedro e Manhu-
assú. ,.v-,

A cid.-de Caratinga fica na bacia do Rio Doce, a 530 ms. de altit. e
com uma temperatura média de 22,°6 ; está a l.°10' de Long. Oriental (pelomerid. do Rio deéJan.) e a 19.°37' de Lat. Sul.

'.-.¦¦-. -¦" 
.::-f. •¦¦-¦¦'

/ i :..:. I ..
¦ ' "¦¦¦;:-:-'"; ¦•'¦¦¦¦.' •¦¦ . .^vv



ANNUARIO D* MINAS 351

XXXVII. MUN. DO CARMO DO PARANAHYBA

Este mun. do extremo Oeste.Mineiro comprehende um só districto de
paz :

1. Carmo do Paranahyba (sede—cid.) V
A ult. Ref. da div. administr. do Est. mutilou, fortemente, o territ.

deste mun., do qual foram desmembrados os 3 distrs. de paz de S. Francis-
co das Chagas do Campo Grande, de S. Gôthardo. e S. Jeronymo dos Poções,
para formarem o novo mun. do Rio Paranahyba (n. XXXV do art. 7.° da
cit. lei n. 556, de 30 de agosto de 1911), com sedo na villa de Rio Paranahyba,
nome este dado á sede do distr. de S. Francisco das Chagas *

Em 1900, o censo da popul. do mun. accusou o n. de 21.050 habs. e a
superf. total era aval. em 5.795kms.2.

Actualmente, estes algarismos estão bastante alterados.
t Faz o mun. parte do 6.° disii*. fed. e da 5.a ciroumscr. eleit, do Est# Ju-

dicia iamente, é um termo forense da com. de Patos. Na div. eccles., faz
pai te do bispado de Uberaba. (Vide sobre o mun. de Carmo do Pa/anahyba
o que disse a ed. de 1909 deste Annuario, de pag. 330 á pag. 3132).

A cid. do Carmo do Paranahyba, no valle do rio Pai anahybae bacia do
Paraná, está a 1.067 ms. de altit , no planalto occidental de Minas. Gosa
de bom clima e fica a 3 °T de Long. Oeste (pelo merid. do Rio) e a 18.°48'
de Lat. Sul.

— O mun. é muito rico em mineraes e sua ind. dominante é a pastoril,
exportando gado bovino, lacticinios, fumos, e alguns cereaes, café, etc.

Em 1905, havia neste mun. 87 fazendas de café, 83 engenhos de canna e
mais de 200 retiros de criação de gado.

A cid. fica nas vertentes da celebre cordilheira da Matta da Corda e o
mun. será, dentro de poucos annos, servido pelo caminho de ferro (E. de F.
de Pitanguy a Goyaz).

O mun. do (armo é rodeado pelos muns. conflnantes de Rio Paranahyba,
Patos, Abaeté, Dores do Indayá, Araxá e Patrocínio.

Cortam o seo território vários rios : Pa/anahyba, Abaeté, Indayá e mui-
tos ribeirões delles aftiuentes.

No espigão-mestre (divisor das bacias do S. Francisco e Paraná) fica as-
sentada, mesmo no cimo do platô, a cid. do Carmo. Antes dos desmembra-
mentos soííridos pelo mun. (em 1911), cortavam o seo território os ribeirões
Paraíso, Corrego-Funclo, Bom Successo, Almas, S. Bartholomeo, Bebedouro,
Balsamo, São Bento, Olhos cTAgua, Jacú e São Lourenço, tributários dos di-
versos rios já cits.

¦ »: ••!}'í vt *..?! ¦ . .,•'¦¦ ¦.

XXXVIII. MUN. DO CARMO DO RIO CI,ARO

Este mun. ao sul do E^t. abrange dous districtos de paz :
1. Carmo do Rio Claro (sede -- cid.) ,' ¦ :
2. Conceição da Apparecida (Barro Preto).
Pelo censo de 1900, a popul. deste mun. era de 9.754 habs. Sua superf.

é aval. em 1.40D kms2. Faz parte do 4.° distr. fed. e da 3,a circumscr.
est.

Constitue um termo forense da com. de Alfenas. No ecclesiastico, perten-
ce á dioc. de Pouso Alegre.
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Sobre este. mun, de Carmo do Rio Claro já escrevemos mais longamen-te, no 3.o vol. drastã obra, em 1909 (pag. 332 á pag. 335).'
«¦ 11^ fica com o seo territ. encravado na bacia do Paraná (valle doSapuca-Ky) e a cid. do Carmo está a mais de 700 ms. de altit. e a 3-10' deLong. Oeste (pelo merid. do Rio de Jan.) e a 20°55' de Lat. Sul
ta, t^T 

é 
f^' Pe'° CamÍnh0 deferr° este:mun•• cu>a exortação se

Sr RM-^i1 «• 
°S VaP°reSdá »™«aç«o do rio Sapucahy, da C • de E.

ucáh ^ul-Mineira, 
tocam no porto do Carrito, á margem esq. do Sa-

Baibko DBHBiNHEmos'.- E' uma peq. pov. do mun. de Carmo do Rio Cia-ro, ao sul do Est. Ahi em Bairro de Pinheiros e Bairro do Macuco, no mes-nwmun., ha escolas publ. mantidas pela Câmara ; e o Est. sustentava (em1908) no mun. 4 escolas primarias, 2 na cid. do Carmo e 2 no distr. de Con-ceiçâo dApparecida ou Barro Preto.
Actnalmente, ha um Grupo Escolar creado pelo Est. na cid. do Carmodo Rio Claro.
-'Banham-o; mun. os rios Sapucahy Grande, Rio Claro,; Santa Quiteria,Itapiche e vanos ribeirões ; e pelo seo território passam as serras da Tor-menta, da Cachoeira, da Furna, dos Pinheiros e outras.

*
- Existe neste mUn., á margem esq. do rio Sapucahy Grande ex_

çellente 
Fazenda Modelo, pertencente ao sr. coronel João Evaristo de SantaAnna, mtelligente e operoso agricultor, que iniciou em sua fazenda a cultu-ra de cereaes, principalmente a do arroz pelos processos modernos os maisaperfeiçoados. Ha cerca de sete annos foram iniciados esses melhoramen-tos na dita fazenda (em 1906).

: «Preparada grande área de terreno com arados de disco reversível des-torroadores e grades, fez no primeiro anno plantação de 50 alqueires de ar-roz, que foram irrigados, dando-lhe resultados que excederam as previsõesmais optimistas h

H« ££"*£ 
ann° C°lhe° 4-m alqUeÍreS de arr07' e> send0 «ntân a cotaçãoae 

^ a, 62% por sacca, conseguio elle um resultado bruto de 25-OOOfl e li-quido de J5.-000S, tendo despendido com o custeio dessa lavoura e machinis-mos cerca de 8:000g000-
Animado com esse resultado, nos annos subsequentes, desenvolveo essalavoura hoje dirigida pelo sr. Castello. brasileiro, e ex-alumno de uma es-cola agrícola dos Estados Unidos.

Em 1909, fez o sr. coronel Evaristo uma plantação de 300 alqueires dearroz,obtendo uma colheita de 18a20 mil alqueires, cujo custo, fó-a bene"flciamento. lhe ftcou em 6U0 réis por alqueire. O resultado liquido dessa co-lheita foi de 92 contos de réis, calculando-se 4 alqueires de arroz com cas-ca para 1 sacca de arroz beneficiado e preço mínimo de 20% por sacca. Vintemilalqueires eqüivalem a 5 mil saccas de arroz beneficiado, que, vendidasa 20g, importam em 100 Contos de réis ; deduzam-se 12 contos de réis de eus-teio e o; resultado liquido é de 92 contos de réis.
Computado o custeio dos machinismos em 20 contos de réis, ainda assimteve o sr. coronel João Evaristo um lucro liquido de 72 contos de réisNâo ha< absolutamente optimismo nestes cálculos. V

;¦¦>%
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Actualmente, emprega o sr. coronel João Evaristo emsualavoura 10 arados
de disco, plantadores múltiplos, destorroadores, grandes carpideiras, ma-chinas de beneficiar e batedeiras. O arroz é colhido por ;2 ceifadeiras decusto de 1:300$ cada uma. Cada ceifadeira faz o serviço de 50 bons opera-
rios, empregando-se em cada uma 3 pessoas e 8 animaes. ;

A ceifadeira, com admirável perfeição, corta o arroz, ajunta-oe amarra-oem feixes de 60 kilos, que são amontoados era pilhas de 40 feixes aos lados
do talhão ceifado.»

- Sobre o distr. de paz de Conceição d'AppareCida temos estás notas,
que nos remetteo o sr. José Lopes Vianna (era carta de 29 de out. de 1910):« Conceição d'Apparecida, amena povoaçâo erecta numa doce colliria,
aclm-se localisada a Sudoeste do municipio do Carnio do Rio Claro, a 18
kms., e a2 kms. do rio do mesmo nomey que deslisa a Sudeste. Pertencereite
districto de paz ao municipio do Carmo do Rio Claro e está entre os' di^ri-
ctos de S. Joaquim da Serra-Negra, que lhe fica a Sul; S. João do Barranco
Alto, a Este ; S. José da Barra, a Norte; e Villa Nova de Resende, a Oésto.

Foi fundado este districto, em 1872, por João da Silva Figueiredoíà José
da Silva Figueiredo (depois Barão do Carmo) e são os homens mais antigos
da localidade os srs. Fe.Usberto Antônio Borba, José Alves Ferreira-e Am.
tonio Felisberto da Rocha, já fallecidos.

O periníetro de seo patrimônio lhe dá uma área de 1.089.000 metros
quadrs. e sua população (pelo ultimo censo de 1900) é de 5.000 habitantes,
comprehendendo a zona rural — Paraná, Cuyabá, Cedro, Macuco e Espirito-
Santo e outros bai ros e logarejos.

O districto é accidentado, o clima quente e humido e seos terrenos sào
geralmente férteis.

Exporta café, fumo, queijos, toucinho e gado bovino.
Não tem este districto vias de communicaçào rápidas; somente em S.Joaquim da Serra-Negra, a 4 legoas, alcança a Estação do Movimento (dâCompanhia da E, F Rede Sul Mineira) que serve ao seo commercio. Melho-

rara, entretanto, a sua situação commercial o projecto do ramal, que de Al-fenas vem ao Salto do Jaguára (margem esquerda do Rio Grande).
- Cada logar mineiro tem sua lenda e este também a tem: Contam osantigos que houve aqui um padre mineralogista dedicado á extraccâo doouro, e tendo obtido bons resultados, foi perseguido por ambiciosos eforçado a abandonar as cattas havendo enterrado primeiramente o seotacho.
O «tacho de ouro.» lá está á beira do Cuyabá, sem que até hoje tenhasido descoberto por aquelles que em vão o tem procurado.As cattas existem realmente, e alli estão para authenticar esta lenda emostrar tudo quanto pode conseguir o esforço humano. »

XXXIX. MUN. DE CATAGUAZES

Este mun.. da região da Matta, valle do Pomba, abrange nove districtosde paz :
1. Cataguazes (sede — cid.)
2. Mirahy. ;
3. SanfAnna de Cataguazes. « ;
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:4. Porto de Santo Antônio. •
5* Itamaraty.
6. Vista Alegre.
7. Cataguarino,
8. Laranjal.

: 9. Sereno*

m„nSU! 
pop,ul- era dne U-m habs. pelo censo de 1900. A superf. total do

cZscr.S.I ^16 
kmS2' *" ^^ d° *' dÍStr- f6d- 6 da *' Ci-

ilBtlilliíliSfréü ° i i§a
' 
^á«T naít,*«r; 

"f 6eho^-^ *«*» no 3.. vol. deste
;£">«*<«>. na ed. de 1909, é a do mun. de Cataguazes (vide pag. 335 á pagt^úst*. a noticia especiai de cada mmà m -
«l«rÍ!S* ^ Gatag"aMS' baDhada Pel0ri0 Poraba> flca a 168 ms. de
é de 24» HnSr6 

' pnn?ipalmente "° ™*>. Sua temperatura média
L..,"^' 

8S V6ZeS (0tlt' an,ar«°» a ^ Kca a cid. a 0-.86* deLong. Leste (pelo merid. do Rio de Jan.) e a 2P.30' de Lat. Sul.

-Na çid. de Cataguazes, na Malta, são dignos de nota o Paço Munici-pai a imprensa Offlcial, a Cadeia Publica, o Prédio das Escolas, o Hospital
bSSÍ; n- ^r^6 

T;CÍd°S' ° Thea^o Cataguazense, o Hotel Ssa Estação da Distribuidora de Electricídade, os Palacetes Zeferino e Passos
lildeliSíf 

edÍfCÍ°S ,0d°S de *»««P«*o e que dão á cid um
^t7Jf»T?°Tr0' 

Ch8ÍOde Vida' commercio e movimento. Bonds
gfe®?»^ Publica' G?mnasio> col>^> frtes casas' 
SS! Tv^0 

"^ Pafa t0d°S °S dÍSl,'ÍCtOS visinhos> sâ0 <»"ros tan-tos elementos de vida para a cid. de Cataguazes.
; Sâo-estas as principaes localidades do mun. de Cataguazes : Cidade, Ba-tal5K m Itama,'aty-Po,to de Santo Antoni°' Êafflsff,

N blína Careío Bn» vanr''71SÍMAlegPe' Sereno « Povoações de MiracatúNeblina, Careço, Boa Vista, SanfAnna, Glória, Dona Eusebia. etc- A lei municipal n. 217, de 19 de março de 1908, deo denominarão aVaMa™ dapC'dade' 
r S6gUÍnteS dÍSp°SÍtÍVOS ™^os pela CaZal

mes. "^ 
a den°minar-se «Monsenhor Araújo» á rua Carlos Go-f^^vZt&t£.,,Dr'MurgeU'a rua nova ^parte da P'^a

5 urüna°s nanciíe JfíT*68- ^ 
em 19°8'18 esColas primarias estad°a^:5 urbanas na cid. de Cataguazes, 2 em cada um dos distrs. de Conceitodo Laranjal Porto de Santo Antônio, SantAnna de Cataguazes, VUta Ale-gre„ Santo Antônio do Camapuãn e Mirahy; 1 em cada um dos distr de Ca

e «SS: £d° 
EmP°Çad0)' Itamara* e Seren^ftcVuaÍmen:te (1913), «ibtenm bello Grupo Escolar do Est. na cid., estando augmenta-do o numero das escolas primarias, estadoaes e municlpaes, no St" do
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tracío" !lfeI ?.Í?8; tC°mpanhia PW Luz de Leopoldina firmou con-
raiaes d mí», o 

"nntclPai de Cataguazes para illuminação dos àr-raiaes de Mirahy e Porto de Santo Antônio.
na,üd2alV0í''\ffa0 

D0S m6Sm0S moldes d0 ^ foi feito com a munici-
Recíefo! 

Le°P°ldma P^a a. illuminação dos povoados de Santa Isabel e
A municipalidade de Cataguazes adeantou á Companhia Força e Lur aquantia de 50:UÜUSU0Ü para ser empregada na construcção da* obl, a jd os

me trai no oraa°oT°H 
*"""* "" í—^--ortisada por desertos se-me.st.ae*, no praso de dez annos, a contar de 1 de janeiro de 1915 feitos riospagamentos que a Câmara tem de fazer â Companhia.O praso pat-a inaugjraçâo da illuminação nosdois futurosos disWctosfoide um anno, a contar da data do contraio. IU™°sos 

dist.ictos

abri!lra,9nÍ'í"minriâ0, Pll!MÍCa dê Mirahy (inauSur- officialmente a 21 de
do oío 1!I d° 

° nUmer° minim0 de 5° lamPadas « Para a
S!!M7de 2Ü' P0den(l0•porém' ° presidente da ^Sâuecer minar a collocaçao de maio numero.

'

(VTide no Annuario de 1909 nao-a «m o o«n
mun. da Matta). P a 369' Um cxtenso Wtudo deste

Entre os prédios particulares também existem alguns dignos de nol, -7do Theatro que está passando agora por uma completa reforma Íac s aoeFÍb,?ca 
ddeVcidosC°',0ne1' 

*»> ^ ^«^ « do HoJW?^

E e<pleulida a situação do Gymnasio Cataguazense.

r, ,3"a 
C dade' sera aan.xada, segundo nos informaram, uma escolaprofU onal e agrícola, estando orçadas obras no valor de 150-OoÔsoÔ

de áof .m'naÇa0 
daCÍdadC' qUep°SSUe di™ éticas, 1Tt;a> des-

Paulo kÍT" 
tambr,na C°°Perativa> CUJ^ machinismos são do fabricante

LctJ drcafé beneflCÍar'diarÍam6nte' 1C° Saccas e 'ehenefleiar 
"S

Estas nota. colhidas durante um ligeiro passeio, longe estão de dar.dea da prospendade, quasi espantosa, que, nestes últimos annos, se vem
em Mis" 

manlClPÍ° ^ Ca,a°TO' o ™^ -nado de vLçl UZ

V^èZZZ^. 
" deSen"0la á VÍSta d° ^ante> «*• Cataguazes e

rui™!?'0 
^ "í"' f°:,1'0a* ',0land0 Penosamente, está o rio Pomba emcujas águas reverbe am os raios quentes do sol da Matta.'Os te -renos, em geral m mtanhosos, sâo de grande fertilidade. .As lavouras de cale e cereaes, nalguns pontos, estão bem tratadas,

'-¦¦¦¦..¦,'¦"'..¦•¦..¦
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O comboio passa, successivamente pelas estações de Barão de Camargos,
Sinimbúyd. Eusebia, Porto.de Santo Antônio, onde a caudal do rio Pomba
ir ais se alarga, offerecendo bello espectaculo.

Nas proximidades da estação de Sobral Pinto, fica a nova Colônia Agri-
cola Santa Maria,.fundada pelo Est., em 1910.

Depois, vêm as ests.de Diamante, Ligação e o viajante está em Ubá,
outra import. cid. dessa privilegiada zona cafeeira cortada pela Comp. In-
gleza da Leopoldina Railway.»

(Extr> de umas notas» de viagem publicadas no Minas Geraes, em fev.
deJ9Il). ¦- ¦. •: ^

«Odistr.de pazdéN. Sra. da Conceição do Laranjal (do mun. e com.
de Cataguazes) conta, presentemente, uma população de doze mil almas.

Conta o districto um importante prédio, mandado construir pelo extincto
conselho districtal e que actualmente serve de quartel e cadeia.

Conta aiitida uma vasta e importante Matriz, recentemente reconstruída
a estylo moderno, sendo incontestavelmente a melhor e mais custosa de todo
o municipio de Cataguazes, situada no largo da Matriz.

Conta mais quatro capellas flliaes, que são Vista Alegre, Aracaty, Santa
Anna de Sapucaia e S. Pedro, dirigidas todas pelo illustrado vigário padre
Duarte da Silva Cotta, que no seo ministério emprega o maior zelo possível.

¦Durante o ánno de 1909 realisaram-se no districto cerca de 300 baptisa-
dos e 100 casamentos,

1 Conta ainda o arraial uma rua regularmente calçada e arborisada e
bem assim mais dois largos egualmente arborisados, sendo todo o arraial
bem illuminado a kerozone.

Conta ainda o districto diversos e custosos prédios particulares, impor-
tantes casas commerciaes, escolas publicas e particulares, etc, como tudo
se verifica da estatística annexa, feita com tolo o escrúpulo e máxima exa-
ctidão possível, em agosto de 1910, e que bem evidencia e demonstra os ele-
mentos da pujança e prosperidade do referido districto para o fim de sua
emancipação.

A zona do districto é, em geral, muito fértil, e salubre, medindo 320 ki-
lometros quadrados.

Estatística geral do districto de N. S. da Conceição do Laranjal

Bairros e população :
S. João do Laranjal, 1.000 habitantes; Ribeirão dos Patrícios, 1.600 ha-

bitantes; Baraúnas, 1.200 habitantes; SonfAnna de Sapucaia, 1.500 habitan-
tes; Baraúninhas, 900 habitantes; Córrego de Sapucaia, 1.000 habitantes; Cor-
rego da Figueira, 800 habitantes; Córrego de S. Joaquim, 400 habitantes;
Córrego do Norte, 400 habitantes; Ribeirão dos Sousas, 800 habitantes;-
Margem do Rio Pomba. 800 habitantes; Perímetro do Arraial, 1.800 habitan
tes;': Total,-12.200 habitantes.

Exportação agrícola (Media annual) ;
Café, 100.000 arrobas; Cannas, 10:000$000; Cereaes diversos, 80:000^000;

Gado vaccum, 10:000g000; Gado suino, 20:00ü$000; Aves, 12:000$000.
Instrucção :

Escolas publicas, 3; Escolas particulares, 6; Corporações musicaes, 2.
Eleitores :

População eleitoral, 612 eleitores.

.. -.• •j- -. - ¦,-¦.- ¦-,¦¦
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Industria o commorcio urbano c ruraos :
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E' no prospero e adeantado municipio de Cataguazes que se acha situa-
do o núcleo colonial Major Vieira, fundado e mantido pelo Estado, occupan-
do o núcleo uma área de 13.391.140 metros quadrados, dividida em 49 lotes,
dos quaes 22 com casas, 5 com prédios em construcção e 22 a edificarem-se
(até fins de 1912).

Estão occupados 18 lotes, em que se acham localisadas 18 familias com
109 pessoas, assim descriminadas :

Italianas, 8 familias com 56 pessoas; portuguezas, 7 familias com 33
pessoas; hespanhola, 1 familia com 5 pessoas; brasileiras, 2 familias com
13 pessoas.

O movimento de colonos, em 1912, constou da sahida de 2 familias com 7
pessoas, e da entrada de 8 familias com 32 pessoas,

Foi a seguinte a producção do núcleo, em 1912 :
Café, 58.725 kilos, na importância de 41:107^500; milho, 140.564 litros, na

importância de 8:855$532; aguardente, 22.908 litros, na importância de
4:581$6C0; arroz, 14.080 litros, na importância de 1:408$000; feijão, 4.395 li-
tros, na importância de 659$250; rapaduras, 881, na importância de 220$25Q,
que perfazem o total de 56:832$152.

A colheita do presente anno de 1913 está avaliada em 70:000$000, dado o
desenvolvimento eme vão tendo no núcleo as diversas culturas a que se en-
tregam os colonos.

Existem alli varias machinas agrícolas, entre as quaes 3 arados Chatta-
nooga, Sarados americanos, 1 semeador, 1 grade Pvosomes, 1 grade de 8 dis-
cos, 1 sulcado.1 Upton e 1 capinacleira Planet, bem como machinismos com-
pletos para beneficiamento de café e arroz, fabrico de aguardente, assucar e
rapaduras e 2 moinhos para fubá.

A creação de propriedade dos colonos consta de 30 cabeças de gad°
vaceum, 14 de cavallar, 13 de suino,54 de caprino e 520 aves.

O núcleo Major Vieira é servido pela Estrada de Ferro Leopoldina, dis-
tando 6 kilometros da estação de Barão de Camargos e cerca de 13 da de
Cataguazes, a que está ligado por uma excellente estrada de rodagem.

*

O fali. prof. Florindo de O. Netto, em 15 set. 907, assim descrevia pela
imprensa o municipio de Cataguazes e na sua descripção fazemos agora as
necessárias correcções :

«A palavra Cataguazes é de origem puramente americana e significa
«valle do matto espesso» e vem deCaá-atá-guá. (Vide vol. IV do Annuario
de Minas, pag. 339, a este respeito).

A cidade acha-se collocadaa Leste do Estado, a 0o, 54", de longitude ocei-
dental do meridiano do Rio de Janeiro e aos 15°, 24' de latitude Sul.

Acha-se situada ao lado de uma verdejante collina e é atravessada pelo
rio Tomba.

Histórico — A cidade era cognominada antigamente arraial de Meia Pa-
taça; a origem deste nome foi a seguinte : dizem que, em tempos coloniaes?
quando ahi estavam minerando á margem de um ribeiro, encontraram uma
quantidade de ouro do peso de meia pataca, donde proveio o nome ao regato
e logo depois á povoaçào que lhe eravisinha; mais tarde, a povoação prós-
perou e foi elevada á villa com a denominação de Santa Rita de Cássia da
Meia Pataca, pela lei de 2 de junho de 1876 e á cidade, pela lei de 13 de
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denominaÇão de Cataguazes. (A elev. á villa foiPela lei n. 2.180, de 25 nov. 1875, e a install. a 7 set. 1877)
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Aaricuüum, commercio e industria-A agricultura do município de Ca-taguazes acha-se adeantadissima, devido á Índole laboriosa de seos habitan-tes cultivando principalmente e com grande esmero, a canna de assucar, ocafé o lumo, o imlho, o arroz, a mandioca, o feijão, a araruta e o cacáo,sendo um dos únicos municipios do Estado, que cultiva estes últimos prg-
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duetos; o plantio da amoreira ahi já se acha bastante introduzida. A indus
tria deste municipio acha-se bastante desenvolvida, possuindo uma excellen-
to fabrica de tecidos, onde já são fabricados pannos finos; possue fabricas de
cerveja, massas alimentícias, possue diversos engenhos centraes em suas
visinhanças, machinas excellentes de beneficiar café e arroz; fabricas de
aguardente, assucar, rapaduras, existindo diversas olarias; a industria pastoril
vae tomando algum incremento.

Quanto ao commercio, pode-se dizer que Cataguazes é uma das principaes
praças do Estado, sendo muito activo e facilitado pelas boas vias de com-< municação que a ella vão ter. Exporta em grande escala café, assucar,
fumo e outros artigos de sua producção e industria, e importa objectos ma-
nufacturados da praça do Rio de Janeiro.

E' atravessada pela #. F. Leopoldina, que corta quasi todo o municipio
e liga-a ás mais importantes cidades da Republica, facilitando o commercio,
a agricultura e a industria; dahi parte um ramal para Mirahy, denominado
Ramal de Cataguazes; possue também linhas telegraphicas e extensa rede
telephonica.

E'séde de uma parochia denominada parochia de Santa Rita de Cata-
guazes, a qual pertence ao arcebispado de Mariana.

Os actuaes distrietos são : Santa Rita de Cataguazes (da cidade), Itama-
raty, Cataguarino, Vista Alegre, Conceição do Laranjal, Porto de Santo An-
tonio e Mirahy.

XI, MUN. DE CAXAMBü'

. ¦ Este mun. do Sul (valles do Rio Verde e Sapucahy) abrange dois distrietos
. de paz :

1. Caxambú (sede—villa).
2. Soledade.
Este mun. sul-mineiro, creado em 1901, nâo figu;ou no recens. decennal

de 1900.
..,,- Em 1890, apenas o distr. de Águas de Caxambú aceusava uma popul. de
, 2.261 habs.

Sua superf. é aval. em 893 kms. quadrs.
Faz parte do 4.° distr. fed. e da 3.a circumscr. eleit. do Est.
E' mun. sem foro judiciário epert. á com. de Baependy.
—De Caxambú já se oecupou, longamente, o Annaario, na ed. de 1909,

¦-. pag. 370á pag. 382.
—A villa de Caxambú é hoje a nossa mais confortável estação de águas e

dotada de serviços de luz electrica, bonds urbanos, exgotos, agua potável
bem canalisada; parques, jardins, theatro, cinemas, casino, clubs; bons ho-

teis, carros de praça, caminho de ferro, telegrapho, linha telephonica; ruas
• calçadas, prédios novos e bem edificados, imprensa local, collegios, Grupo

Escolar, Paço da Prefeitura, Cadeia, Matriz, etc. Está Caxambú a 800 ms.
de altit. e gosa de um clima muito ameno, com a temperatura média

. de 18,°8.
—A illimh. electrica da villa de Caxambú, mandada executar pela

Prefeitura dessa est. de águas, foi inaug. a 15 de junho de 1911, tendo sido as
obras contractadas pela Prefeitura local com a casa Siemens (do Rio), sob a

¦¦ 
' 

""*
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flscalisação do .eng. H. Betex, que dirigio toda a construcção. As Usinas einstallações hydro-electricas ficam a 11 kms. da villa de Caxambú.—A exportação das apreciadas águas de Caxambú attingio a 30 milcaixas, no anno de 1911.
*

Eis um artigo recente do sr. dr. Floriano de Lemos, sobre Caxambú :«Antes de tratarmos do Caxambú moderno, queremos dizer algo do anti-
go Caxambú, transcrevendo do conhecido livro do dr. Monat o histórico destaestância hydro-mineral, que hoje constitue uma das mais bellas localidadesdo Sul de Minas, preferida pelos doentes e pelos veranistas.

Assim começa o sr. dr. Monat: «Nossa Senhora dos Remédios de Ca-xambú, ou simplesmente Caxambú, é uma pequena povoação do municípiode Baependy, Estado de Minas Geraes, celebre por suas fontes medicinaes.
Tão surprehendentes foram as curas obtidas pelos primeiros doentes

que dellas fizeram uso, que o povo as denominou Águas Santas-, mais tarde,á medida que se lhes foi conhecendo a natureza, a composição, os effeitos
physiologicos e therapeuticos, foi se dissipando o caracter mystico, e asfontes tomaram o nome de Águas Virtuosas de Baependy. Crescendo'todosos dias a reputação das fontes maravilhosas, que vieram salvar o munici-
pio, da decadência em que se precipitava, o nome de Baependy foi sendoesquecido, e, hoje diz-se correntemente Águas de Caxambú.

Caxambú é uma palavra formada de dois vocábulos da lingua ambundaou angolense — Cacha, tambor; Mumbú musica, pela queda da syllaba um.Cacha—bumt Cachambú, Caxambú, é termo muito corrente em alguns Es-tados do Brasil: Minas, S. Paulo, Rio de Janeiro, principalmente para de-signar o tambor em forma de cone truncado, a cujo som dansavam os escra-vos nas fazendas; faz-se o caxambú, perfurando um segmento de tronco docanella, imbiu, páo de tambor, ou outra madeira macia: á secção superiorfixa-se um couro, geralmente de carneiro; as dimensões do tronco são sufflcientes para que o indivíduo que toca o instrumento se conserve escancha-do. Por analogia, chama-se, em Minas Geraes, de Caxambús aos morros quetêm a configuração de um cone truncado, e por extensão algumas fazendasem que existem taes morros tomam o mesmo nome; a do sr. Joaquim Dei-
phino, na Christina, por exemplo. Na fazenda Jardim, do sr. Visconde deCaldas, o sitio em que existe um desses morros, chama-se Retiro de Caxam-bu. A aetual freguezia de Caxambú fazia parte de uma extensa fazenda co¦•nhecida por este nome, por causa do morro que domina o aetual parque em
que se acham as fontes medicinaes; tornando-se celebre aquella parte dafazenda, sobretudo depois da desappropriação da área oecupada pelas fontes e pela aetual povoação, o povo para distinguir a fazenda da povoaçãocomeçou a chamar a esta Caxambú e áquella Caxambú Velho. Pertenciatoda aquella zona ao sargento-mór Joaquim Silveira da Costa Sousa Medro •
nho, que franqueou o uso das fontes a quantos vieram procurar allivio a seossoffrimentos : os herdeiros imitaram o seo exemplo até que, feita a desap-
propriação, organisou-se a primeira empresa, que as explorou.»

« Cumpre-me agora dar aos leitores uma idéa dos melhoramentos intro ¦
duzidos em Caxambú pela aetual empresa. Os dados que se seguem alavra do engenheiro dr. C. Burnier, devo-os á gentileza de um dos directoreso sr. Octavio Guimarães. Por elles se pôde avaliar ò valor das obras realisa'das e a realisar.
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São, principalmente : os trabalhos de canalisaçao do rio Bengo; o esta-belecimento do chamado «grande deposito»; o edifício do engarrafamento;
as officinas e fabrica de gelo ;.o pavilhão hydrotherapico ; o pavilhão de me'canotherapia ; o observatório ; o galpão para lavagem das garrafas ; o novo
parque e sua entrada principal ; e, finalmente, o remodelamento das fontes,
que vão tornar-se verdadeiras obras d'arte, sobretudo a fonte D. Pedro.

Dás obras concluídas, ha a salientar a da canalisaçao do rio bengocujo comprimento é de 168™,001, tendo na parte superior a largura de 4'MX)com a profundidade de 2»,40. A construcção foi executada pelo systema docimento armado, sendo o leito construído sobre uma camada de concretoDô cada lado, ha um passeio de 2m,00, de largura, com quatro pontes inter-caladas com uma balaustrada artística e com columnas e candelabros ele-ctricôs. -
O «-grande deposito» para as caixas de águas mineraes, que também servede almoxarifado, tem 3m,00 de comprimento por 17n\00 de largura, divididoem dois corpos de ôm,50 cada um, sendo servido por duas linhas de bondes»as quaes entram por um lado e sahem pelo outro. O edifício eslá construídoem alvenaria de tijolo, com 7m,00 pé direito, com cobertura de telhafranceza

legitima e madeiramento de pinho de Riga. De cada lado tem duas portascorrediças de2-,50por 3m,60 com janellas sobrepostas de 3-00 de largura ; as
portas têm 0m,06 de espessura, e as janellas 0m,04. sendo de madeira de perobade Campos, bem seccá. A fachada obedece ao estylo industrial, grandesvãos intercalados com pilastras.

O edifício do engarrafamento, em construcção, está sendo feito com tijo-los e revestidas as fachadas a cimento branco «Laparge», sendo o lado in-terno e as paredes internas ladrilhadas até 2m,00 de altura revestidas deazulejos. A cobertura é artística, ficando á vista, e é de ferro forjado comcumieira e espigões de ferro forjado artístico. As portas são de ferro for.
jado retracteis (conforme se usam nos elevadores).

As janellas que contornam o edifício são de madeira de peroba de Cam-
pos, bem secca e de um acabamento único, sendo a porta central e as doslados, fixas, com vidros e venezianas. A pintura que vae receber é a de«Ripólin» legitimo (esmalte branco).

A fabrica de gelo e suas officinas funccionarão num prédio, ora em con--strucção, que mede 29m,00 de comprimento por 13»\00 de largura. A con-strucçao é feita em tijolo, com grandes janellas ao redor e portas corrediças-A madeira empregada é a de peroba de Campos, bem secca. A cobertura émetalhca, de ferro forjado, sendo a cobertura de telhas francezas. As fa-chadassão emboçadas e rebocadas a cal e areia, sendo pintadas a frescotanto interna como externamente. '

Na impossibilidade de referir-me a todas as obras, já encetadas, e que vãodar a Caxambú uma imponência inédita no nosso meio, quero citar todaviaa Fonte D. Pedro, que vae brevemente ficar um encanto, como se verá oelàdescripção "
Construída em cimento armado, superstructura metallica. Vista geralsumptuosa. Consta de uma grande sala occupada pela fonte, que mede ?» 50por 7m,50, tendo accesso por três portas retracteis artísticas, de ferro forjado emotivos4e metal amarello, para varandas ; grandes columnas a rodeiam peloslados. De cada lado, torreões semi-circulares avarandados. Estas varandas



*

Annuario de minas 363

íSpttf toS*í° 
* 

rÍampado' cora *W amarello no «inter-coluninio..wa parte interna da sala da fonte ha artísticos espelhos de 1-.00 por 2»,50
quadal We Ti* ^^ 

* P°rta de entrada com ™a a»^»a ad-
em cimentn ,', f 

*? * é endmada P°r Uma abcbada- send0 suas nervuras
afieSl f •; A Parte C°ntral da cuP°la tem uin lanternimcom as
vlTZelrÍ7\PTÍPal qUe Pr°tairâ0 Bra effeit° deslumbrante. A
ene mafiL"° 1T T™ 

Mt* C°berta COm vidros martelados, armados,
tadó com ,Z ?ma g;ande esPhera representando o globo, em cobre esmal-
cfmeZZS*! 

d0m'ada aj°e°- A Pa^da cupo.a central será coberta
om cama S T 

'1°^°' "^ °S d°ÍS tOrre0es da ™da cobertoswm escamas ae zinco reforçado

flcaaTesíln 
da Sala centraI Para a fonte, encontra-se uma grade, onde

formato de urcr-^V6 S6rVÍr & agUa* a qual sáe de ™ receptaculo do
íoTeo ntrr ^ 

°a'^ ° ^ de metal bran™ « crystaes facetados, tendo
effeito. 

S eleCtrÍC°S de côres' «M Permittirão um bello
*

já eu!' n°é^oüP°rqUe 
GaM?- —eveo o mesmo distineto medico

wS^^?*? gfaphar-se «~**»6«, porque vem de duas pala'SoSvn ' 
Tb°r" 

e mMín6,< ímusica)- ° vocabul° «érví ao
nasdansas ma? « í" 

deS'gnar' nâ0 SÓ ° instru" aue elles tocaramnas aansas, mais ainda a própria dansa ou batuque.
oom! pPrleleáLa„fradaKVÍ11+a 

sfmineira>-Aguas Virtuosas de Baependy,
Ha vaZ baptlSada 

~ V6i0 a chamar-se Caxambú?
pendy e c^cumvf in'!068- 

^T UM qU6' °Utr'°ra'0S negros vind°s de Bae-penoy e circumvisinhanças, costumavam reunir-se nas referidas Amias e ahi
haWoTco :SUevSmemWaVeÍS' ao som d- -oscaxalbuí e^r, do
II d est1Z f a° °aXfmbÚ"' flC°U ° tei'mo aPPlicad0 ao Pr°P"°sitio da lesta. Outros relerem a lenda de que as aguas das fontes orimitLmente, quando ainda um grande brejo ali dominava: produziamboXbanir"um murmurejo mais ou menos violento, e de certo modo comparável ao,ufado tambor dos escravos. Mas a explicação mais cabível é sem duvida àque faz derivar a designação «Caxambú» do morro existente o qual éde for-ma comea, exactamente como o instrumento africano. Isto parece verdade roporque ha outros logares em Minas chamados também cS^SS'toados sobre ou junto a algum morro de forma conica ou de cone truncadoAssim, ha,emMariadaFé,umCaxambú; e em S. José do"BoteThos euenconTz^ãTdistante rrca deduas iegoas da viiia- ™ ~ -
arguidas * 

egUalmente offerecia as «ondições topographicas já
E eis ahi por que a antiga localidade de .Aguas Virtuosas de Baependv»passou a ser a villa de Nossa Senhora dos Remédios de Gaxambú!»

*
Respondendo ao sr. dr. João Mendes Júnior (de S. Paulo), que deo a soguinte traducçãp do nome Caxamoú, veio afinal o sr. dr. Diogo de Vascon

Seo ssâss* a derivaçâo proposta pei° - **&$m&
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*

* ' Diz aquelle escriptor paulista :¦ . ...
« Quanto ao nome Caxambú, já a interpretação existe no Diccionario demeo pae (dr. João Mendes Sênior), pag. 67, a propósito do nome Caxambú,cuja semelhança trouxe ao autor a opportunidade de estudar a respectivasignificação.
«Caxambú, disse meo pae,-é corruptela áeCatã-mbú : de cata, «golfar,fazer torvellinho, menear-se», e mbú, o mesmo que pu, «ferver». Allusivo a

golfar da terra a fonte, fazendo bulhões ou uma como fervura. O t de cataè pronunciado tch; op de pu é mudado em mb segundo a regra grammatical,par causa do som nasal de cata.
« O dr. Monat dava-lhe origem africana, attribuindo o nome á semelhançado morro com o tambor, que os pretos denominam caxambú ; mas isso não

passa de uma conjectura, aliás, sem fundamento, mesmo na pretendida seme-lhança, que é muito remota.
« A interpretação de meo pae, além de subordinar-se ao costume indígenade denominar conforme os característicos locaes, visiveis e naturaes- tem avantagem de manter a palavra com a significação própria, evitando assimessa analogia a que recorreo o dr. Monat.
A analogia e a metaphora só se justificam quando não ha significação

própria*. A
—Neste nome, todavia tão simples, o dr. Mendes preferio (diz o cit. dr.Diogo) uma verdadeira gymnastica de raizes, sem attender ao pust hoc pro-. pter hoc.
As águas de Caxambú cremos que foram conhecidas, muito mais tarde

que o Morro baptisado.
O que se verifica em Antonil e em cartas de sesmarias de 1706.
Lembro-me deter subido ao alto desse morro, e de em certa zona delleter experimentado, o que alli todos me advertiam: é que tocado de qualquer< golpe o solo retumba, á semelhança do tambor africano.
E assim nenhum duvida tive de acceitar a origem dessa metaphora.»

•
Descrevendo os melhoramentos porque está passando a formosa estan-

cia hydro-mineral de Caxambú, divulgou a imprensa estas informações for-
necidas, em dezembro de 1912, pelo sr. dr. Camillo Soares de Moura, Pre-feito di Villa e município de Caxambú:

«O Governo de Minas em bôa hora comprehendeo o valor de Caxambú etratou de dotal-a de todos os elementos de conforto nocesaarios.
Água, luz, esgoto, têm sido as primeiras preoccupações desta Prefeitura.
Água potável, temol-a abundantíssima, capaz de abastecer o triplo da

população, que ora conta a localidade (cerca de 4.000 almas).
O serviço de esgotos nada deixa a desejar.
E'feito pelo systema Separaled-, as águas pluviaes correm para galerias

próprias, que são uma grande e varias outras pequenas.A rede de esgoto deságua a 1.800 metros da villa.
Um dos serviços que mais nos tem custado tem sido o da canalisaeão

do Bengo.
Este riacho foi todo canalisado a cimento armado, tendo parte coberta e

parte não coberta.
Essas obras foram realisadas, numa extensão de 280 metros, pela Prefei-turae 160 pela Empresa, dentro do Parque.
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Esses serviços, além do mais, permittem o aceio do Bengo, que com muita
facilidade pode ser vedado.

Sobre o Bengo estão construídas quatro pontes da largura das ruas a
que servem; essas pontes, bem como seos parapeitos, são também de cimen-
to armado.

—O calçamento da villa preferimol-o fazer de mac-adam fixado; por este
systema, evitamos a poeira, intolerável numa cidade de pedestres, como é
natural que o seja Caxambú.

Já estão calçadas por este systema as oito ruas mais centraes da loca-
lidade.

Os nossos passeios, com orgulho podemos dizer, eguaes no gênero só
no Rio. Têm três metros de largura. E são fabricados mesmo aqui, em
estabelecimento montado pela Prefeitura, que assim realisou uma econo-
mia de mais de 50 por cento.

Quanto á arborisaçâo da Villa, tivemos de renoval-a toda. Actual-
mente, temos, só na parte central da villa, mais de 500 arvores—platanos,
«ligustrum japonicunu o «dilcnia speciosa», que preferimos por se coadu-
narem mais com o nosso clima e necessidades.

Próximo da villa, a Prefeitura mantém um horto florestal, que já con-
ta cerca de dez mil arbustos.

Levados pela observação de que já nos resentimos, aqui, da falta de ar-
vores, vamos procurando si não sanar, ao menos remedial-a: só no morro
de Caxambú já temos plantadas mais de 500 arvores.

Também muito nos têm preoccupado os nossos jardins; temol-os dois, um
grande e um pequeno. No grande estão sendo construídos uma fonte lumi-
nosa, um coreto artístico e um «rink».

A illuniinação local é uma das melhores e das mais abundantes queconhecemos e pôde ser duplicada, pois dos 250 cavallos com que podemoscontar, só nos utilisamos de 150 cav,, que servem também á cidade visinha
de Baependy (a 12 kms.).

A Prefeitura tem realisado tudo ao seo alcance para a boa hygiene
local, o que com facilidade relativa tem conseguido, graças á benignidade
do clima, que é tal que aqui não se registra um só caso de transmissão de
epidemia : não passa dos epidêmicos que aqui chegam o mal que os
ataca.

Coisa digna de nota— "axambú, apesar da elevada altitude em que se
acha, não tem o flagello das ventanias.

A humidade, além de naturalmente ser insignificante, tem sido comba-tida com a drenagem do terreno.
A installação sanitária domiciliar é obrigatória.

Pensamos que é indispensável a construcção de um hotel modelo,
nesta estância, bem como de um grande Casinò, para o que já o governoconcedeo um privilegio por 25 annos, devendo custar o Casino 500 contos.Os hotéis que temos, si bem que rivalisem com os melhores do paiz, nãosão estabelecimentos próprios á uma estação de águas.

Outra medida que se impõe é a do prolongamento do Parque até afonte Mayrink, não só por porque assim as suas águas ficarão mais acces-siveis aos aquáticos, como também porque esse Parque acha-se bastante diminuido com as muitas construcções que ali se têm feito.
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A viação urbana, si bem que não careça de grande desenvolvimentonuma cidade de aquáticos, nas condições de Caxambú, precisa e vae ser,dentro em pouco, melhorada.»
*

-Pelo seo contracto para com o Governo de Minas, a Emprensa obri-
gou-so a introduzir, nesta importantíssima estância hydro-mineral, uma seriede reformas radicaes e melhoramentos notáveis. Está encarregado dessasobras todas, o sr. dr. Antonino Raília, de quem a Imprensa (do Rio) co-lneo as seguintes informações, em dez. de 1912:¦ O prédio para o engarrafamento-Será em rico estylo industrial, comtelhado metallico, tendo na parte posterior um deposito para mais de 100mil caixas d'aeua. .

-O estabelecimento 7iydro-lherapico.-Tem o estylo Renascimento, comnm grande corpo central, columnas de estylo corynthio e cupola central,bompor-seha de um vasto salão de entrada e salas de administração, leitu-ra, consultas médicas e operações. Será dividido em duas grandes seccões,uma para cada sexo, comprehendendo cada uma sala de duchas, banhei-ros e grande picina de natação.
-O estabelecimento mecano-üierapico, estylo Luiz XVI moderno, com-prenendera «hall», salas de consulteis médicas, massagens, correntes fará-dicas, correntes, de alta freqüência, raio X, banhos estáticos, banhos de luze hydro-electricos.
-O pavilhão de musica será em estylo turco, com minarôtc e orna-mentos de ferro batido, á Luiz XV.- O pavilhão da fonte Dom Pedro se , comporá de um corpo central,com grande cupola de ferro e vidro, tendo á frente uma galeria com co-

nHtl 
eStyl° comV°sito> devendo ficar todo o pavilhão em cerca de100:000$, quando concluído.

-Os pavilhões das fontes Conde cCEu e Dona Isabel serão muito gra-ciosos, em estylo grego, com cupolas e ligados por um passeio.,. —As fontes Leopoldina, Violti e Belleza terão artisticas coberturas eo recinto ladnlhado a mosaico romano.
j -O Observatório astronômico será construído de forro, com cupola dezinco dourado, em estjlo moderno, tendo no torreão, a 15 ms. de alturanm grande regulador publico.

Todos estes edifícios estão já em adeantada construcção.-O Parque está sendo inteiramente refundido, calçado a mac-adam ai-catroado; tendo um artístico portão de ferro na entrada principal e todosas suas áleas illuminadas a luz electrica, e ao centro canalisado o rioBengo.
- Casino de Caxambú.-Entve o Estado de Minas Geraes, representado

pelo Secretario da Agricultura, Industria.. Terras, Viação e Obras Publicas,dr. José Gonçalves de Sousa, e o município de Caxambú, representado porseo prefeito, dr. Camillo Soares de Moura, devidamente autorisado pelalei n. 26, de 16 de dezembro de 1911, de um lado, e o dr. Paulo Liesk, indus-trial residente no Rio de Janeiro, de outro lado, foi contractada, em 2 deoutubro de 191?, a construcção de um grande Casino em Caxambú, com asse guintes cláusulas principaes:
O dr. Paulo Lieske, ou a companhia por elle organisada, obrigou-se a:
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a) Construir na villa de Caxambú um prédio destinado a Casino, despen-
dendo na construcção, mobiliário, ornamentação e apetrechos necessários
ao fim a que se destina, a quantia .mínima de quinhentos contos de réis;

b) Apresentar ao Prefeito a planta e orçamento do prédio, nò praso denove mezes, a contar desta data;
c) Iniciar a construcção, três mezes depois de approvada a planta e or-

çamentos, e terminal-a no praso de vinte e quatro (24) mezes depois deiniciada;
• d) Manter aberto e funccionando o Casino durante, pelo menos, os mezes
de fevereiro, março, abril, maio, setembro, outubro e novembro;

e) Manter o prédio em perfeito estado de conservação e limpeza, fazen-
do tocar nelle uma orchestra, durante o tempo do funccionamento;

f) Pagar ao municipio a quantia de quatrocentos contos de réis, assim
distribuída: dez contos annuaes durante os primeiros cinco annos, quinzecontos annuaes nos seguintes dez annos e vinte contos annuaes durante osúltimos dez annos. Esses pagamentos serão feitos por semestre vencido;

g) Findo o praso total, entregar, era plena propriedade, ao municipio o
prédio, mobiliário, ornamentação e apetrechos, tudo em perfeito estado deconservação, sem por essa reversão receber indemnisação de espécie
alguma.

Por sua vez, o Estado de Minas e o municipio de Caxambú garantiramao concessionário ou á companhia por elle organisada, pelo praso de vinte
e cinco (25) annos, a contar da inauguração do Casino, o exclusivo direito de
explorar no municipio de Caxambú as diversões e jogos geralmento tolerados
nosCasinos e estabelecimentos congêneres do mundo civilisado, nos termosdas concessões já feitas á Companhia Thermal.de Poços de Caldas e ao dr.
Américo Werneck, em Lambary, e sob estas bases :

a) Essa exploração, por emquanto, limitar-se-á á villa, podendo, porém,mais tarde, estender-se ao municipio, precedendo licença especial dos gover-nos do Estado e do municipio;
b) No privilegio para exploração de jogos e diversões acima declarados,

não se incluem o bilhar, os ospectaculos thcatraes- e,os divertimentos publi-cos gratuitos».

XU MUN. DE CHRISTINA

Este mun. do Sul do Est. abrange dois districtos de paz :.
1. Chrisüna (sede—Cid.)
2. Dom Viçoso.
A popul. deste mun. era de 10.149 habs. pelo recens. de 1900.
Sua superf. é aval. em 1.409 kms.2.
Faz parte do 4.o distr. fed. e da 3.a circumscr. eleit. do Est.
Constituo uni termo forense da com. de Itajubá. ( Vide maiores deta-lhes sobre o mun. da Chrisüna, no 3.P vol. desta obra, paií 382 á pa°<385.) •'. l &'
- A cid. de Chrisüna é illumin. á luz electr., e servida pelo caminhode ferro (Rede Sul-Mineira) e telegrapho ; possuo Câmara Municipal, GrupoEscolar, Matriz, Fórum, Mercado, Cadeia, etc. '
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. 
"^^^-Vn.LXlI, d0 proj' dacit* lei n- 556> de 1911, eram estesos limites do districto de Dom Viçoso, municipio da Christina :«Começando no Sobradinho, comprehendendo as terras de Manoel Delfinoaté o ponto em que encontra o rio da Palma e deste ao alto da serra deChristina, abrangendo o baixo da Serrinha, pela serra de Christina alémmantidos os actuaes limites com esta alteração».
- O novo abastecimento de agua potável á cid. foi concluído, em 1912»tendo pela nova canalisaçâo sido triplicada a quantidade de agua fornecidaá população de Christina, em canos de ferro de 3 pollegadas de diâmetro.A cid. de Christina está a 990 ms. dealtit. e tem um clima bem ameno, sen-ao a média da sua temperatura de 18° 8'.
-O chamado Pov. dos Pintos ou Bairro dos Pintos, fica no distr da cidde Christina, ao sul do Est. e nelle existem 2 escolas publ. mantidas pelo go-verno,paraos 2 sexos. . b
-Este municipio da Christina, que era um dos maiores e mais afamadosproductores de turno, no sul de Minas, tem substituido essa cultura, em suamaior parte, pela cultura da batata. Este e os visinhos municípios de PedraBranca e Mana da Fé, desdobrados delle, abarrotam hoje os mercados do

^.'d! 
M.m" c°m as 

usuas Ja ^mosas batatas, e só por uma estação daantiga E. de F. Sapucahy, a de Maria da Fé, a exportação elevou-se ra-pidamente de cercade um milhão, que fora em 1907, a mais de quatro milhõesde kilos, no anno de 1909.

,u.,TNa ^elIa.Serra 
da Ch^ti"a, onde a Unhada Rede Férrea Sul-Mineirachega a atting.r a altit. de l.a32ms. (como no kilom. 51), ha um tunnel de700 ms. de extensão e pouco além deste tunnel um enorme pedregal ou rochedo, cuja superfície cobre 5 alqueires !

tam£l0garuemJqUe,eStá essaPedra> chama-se «Pedrão... Um outro logartambém conhecido de todos os que viajam por aquella zona, é o «Palácio dogato», que se avista da linha férrea e é um logar cheio de lendas naquella
-A posição geographica de Christina é esta : 2°.5' de long. Oeste (pelomerid. do Rio de Jan.) e 22° 12' de lat. Sul. *

MnwZfl'^ 
t0d°u 

f 
° terrÍt- encravad0 na grande bacia fluvial do Pa-

affluentes P 
y)' Send° banhado peI° rio Verde e m™^ de seos

Rodeiam Christina os muns. limitrophes de S. Gonçalo e S. Rita do Sa-pucahy, Pedra Branca e Maria da Fé, Pouso Alto e Virgínia, Itajubá ePassa Quatro, Sylvestre Ferraz e Águas Virtuosas. J

XUI MUN. DO OUUDIO

Fjca este novo mun. na zona de Oeste, valle do rio Pará, e comprehendeum so districto de paz :
1. Cláudio (sede da Villa e do mun.)
Este novo mun. mineiro foi creado pelo n. II do art. 7.° da lei n 556de 30 de agosto de 1911, com lerritoriodo districto de paz de Apparecida dòCláudio, desmembr. do vis. mun. de Oliveira, a cuja comarca continua apertencer, quanto ao judiciário.
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No recenseam. de 31 de Dez. de 1890, a freg. de N. Sra. da Apparecidado Cláudio accusou uma popul. de 5.076 habs., sendo 2.425 homs. e 2.651mulhs.
Por decr. do Gov. do Est. as 1 « eleições constitutivas do mun. do Clau-dio tiveram logar, em 31 de março de 1912.
Faz este mun. parte do 3." distr. eleit. federal eda4.a circumscr. eleitdo Est.
No eccles. depende da archidioc. de Mariana.-Em princípios de 1912 foi aberto ao trafego o ramal do Cláudio, da Es-trada de Ferro Oesie de Minas.
A nova linha férrea tom a extensão de 25 kilometros (entre GonçalvesFerreira e Villa do Cláudio.)
A estação de «Cláudio» está situada a 225 kilometros de Bello Horizontee a 389 kilometros de Sitio e o encaminhamento das expedições que lhessão destinadas, pelaE. de F. Central do Brasil, deve ser o mesmo das expe-dições destinadas a Gonçalves Ferreira, de accordo com as disposições daordem do serviço n. 2.298, da6.a divisão da Central.
Assim descrevíamos, no Annuario de 1909, pags. 701-702, o distr. daactual Villa do Cláudio :
«A freguezia do Cláudio pertenceo á de Oliveira até 1860 e em 1858, pelalei prov. n. 913, fora canonicamente instituída a parochia de N. Sr.a da Appa-recida do Cláudio.
Ha 38 annos assim descrevia este distr. o sr. major Theodosio da CostaPereira :
«Esta freguezia possue 207 casas,24 fazendas em que são cultivados canna,milho, feijão, arroz, café, algodão e raízes tuberosas, e 18 de criar gadovaccum, cavallar, suíno e lanigero ; 31 indivíduos se occupam de negocio e 44de olíicios úteis.
Os nascimentos regulam a 3 % e os óbitos a 2 1/4 o/0.
Importa fazendas, seccos e molhados, e sal no valor de 46:000$, e exporta

pannos de algodão, gado vaccum, cavalar, cabrum, lanigero e suíno, mon-tando tudo em 51:000$. Atravessam-lhe o território duas estradas, uma quese dirige ao Sul, Ouro Preto e Sabará, e outra para Pitanguy, Curvello e Dia-mantina, ao norte.
Ao Bispo Dom Viçoso deve esta freguezia a espaçosa e nova Matriz quepossue. Foi elle quem animou e conseguio organisar uma sociedade, quetomasse a seo cargo a construcção do templo.
Uns frades capuchinhos também conseguiram fazer alli um seminário, e

para facilitarem a construcção procediam de maneira a fazer crer que o povoficaria isento dos direitos da fabrica.
Nem a matriz nem as 2 capellas que existem no arraial, uma de NossaSenhora do Rosário e outra de S. Miguel, possuem bens alguns».-No distr. do Cláudio ficam os povoados do Chumbo, Ouro-Fálla e Ma-thias.
O recenseamento de 1890 deo á par. eccles.de N. Sr.» d'Apparecida doCláudio (do arceb. de Mariana) 5.076 almas (2.425 homs. e 2.651 mulhs.)

*
«O districto de Cláudio era incontestavelmente o primeiro do municipio

de Oliveira: em 1908, já produzia safras annuaes de café, calculadas em 130
a 150 mil arrobas, grande quantidade de arroz e conta já nada. menos de
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oito engenhos, movidos, uns a vapor e outros a água, para beneficiamento
desses,produetos, e exporta, além disso, esse districto, cereaes e toucinho, em
quantidade já visivel,

A construcção, portanto, de um pequeno ramal de 24 kilometros, ape-
nas, será visivelmente compensada pela exportação deste districto progres-
sista. t.-i#;,

O sr. dr. Chagas Doria. que tanto se interessa pela zona de Oeste, reco-
nhecerá, sem duvida, as vantagens da construcção desse ramal, das mesmas
informando ao illustre sr. Ministro da Viação.

Outros melhoramentos de grande monta se acham em via de realisação:
a fundação, de uma fazenda-modelo em magnífico terreno, que õ sr. co-
ronel Francisco Fernandes de Andrade e Silva oíferece ao governo do Es-
tado e o único núcleo agrícola, que um distineto representante deste mu-
nicipio procura obter na Repartição federai do Povoamento do Solo para esta
zona. ,

Com esses grandes melhoramentos o distr. do Cláudio caminhará em
largo descortino, para legitimo progresso.»

XLIII MUN. DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Fica este novo mun. ao Sul do Estado (valle do rio Verde) e comprehende
um só districto de paz: >.

l.° Conceição do Rio Verde (sede da villa e do mun.).
Foram o mun. e a villa de Conceição do Rio Verde creados pelo n. 111

do art. 7.° da lei n. 556, de 30 de agosto de 1911, tendo sido o seo território
desmembrado do mun. da villa de Águas Virtuosas. Um e outro mun. fazem
parte, judiciariamente, da comarca da Campanha.

Por decr. do Gov.do Est. foram marcadas as eleições municipaes da
nova villa para o dia 31 de março de 1912.

Em 31 de dez. de 1890, óreeenseam. dapopul. da freg. de N. Sra. da
Conceição do Rio Verde aceusou 3.442 habs., sendo 1.779 nom. e 1.663 mulh.

Pert. o novo mun. ao 5.° distr. eleit. federal e á 3.a circumscr. eleit.
do Est.

Fica Conceição do Rio Verde á margem da ant. E. F. Minas á Rio,
(hoje Rede Sul Mineira) entre as ests. de Freitas e São Thomé e dista 126
kms. de Cruzeiro, 37 de Soledade e44da cid. de Três Corações.

Pela estatística pecuária levantada, em jan. de 1913, existem neste mun.
de Conceição do Rio Verde:

Gado vaceum, 4.050 cabeças; gado cavallar, 710 cabeças; gado asinino e
muar, 340 cabeças; gado caprino, 300 cabeças; gado lanigero, 250 cabeças;
gado suíno,.2.870 cabeças.

No vol. III deste Annuario (ed. de 1909, pag. 172), demos a seg. descri-
pção do então districto e hoje Villa de Conceição do Rio Verde:

«A sede deste districto tem ultimamente prosperado, já pelo augmento de
sua população, já porque tem a localidade adquirido real desenvolvimento,
achando-seem condições verdadeiramente prosperas, para o que poderosa-
mente concorrem sua feliz e encantadora situação topographica, o rio Verde
que corre junto ao logar, e a Estrada de Ferro Minas e Rio, que ahi tem uma
estaçã , na margem direita daquelle rio.
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0 patrimônio é pequeno e está extincto, e a povoação, de que é padroeiraiNossa Senhora da Conceição, tem duas egrejas, a Matriz, e a capella de SJosé, tendo sido elevada á categoria de freguezia pela lei n. 114 de 9 dêmarço de 1840.
Nestes últimos annos tem sido edificadas mais de 80 casas, sentindo-sena localidade irregularidade no abastecimento dágua, rpie facilmente podiaser levada aos pontos mais altos, abandonando-se as águas do rio Verde ede alguns ribeiros que passam perto, e dos quaes se utilisa o povo, que tam-bem se serve de cisternas, de 20 a 80 palmos de profundidade. ;Durante a estação chuvosa dão-se grandes enchentes no rio Verde su-bindo as águas a mais de 7 metros. Nesse rio, junto á povoação e na estrada

para Baependy, antiga sede do termo e da comarca, cahio a ponte que alliexistia ha annos. . .
A E. da povoação, e a uma legoa de distancia está o povoado de Conten-das passando-se o rio Verde aqui; ao S., e a 6 legoas, Sylvestre Ferraz, pás-sando-se a 3 legoas o ribeirão dos Criminosos; a SO., e a 6 legoas, o Lambary

passando-se a 2 1/2 legoas, a serra da Bocaina, e a 4 o Lambary; ao O., e a0 legoas, a cidade da Campanha, passando-se a 3 legoas o Lambary e a 4 oCambuquira; a NO., e a 0 legoas. Três Corações do Rio Verde, passando-seo no Verde a 1 legoa, no porto das Barcas; ao N., e a 5 legoas, S. Thomédas Letras, passando-se a l legoa o rio Verde, no mesmo porto e o rio doPeixe a 4; a NE., ea5legoas, a Encruzilhada, passando-se o rio Verde aquie o Baependy a uma legoa. . ;
Da Conceição a Baependy. que está a È., ha a distancia de 5 legoas, e namesma direeção e estrada, a i legoas e quarto, está Caxambú; dista Conceição59 legoas do Rio de Janeiro. O Congresso Mineiro, pelo art. 1.» da Lei n.319, de 1911, desmembrou do mun. de Baependy o território deste distr. e oincorporou ao novo mun. de Águas Virtuosas. Na sua sede fica a est. férreade Contendas.
Aparochia de/N. Sra. da Conceição do Rio Verde, em 1890, contava 3.442habs., dos quaes 1.779 hom. e 1.663 mulh.
Dista esta villa 120 kms. de Cruzeiro, 41 da cid. de Três Corações e 37da est. do Soledade. Tem agencia postal de 4.« classe, correio diário pelaMinas <£• Rio, estações férrea e telegraphica, duas escolasp ublicas estadoaes,casas de commercio, hbtel, etc. Próximas lhe ficam as Águas de Conten-das (conhecida localidade de clima cxcellente e boas águas mineraes)A est, de Contendas dista 125 ks. e 703 ms. de Cruzeiro, fica entre asest. cie Freitas e S. Thomé, e tem de altitude 853 ms Sua inguraçio se re-alisou a 11 do julho de 1884, Fica a. est. de Contendas nos subúrbios doConceição do Rio Verde, no mun. de Águas Virtuosas».

De um interessante «Inquérito econômico sobre os municipios de Mi-nas Geraes», publicado em abril de 1913, éxfcráhimõs estes dados informa-tivos do novo mun. de Rio Verde;
«Desmcnbrado de Agitas Virtuosa.se constituindo por um só districto, omunicípio de Conceição do Rio Verde pertence, judiciariamente, á comarcade Campanha.

Seo clima é excellonte e a villa é muito procurada por veranistas doRio e de S. Paulo.
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Sua superfície é de 300 kilometros quadrados, limitando-se ao norte com
o districto deS. Thomé das Letras e Baependy, a oeste com Cambuquira e
Águas Virtuosas, a sudoeste com Sylveste Ferraz, e a leste e sul com Ca-
xambú.

Suas divisas começam na barra do córrego, que vem da antiga fazenda
denominada «Açude de Pedra», com o Rio Verde; por este curso dágua até á
casa de residência da dita fazenda, desta aponta do espigão do «Alto Grande*'.
por este espigão, águas vertentes, até o alto da «Via-Sacra»; deste alto, se-
guindo em rumo ao alto da «Porteira da Chave»; por este alto, águas verten-
tes, até o alto da «Estia»; deste em recta ao alto do «Taguá; por este em re-
cta ao alto do espigão que dobra para os *Campos»; por este espigão, aguadas,
vertentes, até a grota do «Trigal»; por esta abaixo até o córrego do «Moinho»;
por este abaixo até o rio «Taboão»; por este abaixo até o rio Baependy; poreste abaixo e antigas divisas, até encontrar as divisas á margem direita; porestas até a cachoeira do Jurumirim, no Rio Verde; atravessando este, ganhan-do a serra do mesmo nome; por esta, águas abaixo vertentes, até as divisas
da fazenda do coronel Olympio Carneiro; por estas divisas abaixo até as di-
visas do capitão Manoel Cruz; por estas até o rio «Lambary», divisas com
Cambuquira; por este rio acima até o espigão que vem do «Barro Vermelho»;
por este espigão acima ate encontrar as divisas do coronel Olympio Carneiro;
por estas até o alto da serra da «Bocaina»»; por estas divisas com Cambu-
quira até encontrar as divisas com o districto de Lambary; por estas até as
divisas com o municipio de Sylvestre Ferraz; por estas até o Rio Verde e
por este até a barra do córrego, que vem da fazenda «Açude de Pedra».—O municipio de Conceição do Rio Verde é servido pela Rode Sul Mineira,
que tem, a 1 kilometro da villa e a 853 metros acima do nivel do mar, a esta-
çáo de Contendas, e conta diversas estradas de rodagem, entre as quaes as
que o communicam com a Campanha, num percurso de 42 kilometros,--Aguas
Virtuosas a 36, Cambuquira a 27, Sylvestre Ferraz a 30, Caxambú a 24, Bae-
pendy a 24, Três Corações a 36, Varginha a 66, Ayuruoca a 72, São Thomé das
Letras a 30, e Soledade a 42 kms.

Pela E. de Ferro, Conceição está a 776 kilometros de Bello Horizonte, a
378 do Rio e a 306 de S. Paulo.

A população do municipio é calculada em 8.000 almas.
Possue o municipio magníficas lavouras de café, fumo e cereaes, estan-

do também bastante desenvolvidos o seo commercio e industrias.
Os seos pontos culminantes são os picos das serras de Itaúna, Itabira, Ju-

rumirim, Criminosos e Águas Virtuosas.
São lisongeiras as condições econômicas dos agricultores e industrlaes

do municipio, não havendo um só immovel hypothecado.

4% A Villa
*

Compõe-se de 4 praças, 1 avenida e 7 ruas largas, bem alinhadas e debello aspecto.
Seos edifícios públicos mais importantes são o Paço municipal, escolas

publicas, correio e cadeia, destacando-se dentre os prédios particulares os dodr. Romão Carneiro, Hotel Boa Vista, Collegiò Coração de Jesus, Benedicto
Pompeo e Coronel Joaquim Bernardes.
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-.. A instrucção publica é representada pelas escolas primarias, uma paracada sexo e dois collegios particulares, com regular freqüência.
Possue a villa diversos estabelecimentos commerciaes e industriaes,contando-se entre os mesmos o seguinte:
Fabrica de «Cascacávallo e Ricolte Fresche», de João Pane, com uma

producção diária de 40 kilos de queijo e ricotte.
O leite é adquirido na fabrica, e nesta trabalham 5 operários, inclusive

pessoas da família do proprietário : o leite é; comprado pelo preço de $080 olitro, o queijo é vendido a 1$500 e o ricotte a2#000 o kilo.
No período das chuvas, a producção de queijos é de 100 kilos por diasendo sua exportação feita para São Paulo e Rio. '
Para um kilo de queijo ou ricotte gastam-se 18 litros de leite.
0 sôi»o é aproveitado para a engorda de porcos.

|| 
-Cortume Guarino, de propriedade de Francisco Guarino, e muito acre-ditado na zona; emprega oito operários.

, Possue um moinho para a pulverisação das cascas de barbaiimão, á tra-cção animal, 1 cylindro para preparação das pelles e 27 tanques com capa-cidade para 1.500 couros. "
Prepara annualmente 2.000 pelles, que são exportadas para o Rio e SãoPaulo. '
Lucta com a falta de couros e com a praga dos carrapatos, que os inu-tilisa, vendo-se forçado a estabelecer banheiros carrapaticidas em certos lo-

gares da zona.
Possue também Conceição do Rio Verde muitas chácaras e fazendas,destacando-se entre as mesmas i
-A «Chácara NorbertoStarke», botânico austríaco, que, ha 18 annos, seestabelecendo alli, fundou um parque immenso de orchideas, das mais rarase variadas do Brasil, exportando annualmente para a Inglaterra 20.000 pa-rasitas e tendo em «stock» 60.000.
Em Londres alcançou cada uma parasita o preço de 5#000 a 15$000.
E' digno de nota o gosto artístico, que preside á excellente disposição doscarramanchòes, em que se abrigam as orchideas,
Toda a chácara é também muito bem cuidada, existindo nella grandevariedade de arvores fructiferas e uma infinidade de flores diversas.-A Fazenda da Providencia, do coronel Gabriel Romáo Carneiro* situadaa 12 kilometros da villa e com uma área total de 1.000 alqueires.
E' muito notável pela sua cultura de cereaes, de canna e de café, cujo"numero de pés se eleva a 40.000, com uma producção annual de 2 000 ar-robas.
Tem magníficas pastagens e cria muito gado vaccum, suíno e cavallar,tendo 500 cabeças do primeiro, 200 do segundo e 40 do terceiro.
Possue arados e outros instrumentos agrícolas, engenhos dê café, de ar-roz, de canna e de serra, beneficiando o ante-penultimo 40 saccos diários,

produzindo o penúltimo 1.200 décimos de aguardente, annualmente, e o ultimo
3 dúzias de taboas por dia.

Tem a fazenda uma boa e confortável casa de moradia.
-A fazenda dogonçalinho, com 1.000 alqueires de terra e de proprie-dade do coronel Gabriel José da Costa Junqueira.
Tem muita matta virgem, 6.000 pés de café, com uma colheita de 300 ar-robas, grande cultura de canna, com a producção annual de 1.000 décimosA» M. — 24 >
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de aguardente, extensas pastagens, e desenvolvida criação, delgado, em quese encontram 200 vaccas leiteiras. ,
:¦'? ^A 

EA,oB-.A DA PALESTINA' Pertencente ao sr. Manoel dos Santos Cruz, esituada a 12 kilometros da villa. -
Tem 300 alqueires de terra, lOOdos quaes em pastos.Cultiva cereaes, café e canna», sendo a producção daquelle de 1.000 arro-bas e a desta de 1.000 décimos de aguardente, annualmeníe.

S 7»t^t,ZTA?oBuAVISTA' a 14 kilometros da villa e de propriedade dosr. Casimiro Pinto Ribeiro.
' Stoextensão territorial é de 500 alqueires, em cultura e pastos.Produz cereaes e canna.

Cria muito gado vaccum, existindo actualmente alli 400 cabeças. "
Tem uma boa fabrica de manteiga, com a producção diária de 20 kilos.Fossue bem montado engenho de canna, que fabrica 400 décimos deaguardente por anno.
-A fazenda do ribeirão, do s| Joaquim Theresiano de Castro/situada a8 kilometros de Conceição.

tagensÇam'na 
eml'°GOalqUeÍreS de terras suPe»ores, 600 dos quaes em pas-

Tem em invernada 60 Ocabeças de gado vaccum e em criação 400, tudo empastos de capim gordura.
Possue uma fabrica de manteiga, instállada com muito capricho e comuma producção diária de 80 kilos.-A fazenda da Bocaina, pertencente ao sr. coronel Olympio GonçalvesCarneiro, distante da sede do município 14 kilometros WWmp.

SÜP 
al<1UeíreS de terra' 30dos c'uaes em cult«™ de cereaes, café ecanna, 250 em pastagens e 120 em capoeiras e mattas

^ 
Sua lavoura de café é de 20.000 pés, coma producção annual de 500 ar-

Tembom engenho de cana, com a producção annual de 1.000 décimosde aguardente, debulhador do milho, moinho e monjolo.Possuo boa criação de gado vaccum, em numero de 200 cabeças, dasquaes 50 vaccas leiteiras, de cujo leite se fabrica excellente manteiga.
,,< Cnae engorda suinos em não pequena escala.-A fazenda da Conquista, do sr. Joaquim José Bernardes e a 9 kilome-tros da villa.

Possue a extensão territorial de 200 alqueires, dos quaes 20 em culturasdiversas, 10 em câpoeirões e 120 em pastagens.Tem 200 cabeças de gado vaccum, das quaes 80 vaccas leiteiras.Cultiva cereaes e está bem situada.- São-tambem importantes as fazendas seguintes •

r i Í?TÍ,NTS; Í° ^COr°nel PaSch0al Uibeiro de Castro' J®ém de AntônioGabriel Pinto Ribeiro; e Vallinho, de Antônio Felisardo da Costa.
*

Pertence ao município de Conceição do Rio Verde o povoado de Conten-das.outrora muito animado pela fama de suas milagrosas águas, mas hoieem decadência. -o j
Possue umas 20 casas e tem bonita tçpographia, distando 7 kilometrosda villa e 12 de Caxambú,

SãjJã.
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A media da exportação annual pela estação de Contendas, que serve á.
villa de Conceição, é de 10.000 cabeças de animaes bovinos, 3.000 saccas de
café, 2.000 kilos de couros, 1.500 saccos. de feijão, ( 12.000 cabeças de galli-
nhas, 7.000 kilos de carne verde, 20.000 de manteiga,'1 5.000 de gêneros ali-
menticios diversos, 2.500 saccas de milho, 2.000 kilos de parasitas, 2.000 de
queijos, 18 000 de rapaduras, 100.000 de toucinho e 6.000 litros de aguar-
dente.

A exportação annual de mercadorias, em geral, é de 400.000 kilos e aim-
portação de 40.000, .

Não se pode, porém, fazer, pelos dados acima, um calculo exacto da ex-
portação e da importação do município de Conceição do Rio Verde, porque
estão nos mesmos comprehendidos gêneros provenientes de algumas fazen-
das dos municípios visinhos.»

XUV MUN. DE CONCKIÇS.0 DO SERRO

Este mun. da região Centro-Norte (valle do Santo Antônio) abrange
quatorze distrietos de paz (pela lei n. 556, de 1911) :

1. Conceição (sede—cid.)
2. Córregos.
3. S. Domingos do Rio de Peixe.
4. Morro do Pilar.
5. Santo Antônio do Rio Abaixo.
6. Tapera.
7. Brejaúba.
8. Porto de Guanhães.
9. Congonhas do Norte.

10. S. Sebastião do Rio Preto.
11. Itambé do Matto de Dentro.
12. Paraúna (S. Francisco do)
13. Fechados.
14. Passa-Bem.
—Pelo n. LXI do art. 2.» da Lei n. 566, de 30 de agosto de 1911, foi creado,

noste mun. de Conceição, um novo distr. de paz—o de S. José do Passa-Bem,
desmembrado do distr. de S. Sebastião do Rio Preto.

A popul. de todo o mun. era de 51.397 habs., seg. o recenseam. geral
de 1900.

Sua superf. é aval. em 3.636 kms. 2
Faz parte do 1.° distr. fed. e da 5.a circumscr. eleit. do Est.
Constitue uma com. judie, de l.aentr.
Pert. á dioc. de Diamantina, quanto ao ecclesiast.
Vide mais larga noticia deste mun. e da cid. de Conceição e seos distrs.

e povs., no Annuario de 1909, pag. 385 á pag. 393.
—A cid. de Conceição está a 711 ms, de altit. e a sua temperatura média

é de 21°3; a sua topographia é magnífica, em região do campo, cintada de
altas serranias e banhada por muitos córregos e ribeiros. Fica a 0.°21, de
Long. Oeste (merid. do Rio) e a 18.°58' de Lat. Sul,

V. ¦ -:¦¦':¦ - ¦-.



376 ANNÜARIO DE MINAS

-Desde junho de 1909, é a cid. de Conceição fartamente illuminada poruma boa rede de combustores de acetyleno; já possue ella abastecimento deexcellente água potável, em vários chafarizes públicos; ruas calçadas, bons
prédios; um semanarioja Cidade de Conceição, 2.° periódico local), umaagencia postal de 3.* classe e correio diário; uma bibliotheca municipal, umasylo de orphans; é sede de comarca de 1.» entrancia; etc.

Desdeaproclam. da Republica, têm exercido os cargos de IntendentesMunicipaes e agentes executivos e Presid. da Camara, na cid. da Conceição,os srs. dr. Adeodato Pacifico de Oliveira (1890), dr. José Cândido da CostaSena (1891), tenente Francisco Correia de Miranda, advogado Joaquim SoaresMaciel, dr. Casimiro de Sousa, alferes Bernardino Nascimento conego Fir-miano Gonçalves Costa e major Onofre Ribeiro, actual agente executivo.-Em 1909, surgio em Conceição o 2.° periódico, que ahi tem havido-CWa-de da Conceição,reáigiâ^e\o Pharm. José Ignaeio de Araújo Lima, publicadasemanalmente, e com a legenda latina: Ad augusta per augusta. O 1.° sema-nano, redigido pelo dr. Alphonsus de Guimaraens, foi o Conceição do Serro.01.° Club republicano fundado em Conceição foi organisado a 20 demaio de 1889 (cerca de cinco mezes antes da Republica) e em que se alista-ram mais de cem cidadãos, sob a chefia do saudoso medico dr. José Cândidoda Costa Senna.
A respeito das datas de creação das freguezias, actuaes distrs, de pazdo mun. de Conceição, temos estas notas dosr. prof. capm. José Polycarpo:« Desenvolvendo-se o povoado, foi elevado á freguezia, com o nome de«Conceição de Matto Dentro», pela carta regia de 16 de fevereiro de 1742Fora creado o municipio em virtude da lei mineira n. 171, do anno de1840.

A villa de Conceição foi inaugurada a 11 de março de 1841.
Dez annos mais tarde, em 1851, em virtude da Lei mineira n. 553 fôielevada á cidade. '

^ 
- São districtos constituitivos do município, com as mesmas denomina-

çoes e limites antigos, as seguintes freguezias :

Morro do Pilar do Gaspar Soares
Creada por um alvará de 1810.

Nossa Senhora do Porto
Creada pelo art. 3.° da Lei n. 778 de 1856.

Congonhas do Norte

(Esta freguezia, creada posteriormente ádo Morro do Pilar tinha sidosupprimida em virtude do § 3.» do art. 3,° da Lei n. 5 de 1836.)Foi restaurada pelo art. 2.° da Lei n. 818 de 4 de julho de 1857.
Santo Antônio da Tapera

Creada pela lei n. 902 de 8 de junho de 1858.
Nossa Senhora de Oliveira do Itambe' de Matto Dentro

- Creada pelo art. !;• da Lei n. 1.031, de 6 de junho de 1859.
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Sant'Anna de Fechados
Creádapelo art. l.« da Lei n. 1.184, de 18 de outubro de 1861.

S. Domingos do Rio do Peixe
Creada pela lei 1718 de 5 de outubro de 1870.

S. José' da Brejauba do Córrego Alto
Creádapelo art. 2.° da lei n. 2.005, de 23 de setembro de 1872.

S. Francisco de Assis do Parauna
• ¦

Creada pela lei n. 2.041 de l.o de junho de 1837.

S. Antônio do Rio Abaixo y .

Creada pela lei n. 2.013 de 1875.

S. Sebastião do Rio Preto

Creada pela lei n. 2.118 de 5 de junho de 1876.

N. S. da Apparecida de Córregos

Creada pela lei n. 2.420 de 1877.»

O municipio de Conceição do Serro, um dos maiores e mais povoadosdos 176 em que se divide o nosso Estado, é central, está encravado na zona
montanistica e pastoril mineira, é de excellente clima e foi creado pela lein. 171, de 1840, em seo art. 2.°, § 1.°.

A 11 de março de 1841 foi inaugurada a Villa da Conceição.
Dez annos e sete mezes depois, a 10 de outubro de 1851, foi ella elevada

aos foros de cidade.
Este povoado, sede do municipio, tem tido os seguintes nomes :
Arrayal de Conceição ;- Villa da Conceição ; -Conceição de Matto Den-

tro ;- Cidade da Conceição do Serro ; e, presentemente, também se diz«Cidade da Conceição», supprimindo se o restrictivo «do Serro», por nos
parecer desnecessário.

Todos affirmam a belleza topographica desta cidade, situada num planoinclinado que se estende desde a Fonte da Saudade, ao sopé da montanha
chamada da Boa Vista, para o lado do Sul, até ás planícies da Bandeirinha,
para o Norte ; nada menos de dois kilometros de extensão.

Fica a 22 legoas ao N. de Bello Horizonte e a 30 a N. NE. de Ouro Preto.
Acha-se a 12 legoas, S. O. ao da cidade do Serro.
São as seguintes as cidades que a circumdam:
Diamantina, Guanhães, Serro, SanfAnna dos Ferros, Itabira, Caethé,

Sete Lagoas e Curvello ; pois, o mun. de Conceição está situado entreesses muns.
E' banhado o distr. da cid. pelo rio S. Antônio, que se encontra a menos

de 3 kilometros.
O municipio constitue uma comarca de l.a entrancia.
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Foi installada, coma denominação de comarca do Rio Santo Antônio,
a 9 de abril de 1877.

Seo primeiro juiz de direito foi o fallecido desembargador Caetano
Augusto da Gama Cerqueira.

«Para o lado do Sul (continua a descrever o cit. sr. capAm J. Polycarpo)
esta cidade é banhada pelo córrego do Vintém, que, a Oeste, recebe o poeti-
co Cuyabá, com suas magníficas fontes e esplendidos banheiros naturaes.

E' confluente do córrego da Conceição, o qual deságua no rio Santo
Antônio, cujas nascentes são no districto da Tapera, na Serra que lhe dá

o nome..
Banha a cidade, de norte a sul, rumo ^éste, ficando a dous kilome-

tros do extremo norte delia e cerca de 10 kms. do sèo extremo sul.
De sul a norte, rumo Leste, elevam-se magestosas serras, taes como: a

da Mina, a de Santa Barbara, a do Nico Maia, a do João Henrique, a da
Mumbuca e outras.

Servem-lhes de contrafortes muitos outeiros e collinas, merecendo espe-
ciai menção a de Mattosinhos e a que tem o nome de Alto da Forca (na-
quella fica o celebre Santuário do Bom Jesus do Mattosinhos e nesta existio
outrora o patibulo dos condemnados á morte pelas Justiças desses tempos
que já se foram).

A Oeste, acha-se assente o massiço do Campo Grande, de cujo cimo in-
teira se descortina a cidade: ora, garrula, festiva, ditósa, coroando de amor
e de carinho os corações juvenis ; ora, melancólica, chorosa, debruçada,
sobre os túmulos de seos filhos mais dilectos.

A Leste, limitando o horizonte, ergue-se um pico altaneiro.
Parece-nos, observado daqui com olhos de patriotismo, ser o cofre de

ferro onde se acham guardados os episódios da historia de nossa terra, e a
tradicção dos feitos heróicos dos paulistas—desbravadores dos invios sertões
mineiros!»

*

Desde que foi installada a comarca, a 9 de abril de 1877, pelo referido dr.
C. A. da Gama Cerqueira, seo primeiro Juiz de Direito, de então a esta par-
te têm exercido a suprema magistratura da comarca da Conceição do Serro,
os seguintes magistrados:

Dr. Manoel Dias de Aquino e Castro, Dr. Manoel José Moreira dos San-
tos, Dr. Antônio Augusto de Atahyde, Dr. Augusto Ferreira da Silva e Dr.
Basilio da Silva Santiago.

Também exerceram as funcções de Juiz de Direito, ainda qne interina-
mente, os srs. :

Dr. Antônio Serapião de Carvalho e Dr. Affonso da Costa Guimarães,
então Juizes Municipaes do termo.

O foro da comarca é actualmente constituído pelos seguintes funccio-
narios de Justiça: Juiz de Direito, dr. Basilio Santiago ; Juiz Municipal,

dr  , em substituição ao dr. João Bapiista de Oliveira,
fallecido no exercício do cargo ; piomotor de justiça, dr. José Nicodemos
de Araújo ; 1 ° tabelliào, sr. Joaquim Américo Ferreira Carneiro ; 2.° ta-
bellião e oflicial do registro hypothecario, sr. major Ernesto Moreira; 1.°
escrivão de orphãos, alferes Francisco José Cândido de Oliveira; 2.° es-
crivão de orphãos, capitão Francisco Apolinario Malachias; contador e
distribuidoi, sr. Joaquim Portilho de Magalhães; advogados, os srs. drs.
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José F. de Andrade, José Nicodemcs de Araújo, cap.m José Pólycarpo de
Figueiredo e Silva e Arthur de Pinho Brandão ; collector das Tendas fede-
raes, o sr. João Fernandes Diana.

."
No mun. de Conceição, ha vários povoados novos, em franco desen-

volvimento, como sejam: o Carmo de Viamão, capella filial da freg. de S.
Domingos do Rio do Peixe; São José do Melloso, no distr. da cid. e onde
ha uma esc. mixta municipal ; S. José do Itacolomy (distr. da cid.); Cor-
rego Alto e Ramalho (distr. de S. Domingos); o arraial de SanfAnna do
Rio Preto (vulgo Cabeça de Boi), e que é cap. filial da Matriz de ltambe do
Matto Dentro; e outras pequenas aldeias e commercinhos nascentes.

. — A 16 de outubro de ,1910, foi levantado um bello cruzeiro, no novo
cemitério parochial do distr. efreg.de S. Antônio do Rio Abaixo, occu-
pando o campo santo uma área de 37 ms. quadrs., no outeiro, ao alto da
rua Bôa Vista, tendo a obra sido feita com o concurso do povo, durante as
missões dos Padres Lasaristas.

Em 1912, ílzeram-se na Matriz parochial de S. Antônio do Rio Abaixo
os seguintes registros ou assentamentos : 270 baptisados, 38 casamentos e
41 óbitos; na matriz de S. Sebastião do Rio Preto (freg. que tem 4.000
habs.), 311 baptisados,57 casamentos e 141 óbitos; na de Morro do Pilar
(freg. cuja população é de 3.280 habs.), 113 baptisados, 27 casamentos e 33
óbitos. Morro do Pilar é também sede da comarca ecclesiastica da «Bôa
Esperança» (do bisp. de Diamantina), cujo Vigário Foraneo é o revd. sr.
Padre Antônio Vieira de Mattos.

Sobre o distr. de S. Domingos do Rio do Peixe temos esta ligeira
noticia descriptiva:

« Occupando o primeiro logar entre os districtos do município de Con-
ceição do Serro, o arraial de São Domingos do Rio de Peixe, cuja origem é
devida ao explorador portuguez Domingos de Albuquerque, ou melhor, á
riqueza do seo solo, teve o seo inicio já pelos fins do século XVIII, época
em que o referido Albuquerque, encontrando nesta localidade, então co-
berta de mattas virgens, o objecto de suas aspirações — minas auriferas,
veio nella estabelecer-se, construindo no logar denominado — Capella Ve-
lha — uma capellinha, onde venerava uma imagem de S. Domingos (seo
onomástico).

Por falta de água no local da capellinha, foi esta transferida, em 1818,
por João Lopes (fazendeiro de então) para um ameno valle próximo ,da mar-
gem esquerda do riacho «Folheta» e da reunião deste com o Rio de Peixe,
local em que se vê hoje o importante arraial de S. Domingos.

De então para cá, veio progredindo lentamente esta povóação até o es-
tado em que se acha.

Depois do districto da cidade, occupa, como já dissemos, o primeiro 'lo-
gar entre os 14 districtos do município de Conceição, já pelo seo elevado
numero de habitantes, já pela riqueza de sua visinhança.

Possue bons edifícios, entre os quaes já se notam alguns construídos á
moderna, duas escolas primarias, duas agencias de correio, sendo uma a
cinco legoas, no,povoado do Viamão, pertencente ao districto, optima phar-macia e fortes commerciantes, etc.

Trata-se, actualmente, do calçamento e embellezaménto de algumas de
suas principaes ruas e praças. »
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Em 15 de julho de 1910, muitos habs. do distr. de S. Sebastião do Rio
Preto fizeram uma representação ao Congresso Leg. do Est., pedindo a
transferencia da sede do mesmo districto, do arraial de egual nome, para a
povoação denominada S. José do Passa-Bem; e na alludida representação
allegavam:

» Innumeras são as vantagens que traz a transferencia da citada sede
districtal para a povoação do Passa-Bem :^-o arraial de S. Sebastião do Rio
Preto, ediflcado no meio de estreitas valles de grandes e invios morros, sem
terrenos adjacentes para novas construcções, sito em uma das extremidades
do districto, não possue quasi água potável, e a pouca que possue, insuflv
ciente para a sua pequena população, é impurissima, sobre ser um fóccode
impaludismo, anchylostomiase e outras moléstias próprias dos climas quen-tes e águas baixas e impuras, como as suas; ao passo que a prospera po-voação do «Passa-Bem», situada em um bello e ameno planalto, mais ao cen-
tro do território do districto, é dotada de optimo clima, possuindo abundan-
tissima e puríssima água potável, é formada de artísticas moradas, feitas
de accordo com o estylo moderno, progredindo a passos agigantados.

Accresce que é o «Passa-Bem» diariamente procurado pelas pessoas de
fora para nelle se estabelecerem, possue duas escolas primarias, mantidas
uma pelo Estado e outra pela municipalidade, bôa casa para escola doada
ao Governo, feita de accordo com o regulamento escolar, uma cadeia, gran-des casas de negocio, uma bella egreja, uma agencia do correio e, na po-voação eseos arrabaldes, para mais de cento e. cincoenta eleitores e 4Òa60
por se qualificarem, tendo o povoado vastos terrenos adjacentes para edifi-
cações; emquanto que o arraial de S; Sebastião do Rio Preto só possue uma
escola primaria. Além disto, é o «Passa-Bem» a residência de todas as aú~
toridades, excepto um juiz de paz, apenas, que tem a sua residência no ar-
raiai de S. Sebastião.»

-* O Congr. do Est. preferio satisfazer a justa aspiração do povo de S.
José do Passa Bem, sem ferir as prerogativas do velho distr. de S. Sebas-
tiáo do Rio Preto: a lei n. 556, de 1911, manteve este ultimo e creou aquelle,
elevando-o a distr. de paz pelo n. LXI, do art. 2.°.

Fica o arraial de Passa-Bem na extremid. sul do mun. da Conceição,
confinando com o mun. de SanfAnna de Ferros.

No Viamáo (distr, de S. Domingos) fica a excellente fazenda Agrico-
Ia e Pastoril, denomin. Guarany e de propried. do sr. José Ribeiro Pereira
de Magalhães, adeantado lavrador, de origem portugueza.

Nas margens do Rio do Peixe e naquella zona do mun. da Conceição é
a Faz. Guarany um estabelecimento modelo, adoptando a lavoura mecani-
ca, os adubos chimicos, a polycultura, o gado seleccionado, as melhores
forragens, etc.

As maiores culturas do sr. Magalhães são as do café (400 mil pés, até
1909) e de arroz, havendo na faz. engenhos para o seo beneflciamento.

, Ha boas estradas yicinaes para a faz. e que são trafegadas por carros
e carroças de eixo de ferro e grandes rodas, o que favorece a conservação
dos caminhos.

Em out. de 1909, o sr. dr. José Ferreira de Andrade deo desta faz. uma
interessante descripção pelos columnas do periódico Cidade da Con-
ceição.
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0 distr. de Itambé de Matto Dentro, pertence ao mun. de Conceição.
Foi creada a freg. do Itambé pelo art. l.° da lei prov. n. 1,031, de 6 de

julho de 1859. ,:
. O nome todo do distr. de paz é N. Sra. da Oliveira de Itambé do Matto
Dentro (do mun. e com. de Conceição); forma uma par. da dioc. de Dia-
mantina. Nella foram recenseadas, em 1890, 3.766 [pessoas, sendo hom.
1.848 e mulh. 1.918. Tem esc. pubr. e ag.de coir., servida por estafeta de
2 em 2 dias e dista o arr.de Itambé'30 kms. da cid. de Itabira, ao sul, 30
do arr. do Morro do Pilar e 52 da cid. de Conceição.

-A velha pov. de Santo Antônio da Tapera foi elevada á sede de fre-
guezia, em 1858 (lei prov. n. 902; e do seo território foi em 1866 (lei nv-1 355)
desmembrado o aetual districto de Frechados. E'indígena a denominação
de Tapera e quer dizer «morada em ruínas».

—Na histórica e vasta fazenda agric. e pastoril do Víamão (mun. de Con-
ceição e distr. de S. Domingos) fica a peq. aldeia do Carmo do Viamão, em
águas do Rio do Peixe. . .

-Em 1834, na fazenda do Gaya, a um km. do arraial de S; Domingos do
Rio do Peixe, foi barbaramente assassinado o riquíssimo Padre Luiz José
Ferreira, conhecido por Padre Copanga. O crime se r.ealisou ao clarão das
fogueiras e festejos da^noite de S. Pedro, daquelle anno (29 de junho de
1834).

* 

¦

Sobre os minérios de ferro que se encontram, em grande quantidade, nas
serras da Ferrugem e da Mina, que circumdam. a cid. de Conceição.do
Serro, assim se pronunciaram alguns mineralogistas, que as visitaram :

« A montanha chamada Serra da Ferrugem (em Conceição) é constitui-
da, em grande parte, de rochas itabiriticas sobre um fundo de gneiss, dia-
base e quartzo, e nessa grande massa, na extensão de dez. legoas* encon-
tram-se magníficos minérios de ferro em quantidade.colossal para abastecer
algumas Usinas, durante muitos annos (Herdsmann e Costa Senna).

«Depois, de serio exame das jazidas da base da Serra da Mina, penso
que o ferro que alli vi, em dous dias do mez de julho de 1911, será sufíi-
ciente para abastecera Europa durante cincoenta annos. (Abr. F. Wer-
rau.)

Uma tal opinião foi confirmada pelo engenheiro allemão sr. Wester-
mann (de Dortmund, na Westphalia), o qual, tendo visitado os ditos terre-
nos, depois de comparal-os com os de Itabira de Matto Dentro,, chegou á
conclusão de que «Itabira não tem mais ferro do que Conceição, e nem o
minério alli encontrado é superior em qualidade e riqueza aos das jazidas
que rodeiam aquella cid. do centro de Minas».

XLV MUN. DE CONQUISTA

Fica este novo mun.no Triângulo Mineiro (bacia do Rio Grande) e
abrange dois districtos de paz:

1. Conquista (sede da villa e do mun.)
2. S. Francisco da Ponte Alta (Ibaté).
Foram creados o mun. e villa da Conquista, em territ. desmembr; do

vis. mun. do Sacramento (a cujo termo judiciário ainda continuam a per-
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^cer), 
pelo n. XXXII do „rt. 7.. da lei mineira n. 556, de 30 de agosto

de mVclfl™!eS/a 
Caffia^d° novonmn- ^ realisaram a 31 de marçoae iyi^, conforme decr. expedidopelo Gov. do Est

elèit!S'£t!Un" 
^ ConquÍstaao6-° distr- ele«^al federal e*4.» circumscr.

-Antes da cit. lei n. 556, assim dispozera sobre as divisas deste novo mim-o projecto existente no Senado Mineiro, desde 1906 •

sâo:";egutSj!SaSd0 
dÍStHCt0 ^ COn<1UÍSta' n° munÍCÍPio d° sacramento,

., <*"*«*"> no Rio Grande, na barra do ribeirão Borá, seguem nor esteribeirão acima até o córrego Lageado, por este acima até abam dôTorreídos Quatis ; por este acima até suas cabeceiras ; destas seguTm á esQ3pelo esprgâo que separa suas águas vertentes do-córrego ^ Ladeado atÂ
tZT \? ^^ 

DaS Pr-imid^s do Capão do Mateí^tplrttaestrada até o ribeirão Dourados e por este abaixo até a barra do córrego daGarça; por este acima até a sua cabeceira, desta em rumo á cabeia íocórrego S. Francisco, no Capão Grande ; por este córrego abaixoatéabarÍa
a cZnT 

á7 
?aÍbr0S' P°r 6Ste a0imaaté a «^«abeceira, de ta em ínmoa Cachoeira, desta em rumo á cabeceira do correi da Bar™ p??

IH il RÍ° 6rande e P°r <g aCÍma ^\adLBrBoíap0ntor
III. As divisas entre os districtos da Conquista e o da cidade do Sacramento sào as mencionadas no numero antecedente ; e entre este e os dematdistrictos do mesmo municipio continuam as mesmas, compShentódõ"e

da WMS 
ICt° ^ CÍdade a Parte d° district0 de S' ^ancisco d Asssda Ponte Alta, que se supprime.»

actuirXd^nSf 
Anmia"Í0' aSSÍm eSCreVÍam°S S°bre ° dÍStF- da

Creado este distr. de paz, por decisão da Cam. Mun. da cid. do Sacramento, foi a sua sede elév. á categ. de Villa sem foro pelo n XXXII WpÍÍda ei n. 556 de 30 de ag. de 1911, sendo hoje cabeia doÉí dseo orneno termo judiciário de Sacramento e com. de Uberaba, no Triângulo mSo
4 • cfr™; estll?1 V6 §9» litoralmente, ao 6, disfr Sra' a4. circumscr estadoal. Nas relações postaes depende da Sub-Administr dosCorreios de Uberaba; e no ecclesiastico, faz parte do bisp. ubeTbeíse dqual constitue uma freguezia. ^^ ao

E' a villa servida pela E. de F. Mogyana, que ahi tem uma est Fyporta- gado bovino, lacticinios, muito café e cereaes. H te"rit flca novalle do caudaloso Rio Grande. ternt. lica no
Tem o distr. de Conquista numerosa colônia italiana e syriaDista a villa 15 kms. de S. Francisco de Assis da Ponte Alta'(Ibaté> eflca entre as estações de Sacramento e Engr • Lisboa 'A est. de Conquista, no km. 26 do Ramal de Jaguára a Araguary da Ede P. Mogyana, fica entre as ests. de Sacramento (no mun. deste nomeí e'

ÍSSTTfLÍSbÔa (n° r" d6 überaba)- C-quista e"â a 2Tdaltitude e ahi foi inaugurada a linha férrea a 25 de abril de 1889.
Justificando o pedido endereçado ao Conff. Leo- do p«t ™ <-a ,,
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«São Francisco de Assis da Ponte Alta e Conquista têm progredidoimmensamente, com especialidade o ultimo logar, que vê crescendo sua
população, dia ardia, avultando o seo casario e opulentando-se o seo com-
mercio.

Com poucos annos de vida tem (a sede) Conquista 413 casas, tendo
antes um aspecto de uma bella cidade que de um simples districto.

E nem se pode allegar que Conquista seja um povoado, ao feitio de
tantos desses districtos mineiros, de vida apathica e rotineira; de costumes
patriarchaes talhados á antiga; traçado num agrupamento de casas velhas,
tortuosas viellas, acanhado commercio; feito somente com os seos naturaes
e tantos ha assim ! inculto, sem horizontes e progresso.

Não; Conquista é um districto pro&pero, muito prospero, vasado nos
moldes da construcção moderna, com todas as ruas direitas, rectas de 20
metros de largura, sem casas velhas, uma única siquer, e de immenso conr
mercio directamente feito com os muns. visinhos de Patos, Patrocínio, Ara"
xá e Carmo do Paranahyba.

E' o entreposto commercial desses municipios, que por elle fazem a
importação e a exportação de seos produetos.

O commercio de Conquista é enormissimo, pois, sendo um simples dis-
tricto, tem na sede 43 casas dé negocio das quaes 5 atacadistas, chegando a
vender, a de mais movimento, 600:000^000, por anno!

Poucas cidades ha em Minas, muito poucas, affirmamos, que possamapresentar um movimento commercial dessa naturesa.
Falta-lhe o caracter quasi typico de nossos povoados e villas que têm,

devemos disel-o, vida morosa, sem intensidade quotidiana e um movimento
tão commum a esses centros ruraes o — dominical apenas !

Creado o município de Conquista, fasendo-se-lhe a annexação do prós-
pero e rico districto da Ponte Alta, teríamos um excellente município com
os seos limites assim descriminados :

«Começando no Porto do Barreirinho pela estrada que vae ao ponto de-
nominado Aldeia até o ribeirão do Jaguara; por este abaixo até encontrar
a antiga estrada que vae ter a cidade de Srcamento; por esta estrada até a pon-te do ribeirão da Rifaina e por este abaixo até a sua foz no ribeirão do Borá e
por este acima até encontrar a barra do ribeirão La geado; por este acima até
a barrado córrego dos Coatis; por este acima até a sua cabeceira e dahi em
linha recta até o espigão e por este á esquerda, separando águas vertentes do
Lageado e do Mombuca, até as cabeceiras do córrego da Onça; e deste ao des •
barrancado na estrada boiadeira que da cidade do Sacramento vae ter á de
Uberaba, nas proximidades do capão do Mateiro; e dahi pela estrada boiadeira
até o córrego do Cascavel por este acima até o sitio onde morou José Clemen-
te de Araújo, voltando a esquerda até a serra; por esta serra até a cabe~
ceira do ribeirão Ponte Alta; por este abaixo até o Rio Grande e por este
acima até o porto do Barreirinho aonde teve começo a divisa.»

Dentro deste perímetro, de cerca de 50 legoas quadradas ; fica o distri-
cto de S. Francisco de Assis da Ponte Alta, corii as divisas que lhe foram
traçadas pela lei municipal de 1901, sob o n. 88, com as seguintes modifi"
cações: «a divisa pelo ribeiiào dos Doirados descerá até a barra do corre'
go Jaratataca, por este acima até sua cabeceira; e desta voltando á esquerda'
sempre pelos espigões que separam águas vertentes do ribeirão dos Doura-
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Grandeí 
a CabeCeÍra do correS° do Perií««o e por este abaixo até o Rio

n,"°S„ 
dois distri<=tos têm cerca de 23 mil habitantes e essa densidadeprova o Seo progresso. Não seria uma villa como muitas outras, sem acti-vmade e sem commercio, atrasada, rotineira, de vida difflcil e infuturosapela situação geographica e falta de vias de communicaçôes para a sahidaae seos productos e exposição de sua actividade commercial; porquanto, crea-da, ficaria seo território cortado pela Mogyana com quatro estações: Jaguara,Sacramento, Conquista e Engenheiro Lisboa e cinco chaves dessa estradacom um movimento annual de cerca de 700:000g000. ^

A par do nosso engrandecimento viria o do Estado, que teve como ren-aa em Conquista, durante o anno de 1910, a quantia de 126:775S129, fazen-ao-se no ponto fiscal um movimento de 17:588$831- A renda postal foi de 3:5008000; a municipal do districto da Conquista
Je 7j£££T?e a de s-FranciStí0 da Ponte Alta attin6i0 á ~aae lo.000^000, perfazendo um total de 45:000$000.

trirtt 
ÍodUStrla. aqUí ^f desenvoIve «a a dia: já se contam nos dois dis-

lím«. beneficiar café, oito de arroz, três de engenho de
TnILlT ! 

S' Uma serraria e diversas do velho systema; vinte e cincoengenhos de canna trabalham continuamente.

oatAe?POrtaÇã° 
é en0™e' SUpei'Íor á de muitos municípios grandes, pois,este distr. exporta annualmente, cento e cincoenta mil arrobas de café, è

d v?in 
m SaCC°S d6 ari"°Z* SeM Se fallar em grande quantidade de cereaes

lustra étca 
'mmenSa eXp°rtaÇâ0 de rlueiJ°s do Araxá e da serra da Ca-

do JÍÍ 
P°ÍS;r.que ° «nmicipio a se crear será um dos mais prósperosdo Estado de Minas, pelos elementos de vida de que já dispõeConquista em sua sede tem três mil almas, mais de quatrocentas crean-ças em edade escolar, e 612 eleitores.

Os dois districtos podem dar 250 jurados. O distr. de Sào Francisco deAssis da Ponte Alta tem 12 casas commerciaes e 363 eleitores alistados.A zona e extraordinariamente rica, as terras são magníficas para cul-tura, com immensas plantações de café e arroz, segundo prova a nossa ex-portação pela E. de F. Mogyana.
Ha excellentes campos de criar e optimas invernadas cobertas de gadono território do mun., que fica todo encravado no valle do Rio Grande

(bacia do Paraná).

XWVI MUN. DE CONTAGEM

Fica este novo mun. ao centro do Est. (valles do Paraopeba e Riodas Velhas) e abrange quatro districtos de paz:
1.* Contagem (sede da villa e do mun.)
2.° Campanhãm.
3.° Vera-Cruz.

> 4.» Vargem da Pantàna.
Foi a lei n. 556, de 30 de agosto de 1911, no seo n. XXXVI, que creoueste mun. e villa da Contagem, em territórios desmembrados dos vis. muni-cipios de Si* Quiteria e Sabará. Judiciariamente, osdistrs. de paz de Vera-
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dCerSabar?erSs(t\man2a ?°?] 
c-^a^a Pertencer á comarca

marca de Bello gifeÉ Ü| £*«£ ^^V* 
Pa^'a-

ções da Câmara Municinal d ? Ç° de 1912' ^«aram-se as elei-
installado ,^^ZZ\tm2 

'^ **** SÍdo ° mun- d« Contagem

tageSa^tTumlem ív* 
to\*«*' ^ d« 8. Gonçaio da Con-

5.W2 lom er4 2 e v/gem,daMantâna' cont™*.«« habs./sendo

cum;c,rei;idadco°£dm faz parte d010distr-eleitoral Meral 1 li»
No^eccles., depende da archidioc. de Mariana.

o distr dValaVt^Td^ste muí' í? R ^ 
"^ aSSÍm descrevíamos

tagem em aC 
"ededestemu°-;Dlstncto daContagem-0 districto da Con-

Rode" do Sá) d sta1".! 
°b°raS (a Veiha POVOaÇâ° °ra nout™ »Í' Foi 0|p,ÔÍ?. - ? g°aS a° P°ente de Bello Horizonte.

povoloríazrdaHVLo "fS 
,0 re de C°Wte^ dado aantigos

guez. gado, 
fundados nos tempos do domínio porta-!

Nos municípios de Diamantina, Montes Claros, Pitan-uv etc >,* „,fcom a mesma denominação. ^lian&uy, etc., ha sítios

rinjBm 
1907, O Quüeriense publicou* estas notas do sr, dr. Nelson Or-

va-sê 
°alflrÍcClda C0ntage"\é extremamente fértil. Em alta escala culti-

!^, f ; ' qUe e Pei,feitamente beneficiado na usina montada Ü,
arrTatt caT^8- 
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dblS^VZ^^VT' 6tC- esPecialra^ nas fazendasMOManait.ma Vista, Gangorra, Bomfim, Abóboras, Custodio Gomes Camr>n
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10l;etiros de criação, com excellenles pastagens de capimmeloso e Jaraguá, extensos campos em que se cria gado cavaílar muarvaccum, lanigero, caprino e suino ^vanai, muar,

Bello HorÍonS! 
aMUal ^ C1UeÍJ°S * "^ *" iM° dUZÍaS'"' Ondidos era

Existem 10 engenhos para canna e 20 para mandioca, dos quaes saem
ntf; eaS?T' -'aPadUraS' íaHnha' POlVÍlh0' etc" Para ° -™ do loga

cín^s! fruXr' ^ C°mP''ellende ^ ^ t0Udnh°' — «4*
A exportação total deve exceder a 400:000g000 annuaes

tagem.)CaPltal 
* ° ffrande>ercado consumidor das producções da Con-
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-^ cerâmica tem ahi seo embryão nas olarias em que se fabricam telhas,
tijolos, panellas, potes e outros pequenos artefactos de barro branco.»

0 distr. de paz da Vargem da Pantána foi desmembrado do mun. de
Sabará e incorporado, era 1.901, ao mun. da Villa de Santa Quiteria, ex-vi
do art. 1.° da lei n. 319, de 16 de setembro daquelle anno ; e ao se crear o novo
mun. da Contagem (lei n. 556, de 1911) o distr. da Pantána lhe ficou perten-
cendo, por força do n. XXXVI do art. 7.° da cit. lei.

Faz parte da comarca de Bello Horizonte, distando 21 kms. da Capital,
12 kms. de Contagem e36 kms. de Santa Quiteria.

Em 1890, a população da Vargem da Pantána foi recenseada, englobada-
mente, na dà visinha parochia de São Gonçalo da Contagem, esta com um
total de 9.976 habitantes, incluindo os distrietos de Contagem e Pantána.

Ha correio de 4 em 4 dias, na agencia local, com estafetas por terra
para Bello Horizonte e Villa de Santa Quiteria.

—Sobre a verdadeira pronuncia de Pantãna, que se dá a esta localidade
mineira de Vargem da Pantána, tirámos do Correio do Descalvado [n. 123,
anno III, de 20 de set. 1908) um excellente artigo do sr. dr. Sebastião Pen-
teado, com o titulo — panta'no ou pa'ntano ?— e que sahio publicado no vol.
3..° deste Annuario, em 1909, pag. 997.

*

Pela estatística pecuária levantada, em começos de 1913, havia neste mun.
de Contagem : Gado vaceum, 10.000 cabeças; idem cavallar, 3.500; idem
asinino e muar, 1.500; idem caprino, 400; idem lanigero, 200; idem suíno,
12.000. .

Ao se installar a Villa da Contagem, em l.o de Junho de 1912, dos
festejos alli então realisados assim dava noticia o representante do orgam
ofllcial do Estado :

«Da Contagem, o celebre logar em que primeiro se exerceo o fisco no
torrão mineiro, nos trouxe o representante desta folha, que para alli destaca-
mos, as notas que abaixo inserimos, e foram fornecidas por velhos habitan-
tes da Villa, entre os quaes um que conta hoje 110 annos de edade.

Era alli que se contava o gado vindo do sertão e destinado ás praças
de venda, separando-se a parte devida á Fazenda real, que era então condu-
zida para o antigo Curral d'El-Rey, hoje a linda e encantadora Capital
de Minas.

Estão, como se vê, ligadas por factos históricos do maior alcance as duas
localidades—Bello Horizonte e Contagem, que, como a primeira, fez parte
do legendário municipio de Sabará, de que foi creada freguezia em 1854,
tendo até hoje dirigido os seos destinos espirituaes os seguintes sacerdotes :
Antônio de Sousa Camargos, Francisco de Paula e Silva, Olympio Machado
Ribeiro, José Joaquim Teixeira, Caetano Cioííi, José João Nunes Moreira,
Antônio Cândido Torres de SanfAnna, Theodolindo José Fagundes, Alfredo
José das Neves, Antônio Maria de Oliveira, Affonso Daniel lntrieri, João
Pereira Pimentel, José Thomaz e Joaquim Martins.

Data, porém, talvez de 200 annos a fundação da localidade, pois no bello
cajado do padroeiro do logar, S. Gonçalo, se lê a seguinte inscripção : São
Gonçalo da Contage. Feito em dezembro de 1725.

A primeira escriptúra lavrada no cartório de paz dalli tem a data
de 1845.

',":'¦"
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, Contagem teve como um dos seos principaes fundadores o commendador
Manoel Alves de Macedo Brochado, chefe de numerosa família ainda alli
existente, começando logo a se desenvolver, admiravelmente, como se nota
pelos magníficos prédios que possue, muito tendo concorrido para isso
a índole pacifica, laboriosa e honesta dos seos primeiros habitantes, predi-
cados que até hoje continuam a ser o orgulho das gerações subsequentes,
tornando os contagenses geralmente conhecidos pela lisura de seo proceder,
proverbial lealdade e integridade de caracter.

;: Conta a sede do municipio, que se compõe desta, de Vera Cruz e Cam-
panhàm, mais de 300 edifícios, contando-se entre elles alguns de excellente
construcção e de bello aspecto, como a Matriz, elegante templo, dotado
de lindas imagens e de um explendido regulador publico; a Egreja do Ro-
sario e a capella de Santa Helena; Paço da Câmara Municipal, com amplo
e arejado salão, destinado ás sessões, gabinete do presidente, bibliotheca;
casa das escolas, recentemente construída, theatro e cadeia, também feita
ha pouco.

Tem o novo municipio, não obstante ser seo sub-solo riquíssimo em
mineraes, importantes fazendas de cultura e de criação, em que são empre-
gados hoje os mais modernos processos de agricultura e deselecção de raças
de animaes, contando mesmo alguns aperfeiçoados engenhos de beneficiar
café, arroz etc. e empenhando-se cada um de seos proprietários em desen-
volver os ramos industriaes em que empregam a sua actividade de homens
laboriosos e amantes do progresso.

Possuidor,pois, de elementos tão importantes para o seo engrandecimento,
não ha de ser, de certo, por falta de estimulo dos seos maiores-entre
os quaes se. destacam os srs. coronéis João Teixeira Camargos e Pedro
de Alcântara Diniz Moreira, chefes das duas maiores famílias do logar
e venerados por todos os seos habitantes ~e da boa vontade destes que elle
ha de deixar de progredir.

A veneran.dos mortos da Contagem, como Joaquim Miguel, Manoel Alves
de Macedo, Joaquim José da Rocha, Francisco Miguel e dr. Cassiano Nunes
Moreira, foi prestada pela sua primeira edilidade carinhosa homenagem,
sendo dados os seos nomes a algumas ruas da villa, sendo que as demais pas-saram a denominar-se : Bueno Brandão, Bernardo Monteiro, Francisco
Salles, Wenceslao Braz, Delfim Moreira e José Gonçalves, ficando a praçaonde estão collocados os principaes edifícios públicos com a denominação
de Silviano Brandão, o saudosissimo mineiro que tantos serviços prestouaquella terra, bem como a toda Minas e ao Brasil.

Entre os contagenses assim homenageados pelos seos descendentes, se
destaca o dr. Cassiano Nunes Moreira, clinico de grande nomeada, que, com-
quanto não tivesse nascido alli, para lá foi muito moço e constituio familia.
Sendo considerado pelo seo espirito caritativo e destituído de todo apego
ao dinheiro, era chamado o pae da pobreza desvalida.

Tem especial significativo esse preito de gratidão ao illustre morto, quetantas lagrimas estancou, restituindo, innumeras vezes, a tranquillidade
ao seio dos lares contagenses.

*

—Os grandiosos festejos com que os contagenses soleninisaram o acto
da installação da nova Villa, tiveram inicio ás 5 horas da madrugada de 1.°
de Junho, com uma salva de 21 tiros e alvorada pelas bandas de musica
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«Lyra Contagense» e «EspiritbSantense», de Vera Cruz, ouvindo-se, poressa occasião,, repicar todos os sinos dos templos locaes.
A's 10 horas, o sr. vigário da freguezia celebrou missa em acçâo de gr a-'

ças pelo faustoso acontecimento da inauguração da Villa, é, occupando emseguida a tribuna sagrada, felicitou o povo contagense pela auspiciosa datada installação do seo município.
Durante a missa as duas bandas de musica tocaram escolhidas pecas deseos repertórios. A
Seguio-se a solemnidade da benção dos edifícios públicos, officiando omesmo sacerdote, iniciando-se o acto na Càmára Municipal, sendo convida-dos para paranymphos os srs. dr. Nelson Orsini, representante do senadoríederal dr. Bernardo^Monteiro, e o sr. Azeredo Netto, desta folha {MinasGeraes), e as exmas. sras. d. d. Maria das Dores, Augusta Moreira e Can-dida de Mattos:

Do prédio destinado ás escolas publicas foram padrinhos os srs. coro-neis João Camargos e Pedro de Alcântara Diniz Moreira e as exmas sras.d. d. Mana Belém e Alsira Maria da Rocha; do Theatro,os srs. capitão Ra-mos Arantes e Cândido Soares e as exmas. srs. d. d. Augusta Diniz Costa eZaira Rocha; da Cadeia, os srs. Francisco Cassimiro d'Ávila e Alfredo Vieirado Espirito Santo e as exmas. srás. d. d. Esther Diniz e Rita de CassiadeFigueiredo.
Logo depois dessa ceremonia, a que assistiram todos os vereadores in-corporados, muitas familias e todo o povo do logar e innumeras pessoas defora, que para alli affluiram, teve inicio o acto solemne da installação davilla pela posse da sua primeira Câmara.' Abrio a sessão, como vereador mais velho, o sr. João Sisenando, que,expondo os Uns da reunião, declarou installada a villa da Contagem, desmem-brada do munieipio de Santa Quiteria, e fez constar que se ia proceder aeleição para presidente e vice-presidente da edilidade, ouvindo-se por essaoccasião prolongada salva de palmas e o hymno nacional pelas duas corpo-rações, musicaes ali presentes.

. Procedida a eleição, recahio esta nos srs. coronéis Augusto TeixeiraCamargos e Francisco Firmo de Mattos, cidadãos que têm prestado os maisassignalados, serviços á Contagem.
Ao assumir a presidência o sr. coronel Augusto Teixeira Camargos, foiouvida nova salva de palmas e o hymno nacional, dizendo o eleito,°depoisde agradecer a prova de confiança de seos collegas de corporação e do elei-torado, que não seria um tutor, nem tão pouco um tutelado, na gerencia dosnegócios públicos confiados a seos cuidados; procuraria sempre a harmoniacom seos companheiros de edilidade, empenhados todos no progresso do mu-nicipio. Não se intimidaria, e tal esperava de seos collegas, com a criticainsensata do egoismo, mas, naquelle posto, de sacrifício antes que de honra,empenharia o melhor de seos esforços a bem do seo torrão.

; Esse discurso foi calorosamente applaudido, seguindo-se com a palavrao sr. coronel Francisco Firmo de Mattos, que também começou a suamagni-fica oração, hypothecando seos agradecimentos aos demais vereadores, que oelegeram vice presidente daCamara,e aos eleitores do munieipio da Contagem.
Relembrou interessantes factos da historia local, illustrando o seo ex-cellente discurso:i de bellas imagens, que arrancaram vivos applausos doauditório.
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Referio-se á origem da localidade, ás suas riquezas e ásüa evolução, sa-
lientando a acção benéfica de vários de seos concidadãos." Terminou, sau-
dando os representantes do sr. senador Bernardo Monteiro e do «Minas
Geraes», e as pessoas que, das localidades visinhas, alli se achavam paraassistir ás festas.

Foi depois votada pela Câmara uma moção de apoio ao benemérito go-verno do Estado, telegraphando logo o chefe do município ao sr. Presidente
Bueno Brandão, communicando a s. exc. a installação da villa e aquella
justa resolução.

Ainda foram votadas moções de louvor ás commissões constructora dos
prédios públicos e promotora dos festejos, pelo modo brilhante por que de-sempenharam as mesmas.»

*

Do inquérito econômico publicado (em abril de 1913), no orgam official
do Estado, segundo os dados colhidos pela Inspectoria Agricola Federal
em Minas, constam estas notas sobre o novo mun. da Contagem:

Fundação do arraial. —A fundação do povoado da Contagem data docomeço do século 18, segundo se deprehende de uma inscripção existente riocajado deS. Gonçalo, padroeiro da localidade.
Assignala ella, em caracteres bem legiveis, o anno de 1725.
A creação da freguesia de S. Gonçalo da Contagem, porém, só se veri-

ficou a 29 de abril de 1854, pela lei n. 671, tendo se dado a installação donovo municipio a l.o de junho de 1912.
O nome local.-O nome e o cognome primitivos da localidade de Contagem

das Abóboras - provém: o primeiro, de ter sido alli o local em que, na eracolonial, se registrava e contava o gado destinado aos mercados consumi-
dores, afim de se cobrar o imposto da Coroa, o qual consistia em umas tantascabeças, que eram conduzidas para o Curral del-Rey, hoje a formosa e lindaCapital de Minas; e o segundo, devido a ter tido residência no povoado umafamília, cujas pessoas tinham aquelle sobre-nome.

Como Bello Horizonte, Contagem fez parte do tradicional município deSabará, do qual foi desmembrado pela lei n. 319, de 16 de setembro de 1901,
que, creando a villa de Santa Quiteria, annexou ao novo municipio aquelleantigo distrieto, hoje autônomo e em caminho de franca prosperidade oTa.
çasá índole pacifica e laboriosa de seos filhos e ao gênio emprehendedoi^ desua primeira administração municipal.

Limites.—Limita-se o municipio da Contagem com os de Bello Horizonte
Rio das Velhas, Sete Lagoas, Santa Quiteria, Villa Nova de Lima e OuroPreto.

E' servido pela E. de F. Oeste de Minas, com a estação da Contarema 2 kilometros da sede da villa, que dista 18 kilometros de Bello Horizonte'12 da Vargem da Pantana, 18 de Campanhâm e 30 de Vera Cruz.
A Villa.—Compõe-se de 3 praças e 11 ruas, com 300 prédios, alguns dos

quaes bem construídos e confortáveis, como o paço municipal e o das escolas
publicas, 12 casas commerciaes, 3 egrejas, 2 capellas, 2 pharmacias, agenciado correio e theaíro.

Possue a Contagem um clima excellente e delicioso.
Está a Câmara actualmente empenhada no augmento do prédio das osco-Ias. para a installação de um grupo, na arborisaçào das ruas e abastecimén-

to d'agua á villa, melhoramentos que muito virão concorrer para o seo de-senvolvimento.
A, M. - 25
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• Povoados.—-Existem no.districto da villa, cuja sede e habitada exclusiva-
mente por nacionaes, os seguintes povoados : Embirussú, Pintado, Água
Branca, Retiro, Boa.Vista e Braúnas.

Fazendas.—Possue a Contagem varias propriedades agrícolas, sendo os
seos productos, como cereaes, fructas, leite, ovos, gallinhas, trazidos para
Bello Horizonte.

Entre as fazendas de criação e de cultura destacam-se as seguintes :
Fazenda da Vista Bonita. Distante 3 kilometros da villa e de proprie-

dade do sr. Antônio B. Camargos, tem uma extensão territorial de 50 alquei-
rés, 20 dos quaes cultivados.' Sua lavoura de café é de rO.CCO pés e a de mandioca de 10 hectares, pio-
duzindo 800 alqueires de farinha.

Cultiva cereaes, batatas, fructas, cebolas, colhendo 500 alqueires de milho
e 100 de feijão.

Seo proprietário é muito apologista dos modernos processos de lavoura,
empregando nas culturas de sua^fazcnda arados e outros instrumentos agra-
rios.

Tem boa criação de gado vaccum.. em numero de 80 cabeças, de raça
nacional, sendo da mesma raça a de suínos, em numero de 100.

Fazenda da Vista Alegre. De propriedade do venerando ancião coro-
ncl João Camargos, um dos patriarchas do município, dista 3 kilometros da
villa c contém 500 alqueires em culturas, mattas e pastagens.

Produz cereaes, cannae café, tendo ainda excellente criação de gado.
A produeção animal de café é de l.(XX) arrobas e. a de farinha de mandio-

ca de 1.000 alqueires.
A sua criação de gado vaccum consta de 200 cabeças, das raças zebú,

holllandeza c caracú, e a de suínos, de 100.
. Existe na fazenda, que possue vaiios instrumentos agrários e engenhos

de canna e caie bem installados, abundante aguada, cuja altura se presta ao
accionam^nto de machinismos para energia electrica.

Possue magníficos terrenos e bons pastos, sendo toda a fazenda cercada
e. banhada por um ribeirão.

Fazenda das Abóboras. Distante 6 kilometros da villa e de propriedade
do sr. Francisco José Camargos, tem uma área total de 400 alqueires com
culturas e pastos.

Produz 40 carros de milho, 1C0 alqueires de feijão, SCO de farinha de man-
dioca e 200 arrobas de asssucar.

Sua criação consta de 150 cabeças de gado vaccum, 100 de suínos e 50
de cabritos.

Os immoveis da fazenda são constituídos por duas boas casas de moradia,
paióes, casas de empregados, engenhos de canna e de mandioca.

¦<$ Fazenda da Serra Negra. Pertencente aos herdeiros do coronel Fran-
cisco Soares Diniz, recentemente fallecido nesta Capital, tem a extensão ter-
ritorial de 250 alqueires em cultura e pastagens.

Produz annualmente 200 carros de milho, 400 alqueires de feijão, 100 de
arroz, 150 carros de canna com a produeção de 400 pipas de aguardente e
1.000 arrobas de assucar. .

Tem criação de gado vaccum e de suinos, sendo de 200 o numero
destes*
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' Fazenda do Bom Jesus, de José Antônio da Costa Ferreira; Gamorra dessassMW? boa v,sta' d°j- Antoni°da ^a "am
ALKGUh, deJose Albino da Costa Ferreira; Nova Fi.oiif.sta, dos herdeiros de
Cpdfff ti Mr° P11KT0' de J°Sé CaH0S d° ^^ Bai™ £Cima de Manoel de Mattos Pinho; Riacho, de Francisco Firmo de Mattos'
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Districto de Várzea da Pantana

Grande productor de café, dista o districto de Várzea da Pantána 18 ki-lombos da vdla e 24 de Bello Horizonte, e tem grande cu.tura de et

O arraial é pequeno, com cerca de 30 casas, umaegreia escola nublirae agenciado correio. Fb cortado pelo ribeirão Pantanab estó a Xen ebastante movmenlado com os serviços de construcção da bitola largldaCentral, em demanda desta Capital. g da
Conta diversas fazendas importantes, entre as quaes as seguintes :: Fazenda do Japão.-Pertencente ao sr. José Pedro Campos dista fi lilometros da sede do districto e 24 da villa.
Produz cafée cereaes. Cria bastante gado e exporta queijos. Tem en-e-nhos de canna e de café. Fabrica aguardente. &e
Seo commercio é feito com Villa Nova de Lima.

nJ^T 
D° MATT° Gkosso-P^priedade do 

'sr. 
Joaquim CamargosNetto, produz muita canna. mandioca, milho e feijão. amargos

Fabrica aguardente e farinha em grande escala. \

Districto de Campanhãn

Districto ainda muito novo, pois, creado em virtude da ultima reformaadmm.strativa (lei n. 556 de 1911), foi constituído com parte do território doextineto distr. de Venda Nova.
Tem já algum desenvolvimento agrícola e está distante da Contagem 18kilometros e de Bello Horizonte lambem 18.
O arraial começado ha pouco, tem apenas uns 25 prédios, uma e-reiaescola publica e 5 casas commerciaes. G '
Possue varias propriedades agrícolas de valor, contando-se entre asmesmas as seguintes:
Soares, de propriedade de Antônio Justino da Rocha; Monte Verde deJosé Luiz de.Carvalho; Lage, de João Gualberto da Costa; Córrego Grandede João Baptista da Rocha; e Freitas, de Antônio Augusto Costa '
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Districto de Vera Cruz

Pertencente até 1911 ao município de Sabará, dista 30 kilometros da
villa de Contagem, 54 daquella cidade e 30 de Bello Horizonte.

E' um dos districtos mais adeantados da Contagem, quanto ao desénvol-
vimento agrícola, possuindo terrenos muito férteis, grande criação de gado
vaceum e suino e avultado numero de propriedades agrícolas, em que estão
sendo adoptados com real proveito os novos processos de cultura e empre-

gados instrumentos agrários nas lavouras.
O arraial, denominado outr'ora Pindahybas, tem 50 prédios, 3 escolas pu-

blicas, 2 egrejas, 1 pharmacia e agencia do correio.
Sua producção de cereaes é abundante, notadamente a do arroz, culti-

vado em grande escala e com muito capricho.
Conta muitas fazendas importantes, como sejam as seguintes:
Fazenda do Retiro.— Situada no perímetro do arraial e com uma área

de 250 alqueires, 40 dos quaes irrigaveis, é propriedade do sr. José Pedro
de Advincula e Costa.

Toda a sua cultura é feita por meio de arados, sendo grande a colheita
de cereaes : arroz, 1.&C0 alqueires; feijão, 2C0 alqs.; e milho, 100 carros.

Produz ainda 100 carros de canna e café.
Tem um bom engenho de canna, para a fabricação de aguardente, e pos-

sue confortável casa de moradia.
Como essa, existem no districto mais 14 fazendas, entre as quaes as

abaixo indicadas ,
Cabelleira, de propriedade dos herdeiros de José Antônio de Camar-

gos; Casado, de Joaquim José de Andrade; e Hento Pires, de João Sisenan-
do di. Costa.

XLVII MUN. DE CURVEW)

Este mun. da zona Centro-Norte (bacia do S. Francisco e valles dos rios
das Velhas e Paraopeba) abrange do-.e districtos de paz (conforme a lei
n. ooO) :

1. Curvello (sede-cidade).
2. Morro da O arca.
3. Silva Jardim ^ex-Papagaio).
4. Coryntho (ex-Cu Talinho).
5. Bagre.
0. Andréquicé.
7. Trahyras.
8. Paraúna (S. Sebastião do).
9. Cedro.

10. Lagoa.
11. Ypyranga.
12. Almas.

. Pelault. Ref. da div. admin. do Est., em 1911 (lei 556, de 30 de agos-
to) o territ, do mun,:de Curvello foi jdesfalcado do distr. de S. Gonçalo de
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Pirapora, que delle se desmembrou com o povoado de Lassance e outros,
para constituir o novo mun. de Pirapora.

Em 1900, o recenseam. apurou, no mun. de Curvello, uma popul. de
49.148 habs. A superf. do mun. era então de 13.925 kms.2, agora bem menor
pela perda de parte de seo território em 1911.

Faz parte este mun. norte-mineiro do 1.° distr. fed. e da 5.* circumscr.
eleit. do Est.

Constitue uma com. judiciaria de l.a entr., com sede na cid. de Cur-
vello.

Pert., no ecclesiastico, á dioc. de Diamantina.
Em 1909 (vide Annuario, pag. 393 á pag. 408) já nos detivemos em descre-

ver, longamente, a cid. e te dos os distrs. e localidades deste mun. de Cur-
vello.

—Vejamos algumas notas interessantes sobre a sede do mun. e seos
distrs.

Na cidade de Curvello, existem vários serviços de conforto urbano : il-
lumin. publica, rede telephonica na cid. e uma linha para Morro da Gar-
ca, abastecimento d'agua potável, theatro, imprensa local, hotéis, importan-
tes casas de commercio, etc.

No arraial de Trahyras se publica um pequeno semanário —O Pro»
gresso, sob a red. do sr. José Guilherme e dir. do sr- Manoel Domingos. A
freg. de Trahyras perl. á dioc. de Diamantina e nella se deram, em 1912,
segundo os assentamentos parochiaes : 268 nascimentos, 39 casamentos e
99 óbitos, sendo a sua popul. calcnl. em 6,000 habs.

S. Rita do Cedro (no mun. e com, do Curvello) é um Curato da dioc.
de Diamantina, creado em fins de 1909, com território desmembrado daspa-
rochias visinhas de Trahyras e S. Sebastião do Paraúna, e abrange as fa-
zendas do Bom Successo, Paiol, Tinguis, Trahyras, Laranjeiras, Santo Ale-
xandre e Ressaca da Paraúna.

Dentre as varias fabricas de tecidos, que conta este mun. (um dos
maiores centros industriaes do Est.), se destaca a Fabrica da Cachoeira,
que fica no chamado distr. de paz do Ipiranga.

No pov. da Fabrica de tecidos da Cachoeira, existem 2 escolas prima-
rias districtaes mantidasjpelo Est. e moram no logar as autoridades do re-
ferido distr.

Em 1911, a cid. de Curvello soffreo uma epidemia de varíola e dore-
latorio apresentado pelo sr. dr. Octavio Machado, delegado de hygiene em
commissão naquella cidade, se verifica que* dui ou a epidemia 88 dias, sendo
30 os doentes tratados.

Orçando em 2:862$940 a despesa total de fornecimento de gêneros,
roupas, aluguel de casa para o lasareto, desinfectador, desinfectantes, cosi-
nheiro, enfermeiro, conta de pharmacia, etc, verifica-se que em 32$533
importou a despesa diária total do lasareto, ou seja 1$084 diários a despe-
sa de cada doente.

Foram vaccinadas 2.092 pessoas, sendo neste numero incluídos os alu-
mnos das escolas publicas, em numero de 352.

No mun. de Curvello o Est. mantinha (até 1908) 26 escolas publicas
de ensino primário, sendo 5 em Curvello, 2 em Ipiranga, 4 em Andrequicé,
2 em Silva Jardim (Livramento do Papagaio), 2 em Morro da Garça, 1 na
Est. de Curralinho, 2 em Piedade dos Bagres, 2 em Ponte do Paraúna, 1
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em Soledade, 1 era Tapera, 2 em S. Antônio da Lagoa,- 2 em S; Anna dasí
Trahyras, 1 em S. Gonçalo do Pirapora e 2 em S. Rita do Cedro.

Pert. ao mun; e com. de Curvello a pov. da Soledade, na qual existe
uma escola primaria creada pelo Est. .. '

Tapera é outra pov. do mesmo mun. e onde ha também unia esc. mixta
do Est, ' -

*
— Em 1909, foi fundada, neste mun., uma nova companhia industrial,

sob o nome de Companhia Industrial e Agricola Rio das Velhas, que tem
por fim a exploração da industria de madeiras e seo transporte pelo Rio das
Velhas, num percurso de 100 kilometros—desde N. S. Gloria (no mun. de
Diamantina) á estação de Beltrão, na Estrada de Ferro Central do Bra-
sil.

A nova empresa pretendia fazer também, em escala desenvolvida, a
cultura pelos processos modernos, nas excellentes terras da fazenda do Bre-
jo, ultimamente adquirida por essa associação.

A Companhia Industrial e Agricola Rio das Velhas foi organisada com
o capital de 200 contos, tendo sido seos l.os directores os srs. major Ray-
mundo de Paula Dias, dr. Juscelino Barbosa e coronel José Machado Bar-
bosa, sendo.o 1.° —thesoureiro, o 2.°— gerente, e o Ultimo — presidente.

O 1.° conselho fiscal ficou assim constituido : srs. drs. Francisco Sal-
les, Mendes Pimentel e coronel Manoel Lopes de Figueiredo.

Dos Estatutos da Companhia Industrial e Agricola Rio das Velhas, ex-
trahimos esta parte do capitulo I, que se refere á constituição da compa-
nhia, seos fins, capital, sede e duração :

«Art. 1.°. A «Companhia Industrial e Agricola Rio das Velhas* se
constitue pelos presentes estatutos, sob a forma de sociedade anonyma,
regendo-se pelos preceitos aqui estabelecidos e pela legislação em vi-
gor.

Art. 2.° A Companhia tem por fim :
I) O aproveitamento industrial e agricola das mattas e terrenos qüe

adquirir á margem do Rio das Velhas ou em outro logar que for julgado
conveniente ;

II) A industria de madeiras e qualquer outra correlata;
III) A extracção e venda de plantas e princípios tanniferos ;
tV) Trabalhos de silvicultura e em geral toda e qualquer exploração

que for julgada proveitosa nos terrenos adquiridos.
Art 3.° O capital da Companhia é de 200:000g000 (duzentos contos de

réis), divididos em acçôes de 200$000 cada uma, sendo cem contos de réis
em dinheiro e cem contos de réis—valor das terras da fazenda do Brejo, fa-
zenda de Santo Hyppolito e sitio do Mocambo, capital com que entra:para a sociedade o coronel José Machado Barbosa, na forma da escriptu-
ra respectiva.

Paragrapho único. O capital da Companhia poderá ser elevado á
quantia que for julgada necessária pela assembléa geral para desenvolvi-
mento dos trabalhos e industrias explorados.

Os actuaes accionistas terão preferencia para subscripção das novas
acções.

Art. <1.° A sede e foro da Companhia serão na cidade de Bello Ho-
rizohte.
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Art. 5.° A duração da sociedade será de 30 annos, contados da data de
sua installaçâo, podendo* ser prorogada por deliberação da assembléa
geral.»

Districto de Silva Jardim—Destinadas a este Annuario, o sr. N. publi-cou no Diário de Minas as seguintes notas chorographicas e algumas infor-
mações históricas sobre o districto de Silva Jardim (antigo Papagaio).

«0 districto de Silva Jardim está ao norte da cidade de Curvello e é ba-
nhado pelo Rio das Velhas, que lhe serve de limite, separando—o do territo-
rio de Diamantina.

Tem por sede o pitoresco arraial de Silva Jardim, nome lembrado pelosseos habitantes em homenagem á memória do inolvidavel abolicionista e
republicano dr. Antônio da Silva Jardim e conta 150 prédios, alguns bons,
um bello e espaçoso largo, arborisado á magnolias e eucalyptus, poresfor-
ços dos seos habitantes; duas egrejas, uma das quaes tem atravessado quasidois séculos, pois se vê na sua porta principal a data de 1732, templo con-
servado, á força de reparos, como monumento histórico. A Matriz é de uma
construcção singella, mas bellissima, erguida a expensas do povo, ha 32
annos.

0 districto tem três poços artesianos, que abastecem dágua á população,um cemitério, duas escolas publicas, agencia de correio, que recebe e expe
de malas de dois em dois dias, vigário, uma bibliotheca publica, sob a deno-
minação de «Bibliotheca Mineira», recentemente creada; uma estação tele-
phonica, ligada á estação de Osório de Almeida, na B. de F. Central, a três
legoas da localidade, e um hotel.

Esta povoação foi fundada, em 17C6, pelo emboaba portuguez Antônio
Francisco da Silva, então senhor de muitos escravos e possuidor de fartos
latifúndios, quando, com o seo amigo Manoel Nunes Vianna, deposto do go-verno illegal das «Minas Geraes», se internou pelos sertões do Rio das Velhas.
Nunes Vianna foi formar a sua fazenda no Jequitahy e Francisco da Silva
a sua, em Papagaio (Silva Jardim), paragem que então primava pela abun-
danciade virgens e gordas pastagens nativas.

A povoação começou, pois, por uma fazenda, em torno da qual se agru
param muitas choupanas, para albergue dos negros escravos e dos aggrega-
dos, existindo dellas ainda vestígios quasi apagados.

Dessa antiga e primitiva povoação, resta apenas a pequena egreja com
19.2 annos.

Papagaio, nome cuja origem se perde na nevoa dos tempos, correndo so-
bre elle varias tradições, foi. sede do antigo Julgado do Livramento do Papa-
gaio, e sua freguezia, sob a invocação de N. S. do Livramento do Papagaio, foi
instituída em 15 de Setembro de 1870, como sede da.visinha freguezia do
Morro da Garça, á qual andou o território de Papagaio muitas vezes incor-
porado; e, soem 1882, por lei n. 2.995 de 23 de setembro, foi que a Assem-
bléada então Província de Minas poz termo* ás alterações administrativas
deste districto, tornando—o parochia independente de Morro da Garça.

O districto conta 700 habitantes, approximadamente, pelos últimos recen-
seamentos, catholicos em sua totalidade, os quaes se occupam especialmente
com as industrias agrícola e pastoril, cujo notório desenvolvimento é devi-
do á exhuberante fertilidade de seo solo, que se presta a todo gênero de cul-
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tura, alliada á regularidade das chuvas, sobrepujando as pastagens sadias e
abundantes, que ahi se chamam invemadas, quando fechadas.

Existem também campos e cerrados.
Os invernistas engordam annualmente cerca de 3 a 4 mil bois, que são

vendidos na feira do Sitio.
Ahi se cultivam: algodão, canna de assucar, cereaes o fructas di-

versas.
O mineral mais abundante é a pedra calcarea. i
E'banhado pelo Rio das Velhas e pelos córregos Jaboticabas, Crimi-

noso, Estiva, Picão, Papagaio e Lavapés e é servido pela E. de F. Central
do Brasil e Ramal férreo de Diamantina.

No território do districto, encontram-se as seguintes povoações: Estiva,
Roça do Brejo, Várzea de Cima, Jaboticabas, Curralinho e outras, além de
importantes fazendas que constituem outros tantos núcleos de povoação, des-
tacando-se a de Buenos Ayres, celebre já por ter sido um dos pontos de re-
união de forças contra os insurgentes da revolta liberal de 1842.

A casa dessa fazenda é de construcção antiga, tendo logares especiaes
para os escravos, que eram em numero avultadissimo e que soffreram ahi os
horrorosos supplicios da vil instituição.

O districto conta 6 escolas primarias, mantidas pelo Estado, das quaes 2
são do sexo masculino, 2 do feminino, providas, e duas mixtas, vagas.

Quando as pontas dos trilhos da Central estacionavam em Cascudos,
Papagaio era o pouso predilecto de centenas de tropas nortistas, que dia-
riamente transitavam carregadas de toucinho e mantimentos, o que deo
grande impulso ao commercio, que ainda hoje é animado, pois levas elevas
de bahianos por ahi passam continuamente em demanda de S. Paulo e mes-
mo algumas tropas carregadas de algodão, para as fabricas do Cedro e Ca
choeira.» »

XlyVI MUN. DE DIAMANTINA

Este mun. do Norte (bacias do Jequitinhonha é S. Francisco) abrange
dezesete districtos de paz (seg. a div. admin. de 1911) :

Diamantina (séde-cid.).
Curralinho.
Mendanha.

Rio Manso.
S.João da Chapada.
Dattas.
Gouvêa.
Inhahy.

9 Rio Preto.
10 Pouso Alto.
11 Mercês de Arassuahy.
12 Curimatahy.
13 Senhora da Gloria.
14 Campinas de S. Sebastião.
15 Guinda.
16 Tabúa (Joaquim Fèlicio).
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17 Riacho das Varas (Conselheiro Matta).
A popul. deste mun. (em 1900) era de 46.572 habs.
Sua superf. éaval. em 12.655 kms. quadrs.

Pert. este mun. norte-mineiro ao 1.° distr. fed. eá6.a circumscr. eleit.
do Est.

Constitúe uma com. judie, de 2.n entr., com um só termo forense.
E' sédedadioc. catholica de Diamantina.
Já demos larga descr. hist. e chorogr. deste mun. em nossa ed. de 1909

(vide3.°vol. do Annuario, pags. 408-438).
A cid. de Diamantina é das mais beilas e maiores do Estado, calçada,

illumin. á luzelectr., servida já de telegrapho etelephones (e em breve de
caminho de ferro); possue serviços de exgottos e água potável, bons prédios,
cerca de 8 a 10 mil habs., vários collegios, Seminário, Escola Normal, Gym-
nasio Diocesano; optimo clima, grande commercio, centro de forte industria
de mineração, etc. Encontram-se na cid. hotéis, cafés, bilhares, hospitaes,
asylos, imprensa, templos, fabricas, jardins, mercado, Fórum, Paço Munici-
pai, etc.

A lei est. n. 590, de 3 de sct. de 1912, nos seos arts. 3.° e 4.°, mudou
a denominação dos distrs. de paz—de Riacho das Varas, para Conselheiro
Matta e de Tabúa, para Joaquim Felicio.

Em território do mun.de Diamantina ficam, além das povs. ou ar-
raiaes, que são sedes de distrs. de paz, muitas aldeias ou povoados em começo,
taes como: Bom Successo (distr. de Curralinho); Biribiry (no distr. de S. João
da Chapada); Cangicas (no cie Rio Manso); S. Sebastião do Tigre e Camilli
nho (no da Gouvôa); Rodeador e Rio Pardo (no de Riacho das Varas); Que-
brapé e Santo Hypolito (no de Senhora da Gloria); Sopa (no distr. do Guin-
da); Alecrim (no de Rio Preto;; Ribeirão e Bicas (no distr. da cidade); Dona
Isabel (no de Mercês do Arassualiy); Contagem do Gallinheiro (no de Campi
nas); Teixeiras (no de Curimatahy); etc.

—Conforme a estatística pecuária levantada, em princ. de 1913, existem
no mun. de Diamantina :

Gado vaccum, 27.500 cabeças; idem cavallar, 9.700; idem asinino e muar,
8.700; idem caprino, 4.550: idem lanigero, 1.550; idem suíno, 14.900;

-Pela ult. Rcf. de div. admin. do Est. (lei n. 556, de 1911), assim dispoz
o art. 9.° sobre as linhas divisórias do mun. diamantinense :

IV. As divisas entre os municipios de Diamantina e S. João Baptista
correrão pelo rio Itanguá desde a sua barra até as cabeceiras.

V. As divisas entre os municipios de Bocayuva e de S. João Baptista se-
raò pelo rio Jequitinhonha, sem interrupção.

Em 1910, foi creada, no povoado do Pé do Morro, districto de Campi •
nas de S. Sebastião, neste município, uma^agencia de correio, com a deno-
minaçào de Dcs.ov Carlos Ottoni

O Pé do Morro fica entre os povoados de Gallinheiro e Cachoeira.
A producção vinícola, no distr. da cid., já é bem grande. Por exem-

pio, no vasto quintal do Seminário Episcopal, muitas mil videirãs se agru-
pani em lindas latadas, todos os annos carregadas de suceulentos cachos, de
cujos fruetos os Rvds. Padres da Congreg. da Missão extraem saborosíssimo
vinho, na média annual de 14.000 garrafas, tendo já em annos anteriores
produzido 18.000 garrafas.
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No dia 17 de Julho de 1870, por iniciativa caridosa do saudoso bispode Diamantina, D. João Antônio dos Santos, foi estabelecida nesta cidade a
philantropica associação Patrocínio de Nossa- Sra. das Mercês, tendo porfim auxiliar a emancipação dos escravos.

Como se sabe, (diz a Idèa Nova) foi ainda o bispo D. João que, numa
pastoral celebre, aconselhou o imperador D. Pedro II a supprimir a escravi-dão no Brasil, com um golpe de Estado.

-Contagem do Gallinheiro, énm pov. no distr.de Campinas de S. Sebastião, ao N. do mun. de Diamantina.
c Ha em Contagem uma esc. publ. municipal.

Capim Gordura é outro peq. pov. no distr. e freg. de Mercês doArassuahy, mun. de Diamantina, na estrada derod. para Abbadia, Barreirasecid. de S. João Baptista.
0 Pov. de Teixeiras fica no distrr. de Curimatahy, e tem unia esc.

mixta municipal mantida pela Câmara de Diamantina.
O Pov. de Dona Isabel também fica no distr. de Mercês de Arassua-hy. Nelle existe uma esc. publ. municipal.
Opeq. e florescente Pov. do Adrequiçè fica no distr. de Pouso Alto,no mun. e com. de Diamantina. Em julho de 1910, ahi foi creada uma esc;

mixta primaria pelo Gov. do Est.
O nascente Pov. de Cachimbos fica no di^tr. de paz de Dattas. Neste

pov. ou aldeia de Cachimbos existe uma esc. estadoal mixta. A menos de 2legoasde Cachimbos fica outro pequeno pov., o de Palmital, onde ha umaesc.mixtamantidapelomun.de Diamantina. Palmital também pert. aodistr. de Dattas.
Segundo os registros ecclesiasticos da diocese, na Parochiade Dia-mantina, durante o anno de 1911, foi este o movimento da freguezia :

Casamentos, 74; Baptisados (nascimentos), 274; Óbitos (só na cidade), 108;e em 1912, o seguinte: Casamentos, - 51; Baptisados (nascimentos)', 304 - eÓbitos, 164. A popul. da freg. da cid. de Diamantina c avaliada em 12.000almas, actualmente (vide Boletim Ecclesiastico da Diocese, 1913).
Na par. de Mercês de Arassuahy (cuja popul, é aval. em 4.000 almas),houve, em 1912: baptisados, 150-Obitos, 56-Casamentos (ignorado o n.°)
Na par. de S. Gonçalo do Rio Preto (cuja popul. é aval. em 8.000H1-mas) houve, em 1912: Baptisados, 214-Obitos, 47- Casamentos, 87.

*

-Temos estas observações meteorológicas registradas pelo finado enge-nheiro Catão Jardim, em seo escriptorio na cidade de Diamantina, durante o1.° trimestre do anno de 1908, sendo a altitude do escriptorio de 1.200 ms.em nível correspondente ao da Egreja-Matriz, situada á meia encosta'da Cru-
piara ao Rio Grande, occúpada pela cidade, cuja longitude é de O0,—22'—
56", 25 a Oeste do Rio de Janeiro e latitude Sul de 18o—14-50".

Conforme constatou o citado dr. Gomes Jardim, em 1895, a cidade temas seguintes altitudes: na Cathedral, 1.20) metros; no Seminário, 1241; naVenda Nova, 1252; no Rio Grande, 1.123, e: no Rancho da Palha, subúrbio,1.109. Naquelle tempo (18.95), diz o mesmo engenheiro, a, cidade possuía1.500 casas, todas habitadas.
Resumo:—Pressão do barometro reduzida a 0'\—medida—O,m 661 84.
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Thermpmetro centígrado, médias: das máximas-23», 0, das mínimas-15°,0; do trimestre 19°,0, sendo a máxima absoluta de 23,° 7 no dia 4 de feve-reiroe a mmina absoluta de 14. «,2, da noite do dia 10 de janeiro
I 5Tbp0metr0' 

medidas :tensao d0 vaPôr U< *M**i liumidade.relativa
•Oj /o Q.

Evaporimetro: evaporação total: á sombra82, m/m 3, ao sol 198 m/m 8sendo as medidas diárias: á sombra de O, m/m 91 e ao sol de 2, m/m 18.Xhuvas: em 55 dias chuvosos, forneceo o pluviometro 551, 1 millimetrossendo a maior chuva, em 24 horas, a do dia 12 de janeiro, que forneceo 54,2millimetros.
Dias: de nevoeiros: tênues 2, de regulares 78 e 11 de densos; de orvalho4; de trovoadas 24; de vento forte 4; de relâmpagos seccos, á tarde, 3; de in-vernadas 5; e nublados 19. ' ' :
-Escrevendo sobre o clima do mun. de Diamantina, assim se expressouum jornalista local:
«Devido aos accidentes do nosso terreno, experimentamos todas as varian-tss de climas, desde o frio e calor até o inverno e o estio.
Entretanto, nenhum outro excede ao nosso em bondade, e poucos ha tãoamenos e deliciosos, pois aqui nem o frio se deixa sentir áspero e rigoroso enem o calor denso e oppressivo.
Sendo a temperatura tão regular, leves modificações se observam nasquatro mudanças annuaes.
Os ventos dos diversos pontos são todos variáveis e moderados.Os dias em nosso municipio são todos claros, límpidos, serenos e trans-pai entes, apresentando em vários mezes do anno um espaço puro e azuladode uma perspectiva risonha e alegre.
Só em raros logares, devido a mudanças bruscas, se torna menos tole-ravel, causando febres e tosses catharraes de pouca duração e gravidadeEmfim, o nosso clima é esplendorosamente bom e sadio, devido ás crán-diosas elevações que nos contornam, desde o real e soberbo Itambé, até asinílndas e bellas campinas doplaleau da Serrado Cabral».

Tradições históricas-^ a.cid. de Diamantina o mais brilhante centro in-tellectual e a verdadeira Capital do Norte do Estado.

trechoV™8 
tradiC'1>ÔeS aSSÍm fal0U um escriPtor local, nestes incisivos

«A Diamantina tem sido &mM augusta e sacrosanta de todos os ideaesnobres e grandes. S
Nos tempos coloniaes, o opulento Tejuco varias vezes reagio com indiana"çao, contra o fero despotismo da metrópole. b
A Inconfidência Mineira teve aqui um glorioso martvr, o Padre RollimPor occasião da Independência, nenhum outro povo ergueo mais altoo estandarte glorioso da Pátria livre e rediviva.
Em 1835, alguns diamantinenses foram ao Rio Grande do Sul e íá se bateram como leões, em defesa da Republica do Piratinim.
Um nosso patrício, Domingos José de Almeida o Silva, companheiro que-rido de Garibaldi, chegou a ser ministro da fazenda nesse governo.O nosso povo fez ainda vibrar o seo patriotismo, em 1842, na RevoluçãoMineira; em 1865, nas guerras do Uruguay e do Paraguay, para onde se-ui-ram vanos voluntários. fe
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Que outra cidade mineira tem produzido fructos mais brilhantes, em
todos os ramos do saber humano ?!

Na Jurisprudência, na Medicina, na Engenharia, nas bellas artes,
nas letras, na imprensa, na política, no sacerdócio, a Diamantina tem
produzido tantos filhos illustres, que tememos citar, mesmo os mortos, com
receio de que nos escapem alguns.»

—Um illustre e \enerando magistrado mineiro apregoou por este modo as
glorias da terra diamantinense, nesfoutro bello artigo:

«Em todo o Estado de Minas não ha uma cidade superior á nossa em tra-
dições gloriosas, luctas pela liberdade, martyrios acerbos, perseguições
odiosas.

Só a ignorância despresivel dos ignaros pode irreverenciar os augustos
foros desta urbs veneranda.

Recapitulemos em poucas palavras a nossa curta, mas gloriosa historia.
Fundado nos começos do século 18.°, pelos bandeirantes paulistas, o Ti-

juco começou logo a desenvolver-se, pela abundância do rico mineral, fun-
dando-se aqui uma capella sob a invocação de S. Antonio de Lisboa, que
ainda é o patrono da freguezia.

Em 1729, a descoberta dos diamantes por Bernardo da Fonseca Lobo ou
por um frade de Golconda (autores utroque trahunt) veio attrair para a inci-
piente povoação a cobiça insaciável da metrópole e os raios do mais feroz
despotismo.

Reconhecida a necessidade de uma administração especial no Tijuco, foi
creada, em 1734, a Intendencia dos diamantes, sendo nomeado primeiro in-
tendente odr. Raphael Pires Pardinho.

Nessa occasião foi inaugurado no Distrieto Diamantino o regimen do
Terror, com a mais atroz perseguição aos faiscadores e negociantes de dia-
mantes.

Em 1753, o sombrio despotismo do Marquez de Pombal arrancou do
Tijuco o nobre contractador Felisberto Caldeira Brant, cujos bens foram con-
flseados, indo o infeliz para a prisão do Limoeiro, em Lisboa, onde assistio
ao grande terremoto de l.°de novembro de 1755.

Nos fins do século 18.°, o contractador João Fernandes de Oliveira tor-
nou-se um pequeno soberano do Tijuco, pelo offuscante prestigio de sua im-
mensa fortuna depositada nos Bancos de Lisboa e de Londres.

O feroz e draconiano Regimento diamantino, o celebre Livro da capa
verde, era um sombrio código de atrozes perseguições contra os habitantes
do Tijuco e decretava a prohibição absoluta da extracção e do commercio de
diamantes !

Mas o nosso povo não se curvou submissamente ao guante feroz da tyran-
nia ! Não! Os garimpeiros, nos campos e nos despenhadeiros, desfralda-

vam o estandarte redemptor da liberdade, luetando, muitas vezes com êxito,
contra os dragões reaes.

João Costa, José Basilio, João Bago, Isidoro e tantos outros — foram de-
nodados heroes, valorosos, francos, altivos e generosos !

A gloriosa Inconfidência de 1789 teve no Tijuco fervorosos adeptos, des-
tacando-se entre todos o padre José da Silva e Oliveira Rollim.

E depois da independência do Brasil, antes de surgir em Ouro Preto o
primeiro jornal de Minas—4 Abelha do llacolumy, uma representação dos dia-
mantinenses ao governo da Provincia pedia a fundação de um jornal.
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E' pena não ter apparecido ainda um Eugênio Sue, que escrevesse Os Mys-lertos do Povo Diamantinense !
Jáiq dissemos e repetimos: nenhuma outra cidade em Minas tem umpassado tão glorioso como a Diamantina.»
-0 mesmo autor cit. assim resume os filhos illustres de Diamantina:«Em todos os ramos do saber humano esta cidade tem produzido au°-ustos representantes. °
Entre os poetas : Aureliano Lessa, João Júlio, padre Domingos Moreirada Silva, João Nepomuceno Kubitschek (aqui educado), Arthur França.-Entre os heroes gloriosamente mortos, nos campos de batalha: capitãode fragata Luiz Barroso Pereira, tenente-coronel Antônio Carlos de MagalhãesEntre os escriptores que por si honrariam a qualquer paiz : dr. JoséVieira Couto, dr. Lucindo dos Passos Filho, dr Joaquim Felicio dos Santos

(que sempre residio em Diamantina), general Couto de Magalhães.
Entre os diplomatas de mais nomeada, que tem produzido a America •

Marcos Antônio de Ar ali jo, Visconde de Itajubá.
Knire os grandes iridustriaes : dr. Henrique Dumont, pae do aeronautaSantos Dumont.
Entre os maiores estadistas e os corações mais puros do Brasil: Domin-

gos José de Almeida, glorioso ministro da Republicado Piratinim.
Entre os grandes patriotas : padre José da Silva e Oliveira Rollinl drAntônio Thomaz de Godoy. '
Entre os grandes oradores sagrados : conego Luiz Antônio da Silva eSousa. *
Entre os políticos : Pedro de Alcântara Machado, conselheiro MattaMachado, dr. Corrêa Rabello, conselheiro Heiculano Penna, dr. CamposCarvalho, Barão de Guaicuhy.
Entre os maestros : João Baptista de Macedo, o Pururuca, autor dosLamentos de Etelvina, do Gustavo Sampaio e outras partituras.Entre os médicos : dr. Silverio Lessa, dr. Mariano, dr. Francisco

Vicente Gonçalves Penna, etc.
Fizemos apenas uma resenha rápida entre os moitos, sendo provávelhaver alguma omissão involuntária.
Ahi está uma resumidissima e pallida pintura histórica de Diamantina.
Quanto á parte econômica : o nosso município, com uma população decerca de 60.000 almas, é um dos mais opulentos do Estado, nas producçõesdos três.reinos da natureza.»

DIoTR. DIÍ S. JOÃO DA CHAPADA

Foi no anno de 1833, que foram levantadas as primeiras choupanas, ámargem esquerda do córrego de S. João, no alto de uma saudável chapada, a
mais de 1.100 ms. de altit., no territ. deste mun. de Diamantina.

Nessa época foi descoberta uma rica lavra denominada Pratinha, e como
a noticia da descoberta se divulgou, affluirain pessoas de todos os pontos,tendo sido os seos primeiros moradores—Raymundo Pacca, Antônio João
Baptista, Bernardina Abelha, João Rodrigues Chaves, Antônio Corrêa Braga»
Feliciano Alves da Moita Pim, José Amando da Rocha, João Lopes Fernan:
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des,. José Gomes Ribeiro, José Alves dos Santos, Antônio Thomaz de Aquino,
Felippe de Sousa Mattos, José Januário lira, Joaquim Catta Prego, etc.

Poucos annos depois, foi descoberta a famosa lavra do Barro, do modo
seguinte :

O sr. Antônio Corrêa Braga e sua mulher, que era.uma sertaneja muito
pratica no serviço de mineração, e mais três escravos seos, abriram uma
íaisqueira num capão vertente do córrego S João, e, logo que formaram a
cata, encontraram, em vez de gorgulho, uma argilla molle muito pura e de
diversas cores.

Logo na primeira experiência, encontraram lindos diamantes azuos. Fi-
cou assim descoberto o barro molle. •

Ha também o barro duro, e este foi descoberto, ha 61 annos, pelo capitão
Luiz Antônio Homem, morador em Diamantina, que, vindo nesta oceasião,
isto é, em 1852, em visita a sua família, que estava na fazenda do Caelêmirimy
encontrou em um canal feito pelas chuvas, vestígios de barro. Abrindo en-
tão uma pequena faisqueira, ficou logo fascinado pela grande quantidade de
barro e assim continuou o serviço, associado com diversas pessoas, tirando
sempre bom resultado.

Tal a origem deste saluberrimo pov. de S. João da Chapada, a 4 legoas
distante da cid. de Diamantina.

Em setembro de 1907, quando sahia de Diamantina para o Serro, o sau-
doso Presidente do Estado, dr. João Pinheiro da Silva, vendo a grande neces-
sidade de uma ponte no povoado do Váo (no rio Jeqúitinhonha), espontânea-
mente prometteo aos seos habitantes este grande' melhoramento; mas, só em
1910, durante o gov. do dr. Wenceslau Braz, então presidente do Estado, foi
que o Gov. deo ordem ao engenheiro dr. David Gomes Jardim para orçar e
construir a ponte do Váo, que fica na estrada do Serro para Diamantina, entre
o arr. deS. Gonçalo e Rib. do Inferno.

Districto de N. Senhora das Mercês de Arassuahy

(Extr. do n. 137, de 22 de nov. de 1908, da Idéa Nova).

« Na mais aprasivel localidade do plano de um campo vasto fica situado o
arraial de Arassuahy, que é circumdado de extensas planícies, bellas colli-
nas, amenos regatos e pequenos bosques.

São limites do districto: ao sul, o districto da Penha de França, do mu-
nicipio de S. João Baptista e a Serra da Menina, que se prende á da Penha
e é por esse lado o ponto terminal do districto; ao nascente, a Serra do Ginete,
a qual separa este distr.; ao norte, o morro de Barbados, que se prende em
continuação com o de Itacaramby e divide o districto com o de S. Gonçalo do
Rio Preto, que finalmente o limita pelo oceidente.*

E'sede de districto e de freguezia e pertence ao municipio e bispado de
Diamantina.

Na egrejã de N. Senhora das Mercês deste arraial ha diversas imagens de
Santos, sendo sobremodo venerada, attrahindo a attençâo dos viajantes, uma
que se salienta pelo seo tamanho, belleza e maestria com que foi esculpida.

E' obra de um pobre operário sem instrucçao, além disso aleijado e que
trabalhava com uma pequena faca amarrada ao punho.

v
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Por tradição conserva-se ha dois séculos quasi aquella imagem, dignadocerto de toda admiração.
Divide-se o arraial em 6 ruas, e 2 praças, onde se contam 134 casas de so-hda construcção. Não ha edifícios públicos além das egrejas de N. Senhoradas Mercês e do Rosário, esta ainda não acabada.
Calcula-se em 4.OCO habitantes a população do districto e a do munici-

pio todo em 64.-C00. Acham-se qualificados 174 eleitores, podendo este nu-mero elevar-?ea 200
A povoação foi descoberta em 1745 por Antônio Magalhães de Barros, que,encantado com abelleza do sitio, ahi fixou sua residência, o que deo logar a«jue outros colonos também se estabelecessem e edificassem a egreja deN. Senhora das Mercr-s. de que já se fez menção e que fica á margem di-reita do rio Arassuahy, 26 legoas ao sudoeste da cidade de Minas Novas, e 16ao norde.t? do Serro.
Derti povoação originaram-se as da Penha, Piedade e outras derramadasao longo dos ribeiros que constituem o rio Arassuahy.

Corre no districto o rio Arassuahy, sobre o qual convém citar as se
guintes palavras de Milliel; de Saint Adolphe: «Arassuahy, rio da provínciade Minas Geraes, cujas águas, que são assás profundas, contém «crysolitas» eoutras pedras finas.

Nasce es(e rio nas serras que demoram ao norte da Villa do Príncipe
(hoje cidade do Serro) e se dirige para o nordeste parallelamente com o rioJequitinhonha, em distancia pouco mais ou menos de 10 legoas, com o qualse junta pela margem esquerda, abaixo do logar onde é sita a povoação deTocoyos. ío

O único tributário de alguma consideração, que engrossa este rio pelamargem esquerda, é o rio Preto, o qual lhe dobra o volume dágua eo tornanavegável para canoas, algumas legoas abaixo da povoação de Arassuahymas pela margem direita entram nelle os ribeiros de S. Antônio, Itamaran-aiüa, danado, Bom Successo e Água Suja.
O rio Arassuahy pôde facilmente tornar-se navegável para barcos porespaço de 40 legoas, e entre o seo conlluente e o do ribeiro assás conside-ravel defe. Antônio. Nasce na serra do Gavião e são ainda seos tributários:o Itanguaeo Itapirapuan, tendo elle de curso até á barra do rio Preto,onde faz com ellejuncção, 85 kilometros. E'sobremodo rico de peixes».-O arraial não é bastantemente abastecido de água, não acontecendo 0mesmo com as fazendas visinhas, que dispõem de considerável abundânciadelia para todos os misteres.
Ha 3 pontes sobre o Arassuahy, sendo uma publica e duas particulares.

*
Ha ao sul do districto a Serra Menina, que se prende á da Penha; aonascente, a Serra Ginete, que é isolada; e finalmente, ao norte, estende-se omorro de Barbados, que se prende em continuação com o Itacaramby.

*
O clima é ameno e saudável e no districto jamais grassou a menor epi-üeniia, nao havendo moléstia endêmica no logar.
A população é regularmente vaccinada e revaccinada. Só cm 1833 foi od.sl.nctollagelladop-la secca, que não se reproduzio, nunca o tendo sidopch inundação.
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Nunca houve tremor de terra no distrieto. São raras as geadas e assim
mesmo não muito fortes.

A temperatura máxima da localidade tem attingido de 34° a 36°; a média
chega a 15.° e a minima a 6o.

—O distrieto é aurifero e ainda hoje se conhecem nelle os vestigios das
lavras do tempo da extracçáo.

A pequena lavoura é uma das fontes de sua renda, não tendo havido tra-
balhos e nem estudos para o seo progresso e para o desenvolvimento da ex-
ploração de mineraes em que o distrieto abunda.

Também não ha empresas que se dediquem a isto; e tudo é feito pelos
lavradores e mineiros que auferem os pequenos resultados que de seo tra-
balho lhes advem.

—São abundantes as terras de cultura do distrieto, sendo maior a exten-
são de capoeiras, catingas virgens e cerrados que a dos campos.

O valor médio, por alqueire, e: de terras em capoeiras cem mil réis, e
de catingas, cincoenta mil réis, havendo actualmente grande depreciamento,
em razão da falta de braços para a lavoura.

As terras se prestam á cultura de todos os cereaes, canna de assucar'
algodão, mamona, mandioca, batatas e fumo.

As madeiras mais preciosas para todas as obras de carpintaria e marci-
neria, etc, eque>xistem em grande abundância, são: a braúna, ojacarandá,
a peroba, a piúna, vinhatico, cedro, arco, angelim, massaranduba, jatobá,sucupira e muitas outras, de diversas qualidades.»

*

O Ramal Férreo de Curralinho a Diamantina. Temos sobre este novo
Ramal (que deve ser inaugurado até fins de 1913) as seguintes informações
dosr. R. B. Bruce, em 23 de fev. de 1910:

«Partindo do principio do Ramal, cio kilometro 0 (na est. de Curralinho,
km. 851 da E. F. Central do Brasil), sente o caminhante, observador, um
agradável sentimento de alegria, em contemplando as extensas plataformas
que, cortadas de quando em quando, por alguma obra de arte já concluída,
continuam depois, oíferecendo á vista do observador o mesmo scenario de
uniforme execução.

Do kilometro 20 em deante, começa a variedade do .scenario a mostrar-
se patente: aqui, pára a ponta do aterro, para só depois de um salto "de....
200 ou 300 ou mais números de metros, continuar a sua marcha, até ser inter-
rompida novamente, desta vez porém pelo encontro de um corte não ataca-
do, ou pela presença de uma obra de arte, que, pela sua importância, neces-
sita mais longo tempo para a sua inteira terminação.

E assim, ora tendo grandes trechos concluídos, ora saltando grande nu-
mero de metros, chega o observador ao caudaloso Rio das Velhas, no kilo-
metro 37.

Ahl termina actualmente (fev. de 1910) o movimento de terra.
Até o kilometro 52, não se encontram senão as estacas postas pelos loca-

dores, quando, em sua rápida passagem pelas mattas e cerrados, procura-
vam deixar á Empresa Constructora campo franco para o completo desen-
volvimento de energia sufíicientc, para a rápida terminação do compróniis-
so contrahido.

No kilometro 52, acha-se a turma de locação chefiada pelo engenheiro
dr. Gonçalo Leitão, procurando com rapidez alcançar o kilometro 61. Uma
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vez chegado a este ponto, é possível que seja aquella turma designada paralocação de Quartéis, em rumo de Diamantina.
No Riacho das Varas, encontra-se a turma chefiada pelo engenheiro sub-

empreiteiro da locação, dr. J. R. Petersen.
A este illustre profissional cabe a locação do difficil trecho da Serra.

Muito, porém, deve esperar o povo de Diamantina, da conhecida actividade e
competência daquelle engenheiro, e, não será de admirar-se, devido aos seos
esforços, virmos, senão totalmente desapparecidos, pelo menos considera-
velmehte diminuídos os dois túneis que se encontram no traçado.

O dr. J. R. Petersen procura com a locação alcançar o kilometro 61,
para ahi fazer a ligação com o serviço do dr. Gonçalo Leitão.

De Diamantina, em rumo Curralinho, parte a 1.» turma, cujos trabalhos
foram iniciados no dia 22 de fev. de 1910.

Os três primeiros kilometros a partir da estaca 0, talvez façam com queo serviço não possa ser executado com grande rapidez, pois as suas ingre-
mes encostas e fundas grotas mereceram especial attenção por parte do en-
genheiro chefe da primeira turma.

Creio que, com estas informações, estará o povo desta cidade ao par do
movimento dos trabalhos do Ramal Curralinho—Diamantina.

Oxalá que os constructores srs. Zoroastro, Meinicke & Comp. desenvol-
vam no seo mais alto gráo as suas actividades e forte administração, quelhes são características, em franco proveito desta hospitaleira terra, quetem em mim mais um filho de coração! »

*

No dia 12 de out. de 1912, foi inaugurada a est. do pov. de Conselheiro
Malta, em Riacho das Varas, situada no kilometro 85 da E. de Ferro Cur-
ralinho-Diamantina, realisando-se, por essa occasiáo, animadas festas, nas
quaes tomaram parte innumeras pessoas procedentes da Capital do Estado,
de Diamantina e de outras localidades das circumvisinhanças.

O leito dahi á Diamantina está prompto e já se iniciou o assentamento
de trilhos, que deve ficai concluído no fim do anno de 1913.

Este Ramal foi incorporado ao 6.° distrieto da Inspectoria Federal das
Estradas de Ferro, continuando sob a flsealisação do Engro. dr. Irenio
Barreto Pinto.

i—A propósito da inauguração do novo trecho deste Ramal, temos as se-
guintes informações sobre os serviços de construcções, acompanhados de
um ligeiro histórico sobre arealisação dessa tão almejada aspiração do povodiamantinense :

«Pelo dec. n. 7.445, de 8 de julho de 1909, o Gov. Fed. mandou transfe-
rir a garantia do trecho de SantAnna dos Ferros a Serro, da Estrada de
Ferro Victoria á Diamantina, pelo de Curralinho, da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, á cidade de Diamantina, medeante as cláusulas que baixaram
com o referido decreto e assignadas pelo então ministro da Viação e Obras
Publicas, dr. Francisco Sá.

Em 13 de julho, assignou a Companhia o respectivo contracto com o
Governo, e, em virtude da cláusula II, deo-se inicio á exploração, que foi
confiada ao dr. Emilio Schnoor.

Em 7 de agosto de 1909, o dr. Schnoor apresentou a planta do reconhe-
cimento geral e o perfil longitudinal correspondente,

A. Ma-26
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Pela planta e perfil se vô que a linha se compõe de uma porção descen-
dente desde a estação de Curralinho, altitude 607.200, até o «thalweg» profun-
do do Rio das Velhas, na altitude 508.800; outra ascendente pelos valles
dos rio Pardo Pequeno, pelo do seo aífluente rio do Brejo, até a garganta do
Rodeador, altitude 669.400, o pelo valle do Riacho das Varas, passando no
povoado Riacho das Varas, na altitude 960, até a garganta de Quartéis, na
altitude 1.203; depois, pelo valle do rio Pardo Pequeno até atravéssal-o o
cortando os seos afrluentes-Tamanduá, Bexiga e Baraúna, até attingir o alto
da Serra do Espinhaço, na altitude 1.400, divisão das águas dos rios S. Fran-
cisco e Jequitinhonha, ponto mais alto por onde passa uma estrada de ferro
no Brasil; e, finalmente, a terceira porção descendente até a*" cidade de Dia-
mantina, na altitude de 1.250 ms. e kilometro 148, a partir de Curralinho,

Tanto na primeira como nas outras porções, a linha é sempre sinuosa,
pois no primeiro trecho ella se estende por entre coxias, contornando os es-
pigões e as grotas, com movimento de terras pequeno e compensado. Nos
outros trechos, a linha se desenvolve em rampas até o máximo de 0,025, com
curvas limites cie 100,10, por encostas pedregosas, grande inclinação lateral
dos terrenos, com grande movimento cie ferras e enorme porcentagem de
pedra.

O trecho mais diííicil é o comprehencliclo entre as estações do Rodeador
e a do Riacho das Varas. Este ponto está mais alto que aquelle (300) trezen-
tos metros e a distancia pela linha é de 16 kms. e 90 metros.

Para mostrar as resistências á traceão, na Estrada de Ferro Curralinho á
Diamantina, basta dizer que o coeficiente virtual entre Curralinho e Rodeador
é 2,86; entre Rodeador e Riacho das Varas, 6,85; entre Riacho das Varas e
Baraúna, 5,70; e entre Baraúna e Diamantina, 2,04.

Até a presente data estão inauguradas as estações do Curralinho, Roça
do Brejo, S. Hyppolito, Rodeador, e Riacho das Varas, no kilometro 85.

O movimento de terras está terminado, faltando apenas a explanada da
estação de Diamantina.

O inicio da construcção foi em 16 de outubro de 1909.
Em Curralinho, construio-se uma olUcina, no crusamento das Estradas

Central do Brasil, Ciirralmho—Diamantina e E. F. de Montes Claros.
Ella está apta para reparar o material dessas estradas e concertar os.

mecanismos da lavoura e da industria desta remota zona.
As estações construídas são elegantes e dispõem de boas accommoda-

ções.
As obras de arte principaes são :
A ponte sobre o Rio das Velhas, as pontes do rio Pardo Pequeno, na

l.R e 2.a travessias, as pontes do Tamanduá, Bexiga e Baraúna.
A ponte do rio das Velhas, de 155 metros dc>ão, é dividida em duas por.

ções separadas pela ilha de S. Hyppolito; uma do I.° canal (dois vãos de 45
metros) e a outra do 2.° canal (dois vãos de 10 e um de 45 metros central) fi-
caram concluídas em 31 de dezembro de 1910 e bem assim a provisória de
madeira para a montagem da viga metallica; mas só em abril de 1911 ficou
toda a ponte .montada e deo passagem ao trem inaugural, em 13 de maio.

E' um serviço grande, ella custou 235:609$889, inclusive a provisória. A
viga metallica é da Fabrica Braine le Conte.

A ponte da l.a travessia do rio Pardo Pequeno tem 40 metros de vão
livre. As alvenarias de concreto e as alas divergentes são de pedra* secca.

>• f.isti.í y.:- "T..'

1
/¦¦¦¦.. «v.y



ANNUARIO DE MINAS 407
—""¦¦¦¦¦¦¦«¦*^«-—-- - " ¦' i Tr»mJ-lJ»-s^f»Ja_aaLa-^^_sxJ^_nirài-i ni

Velha?. 
taml'em d° C9nCret° °S PÍlar6S 6 os enoo^os da ponte do rio das

A ponte da 2.a travessia do rio Pardo tem 30 metros de vão livre, com 10metros de altura sobre o nivel d'agua, de alvenaria com argaiZkTct

do B^™aif,á ,C°m 
10lnetr°S de Vâ0' a de Baraúna °°m 15 metros e aWmsMwmmê mmm mmmmm \

MitoèíoTasTI 
as ob/as de arte ««^ntes desde Curralinho até S. Hyp-

dreía ' ' P0VqU<> em U kil<^s^nap existe nem uma pe-

iJ:Z^.m0mMOl2m™*S r°Chassao cal— -xiste
duroí ptnrS^atr^r" ™° ' «* ' ^ ^°^> ^

Terrível é aqui o regirnen das aguas :-Toda a extensão em oue se de-
^Sl^ãTl b rim™ f«^^^^ ^ «Í em du as
IÜÍ t ?', p"meira> desd<» Curralinho até o alto da serra de Dia-

ena aí^ dÜ;nLe!'n:Ch0 2" T""' A SegUnda> dosde ° a»° da"mtifdosítíiínr* to~ peiocon'ego pá°de pructas'tri-
PaJol»? 

é deSCampada> sómente ^-tindo mattas ao longo do rio

n^^^T^™ —P^a-te no estio, o qne

oias^f ̂ n?rren°Íal 
^ a8UaS' aolo^oda B,p: Central, entre as ba-

a a°p il1 
"° S0Cn°ae °siSeslafflUente H0.daS V6lhaS> até afoz' « -t-dea

e. Desta medida resulta que as aguas que procuram os boeirÓs dosbaixos nndos vao repartidas, impedindo que todas procurem o Z weg
uho a Z^r 

C°m tlUe Se ^ C°»SOlÍda-l° o ^0 da _. Curral,

papos e muita gente depauperada e attribue-se aos in«níth* .i 
JT

«Barbeiros» (moléstia de Chagas) a causa desS"maí den°'»'nados

^ 
Durante _todo o anno faz muito calor de dia; as noites, porém, sao ame-



408 ANNUARIO DE-MINAS
^^if^éiyi'^^^m^^^0^0^m0^0^0^^^^^t^'^0^'^^0^m

Itegiâo. muito secca, aqui não chove desde abril até outubro, de modo
que a poeira é uma das maiores pragas.

A cidade de Diamantina, a Athenas mineira, tão cheia de tradições e tão
orgulhosa de suas riquezas naturaes e de seos grandes homens, está situada
no extremo de um contraforte da Serra do Espinhaço, na vertente do Jequi-
tinhonha, á meia encosta. Populosa e commercial, é o.empório das transa
cções da Matta :—Serro, Peçanha, Guanhães, S. João Baptista, Minas No-
vas e até Arassuahy.

A E. F. Gurralinho-Diamantina ahi termina, não éjpossivel 0 prolonga-
mento, porque, para Leste, é um abysmo continuado, é o valle profundo do
Jequitinhonha; para o Sul, é a continução da Serra do Espinhaço, e a linha
para o Serro, já corrida, apresenta um perfil difficülimo, pois teria de acom-
panhar as cabeceiras do Jequitinhonha. Para o Norte, estão as serras do
Mendanha eji Geral, tão altas, tão alcantiladas, que as julgamos de remota
prosperidade.

E' um espectaculo grandioso o que se observa no alto da serra do Espi-
nhaço, a vista domina um horizonte enorme e o pico do Itambé, como um
ponto de admiração, convida o homem a meditar na Omnipotencia de Deos !

r-A zona agricola, por onde passa a E. F. Curralinho-Diamantina, é nul-
Ia: nella não ha agricultura.

Nestes terrenos a actividade está em busca de diamantes, mas só as entra-
nbas das serras contém as gemmas preciosas tão cobiçadas !

O trafego desta estrada se fará avultado no sentido da importação,
O trecho inaugurado, em 12 de outubro de 1912, é a variante da serra do

Riacho, concebida, corrida e locada pelo operoso e digno engenheiro dina-
marquez dr. Jorgen Radumes Petersen».

—A est. de Riacho das Varas íica no km. 85 e entre as de Rodeador
(km. 68) e Rio Pardo (km. 97). A Cia. E. de F. Victoria a\M%nas (conccssio-
nariado Ramal) jà concluio os estudos definitivos da linha entre Bandeiri-
nna e cid. do Serro; essa linha é de constr ucção muitissimò pesada.

*

O escriptor mineiro sr. Carmo Gama deo, em 1912, publicidade pelais-
trella Polar ás suas impressões de viagem á cid. do Diamantina; e do seo
trabalho trasladamos este trecho :

«O antigo arraial do Tijuco, elevado a parochia, em Ü de setembro de
1819, só em 13 de outubro de 1831 teve as honras de villa, com a denominação
de Diamantina, e, em 6 de março de 1838, foi elevado á cidade.

O municipio compõe-se de 17 districtos de paz, com 50 povoações, e con-'tem 80.000 habitantes, dos quaes somente a cidade contém 14.000.
A cidade é antiga e seos prédios e ruas ainda conservam as feições dos

tempos coloniaes quando, em seo seio, fulguravam as riquezas de antanho.
No peristylo da Sé, ao pé da porta principal, ao lado de fora, ha duas se-

pulturas indicadas pelas respectivas pedras, de rocha e trabalhadas a picão e
escopro, com as datas de 1760.

Para quem vae de Quartéis a Guinda, como fora eu, as pontas altíssimas
das torres da Egreja do Seminário são as que primeiro aífirmam ao viajor a
existência da cidade.

Ha pouco, em Ouro Preto, em uma roda de scientistas, falava-se sobre
# influencia do solo em, relação ao homem, e um delles disse que a vivaci-

,'-.'. Ki
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dade e a intelligencia do povo de Diamantina eram attribuidas, em grande
parte, á influencia de seo solo.

Realmente, o povo diamantinense é de uma vivacidade extraordinária, na
luctà pela vida, tendo sempre se distínguido os filhos da velha Diamantina
em todas as modalidades, quer na intelligencia, quer no commercio, quer na
crença, affeitos sempre ao trabalho assíduo e honrado, de que fazeni verda-
deira religião».
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Fica no Oeste de Minas, valle do rio Pará, e comprehende um só distri-
cto de paz;

1 Divinopolis (sede da villa e mun. denominados a principio de
Henrique Galvão, que já ora o nome da estação férrea ahi.í existente
na sede do distr. de paz e actualmente com o nome official de Divino-
polis).

Foi o n. XXX do art. 7.° da cit. lei n. 556, de 1911, que creou a villa e
mun. de Henrique Galvão, com territ. desmembr. do vis, mun. de Itape-
cerica, a cuja comarca continua o novo mun. a pertencer, quanto á divisão
judiciaria.

: A ant. freg. do Espirito Santo de Itapccerica contava, pelo recenseam,
de 31 Dez. de 1890, uma popul. de 7.674 habs., sendo 3.913 hom. e 3.761
mulh. No eccles , pertence ao arcebisp. de Mariana.

Faz este mun, parte da 4.a circumscr. eleit. do. Est. e do 4.° distr,
eleit. federal.

E' zona>mais pastoril do que agrícola,
. Sua 1.*.Câmara Municipal foi eleita, a 31 de março de 1912.

Pelo art. 5.° da lei n. 590, de 3 de set. de 1912, foi que a villa de Henri-
que Galvão passou a se denominar Divinopolis.

—Coube ao Dir. deste Annuario, como deputado estadoal, a satisfação
de apresentar ao Congr. Leg. do Est. uma bem elaborada representação do
povo do .Espirito Santo de Itapecerica, datada de 15 de junho de 1911 e na
qual pediam a creação do mun. e villa de Henrique Galvão. Dessa repre-
sentação trasladamos aparte mais interessante que se segue:

«Este districto, um dos mais antigos de Minas, e também uma das mais
antigas freguezias, conta hoje aproximadamente 17.070 almas, podendo este
numero ser elevado em curto praso a mais de 20.000 habitantes, devido ao
desenvolvimento que.se verifica diariamente, tendendo sempre a augmentar,
devido a elementos novos que diariamente se congregam aqui.

Espirito Santo de Itapecerica, situado á margem do rio Itapecerica, junto
á magestosa cascata do rio Itapecerica, que fornece na maior secca a força
hydro-eletrica de 4.000 cavallos, é servido pela Estrada de Ferro Oeste de
Minas, que, tendo o seo ponto de partida em Sitio, se dirige até Paraopeba.
A pov. é também servida pela Estrada de Ferro que parte da Capital do
Estado até esta localidade, onde faz entroncamento com a Oeste, distando
apenas 4 horas da Capital; será servida futuramente pela estrada de ferro em
construcção, que parte deste ponto á cidade de Santo Antônio do Monte, cuja
inauguração se presume no 'anno vindouro; entrando, portanto, em contacto
directo não'só com a Capitando Estado e da União, como também com
toda a zonacommercial da Oeste, sendo, portanto, o ponto talhado não só

..•' •¦¦¦'¦¦."/,¦'
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para o empório commercial e agrícola, como também industrial de toda azona, em virtude dos elementos naturaes que possue.Este districto é composto de campos e mattas de primeira qualidade, o
que se verifica pela grande exportação de madeiras, cereaes, gado vaccuine cayallar.

^Verifica-se 
isto nas estações de Henrique Golvão e Alberto Isaacson,ambas situadas dentro deste districto; existem ainda neste districto duasfabricas de manteiga, uma de creme, dois engenhos de beneficiar arroz, umafabrica de cerveja, cujo consumo é largo e a exportação é considerável.

Existem na sede deste districto, approximadamente, umas 400 casas dotelha, prédios sólidos e de construcção moderna, correio diário, três medi-cos, três pharmacias, ura cirurgião-dentista, dois hotéis, 50 casas commer-ciaes, varias officinas de sapateiros, ferreiros, mecânicos, serralheiros,marcineiros, etc, etc. Água potável canalisada e levada a domicilio, arbo-nsação nas principaes ruas, etc. O reservatório dágua é de grande capa-cidade e solidez, bem astim o edifício que serve de cadeia e quartel do des-tacamento policial local e que pertence ao Estado.
Possue este districto uma excellente praça, grande e plana, no logarmais elevado, em cujo centro se acha situada a Matriz; uma outra na esta-

çãoeapraçado Rosário, onde se acha situada a egreja do mesmo nome:cemitério murado e ajardinado, ruas symetricas, planas e largas, obedecendoao alinhamento; bem assim diversas ruas alinhadas e começadas em derre-dor desta localidade, que está situada num dos melhores, mais vastos e pito-rescos planaltos de Minas.
Existem ainda Lesta localidade ás officinas e depósitos da Estrada de Fer-ro Oeste de Minas; pelo lado industria 1-ainda está a um kilometro umaoutra cascata ou cachoeira no mesmo rio que banha esta localidade, denomrnada «Cachoeira do Gonçalo.» , i;
Neste districto existem mais de 50 fazendas de primeira qualidade, tra-tando algumas de gado vaccum, outras de cereaes, outras de ambas as indus-tnas, agrícola e pastoril, sendo considerável o fabrico e exportação de

queijo, toucinho, etc.
A abundância de peixe é considerável. ^"

tÜS
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Este districto confina com os municipios de Itapecerica, Oliveira, Pará,Itauna, Pitanguy e Santo Antônio do Monte.
Apresenta, ora de norte ora de sul, extensas mattas de grande e notávelfertilidade, bem assim vastos campos para criação, etc
A área do terreno que compõe este districto é de 22 a 25 legoas quarlrs.Este districto conta 5 escolas na sede, sendo duas publicas e três par-ticulares, algumas não comportando o numero de meninos.
Todos os povoados em derredor têm escolas particulares, sendo conside-

ravel o numero de freqüência.
Os povoados e districtos visinhos, que solicitamos ser incorporados á no-va villa, são : Santo Antônio dos Campos (antiga Ermida do Campo), perton-cente áo mun. de. Itapecerica; Carmo do Cajurú, pertencente a Itauna ;S. Gonçalo do Pará, pertencente ao mun. do Pará; Saúde, pertencente aSanto Antônio do Monte; todos elles districtos de paz, existindo ainda nesta

área grande numero de aldeias e povoados.

¦'.'".¦¦'-''': ' 
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As vantagens que advêm aos districtos acima mencionados com a crea
ção de villa neste districto são, além de todas, as seguintes: Santo Antônio
dos Campos, pertencente á Itapecerica, dista apenas 10 kilometros da sede
deste districto, 20 minutos por estrada de forro o é distante 50 kilometros de
Itapecerica, sede do mun. a que pertence, consumindo, o viajante um
dia, tanto a. cavai Io como embarcado., devido ao horário da estrada do ferro !
Carmo do Cajurú, districto do paz do termo de itaúna, dista deste districto
12 kilometros apenas, emquanto para Itaúna, sede do municipio a que per-
tence,a distancia é de 30 kilometros em caminhos péssimos! S. Gonçalo
do Pará, districto de paz, da comarca do Pará, dista da sede deste districto
18 kilometros, emquanto para a sede do mun. a que pertence , a distancia
é de 45 kilometros. Saudo, districto de paz pertencente a Santo Antônio do
Monte, dista deste districto 33 kilometros, emquanto para a sede do mun.
a que pertence, a distancia é de 30 kilometros, em caminhos péssimos !

Vê-se do exposto a grande vantagem que'existe com a creação do novo
municipio-elevando-sc este districto á categoria de villa.

A Estrada de Ferro Oeste de Minas, no trecho de bitola de 76 centime-
tros, atravessando este districto, tem 50 kilometros de extensão eno de bitoh.
de um metro tem 30 kilometros, que, cortando a de 76 centímetros quasi
perpendicularmente, forma um X em cujo centro ou vértice está situado este
districto do Espirito Santo do Itapecerica, cuja latitude Sul é de 20()|0, o cuja
longitude Oeste do Rio de Janeiro é de í.n 55?

r, MUN. D3 DORFvS DA BOA KSPE)RANÇA

Este mun. do Sudoeste (valle do llio Grande) abrange três districtos
de paz:

1. Dores da Bôa Esperança (sé-do—cid.).
2. S. Francisco do Rio Grande. •
3. Congonhas do Rio Grande.
A lei n. 55G, de 1911, mudou para S. Francisco do Rio Grande o nome

do distr. de S. Francisco de Agua-Pé, deste mun.
Pelo recenseam. de 1900, a popui. do mun. era de 37.668 habs. e a sua

superf. aval. em 2.369 kms.
Faz parte este mun. do Sudoeste do l.° distr. fed. e da 3.a circumscr.

eleit. do Est.
Constituo um .termo forense da com. judie, de Três Pontas.
No Annuario de Mina* para 1909 (pags. 438-442) já demos maiores de-

talhes sobre o mun. de Dures da Boa Esperança, pertencente ao valle do
Rio Grande [S. O. de Minas).

—Damon (pseuclonymo do um jornalista da zona do Oeste) assim descre-
voo este mun. polo Democrata, em 5 de nov. de 1911:

«Tomamos, por hoje, o mun. de Dores da Boa Esperança.
E! um dos muitos municípios que conhecemos em Minas, que se pudeclassificar de rico, tanto pelo solo como pelos seos habitantes.
O mmicipio de Dôre* tem um território de 20 legoas quadradas, apro-

ximadament?, e q tão forl.il, que não é preciso muito esforço para produzir
tudo e com tal abundância que nem sempre as colheitas de cereaes sao feitas
por inteiro.

Conhecemos muitos fazendeiros nesse municipio que colhem o ameh-
doirn com tanta abundância, que ás vezes, ou quasi sempre, pela falta alr
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solüta de compradores, vêm-se obrigados a .despejal-o nos chiqueiros paraos suínos*
O que acontece com o amendoim, acontece também com o feijão e o
milho. ...

,0 sr. capm. José Vinhaes, abastado fazendeiro residente poucas legoas
distante de Dores, faz annualmente o cultivo de cereaes em grande escala e
pelos processos modernos, tendo, portanto, em deposito, alta quantidade de fei-
jão, arroz e milho, que nem sempre é vendido, devido á falta de vias de
transporte.

, Ora, vê-se por conseguinte quanto vae desenvolver-se o município ..de
Boa Esperança, uma vez cortado por estrada de ferro ; e incontesüivelmen-
te terá também esta de prosperar facilmente, devido à abundância de ce-
reaes, madeiras e gado de toda a espécie que serão transportados em suas
linhast

O território é todo fértil e produz admiravelmente toda a espécie de
cereal; porém, o quê mais se tem desenvolvido em Dores é a industria pas-toriU Sabemos, e com dados exactos, que o numero de gado bovino queactualmente possuem os diversos fazendeiros do município attinge ao eleva-
do numero de 40 mil cabeças. Deste numero, a metade é annualmente ex-
portada para as feiras de Três Corações do Rio Verde e Bemfica, sendo
a exportação feita especialmente pelos abastados fazendeiros Barbosas, Ville-
Ias, Pachecos, e srs. José Maia, Cel. Antônio Cândido, Monte Raso e outros.

Dores possue já 20 fabricas de lacticinios, cujos productos são excellen
tes ea exportação éfeita para S. Paulo eRio.

A praça commercial da cidade é solida e o movimento diário é magni-
fico, precisando notar-so que as mercadorias são vendidas a preço fixo e não
ha alli um só commerciante turco, e nem tampouco são admittidos mas-
cates para o commercio local.

O povo é verdadeiramente unido em suas relações políticas e sociaes,
além de ser em extremo humanitário.

A direcção politica do município está entregue ao sr. advogado Cel. Ah-
tonio Cândido Neves, auxiliado pelo capm. Joaquim Neves* que actualmen-
te é o presidente e agente executivo da Câmara, em cujo posto tem presta-
do os melhores e relevantes serviços, como sejam a canalisação daagüapo-
tavel na cidade, serviço que constitue um dos pontos mais fecundos de sua
administração e muitos outros melhoramentos públicos levados a effeito com
a máxima economia e segurança, estando hoje reaffirmadas as finanças
deste município, que caminha forte pára o progresso.

Fallando assim, embora que mui resumidamente, do município de Dores,
que em breve será beneficiado com o ramal de Lavras ao Sacramento, acha-
mos que o honrado Presidente do Estado andou muito bem quando firmou o
decreto concedendo privilegio ao Engenheiro Araújo Feio, para esse 'ramal,
que estamos certos será construído dentro de praso curto; porque vae dar
impulso real a uma zona fértil, onde não ha miséria, porque os seoshabitan-
tes são verdadeiramente ordeiros e trabalhadores.»

•'; i\ e

Ha mezes, o orgam official do Estado publicava estes dados sobre o mun,
de Dores da Bôa Esperança :

«A receita orçada para o exercício financeiro de 1912, é de vinte e tantos
contos de reis, e a despesa para esse mesmo exercício não attinge siquer a
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vinte contos, mostrando assim o quanto vae de economia na applicação do
dinheiro pago pelo po^o.

A verba orçamentaria parece realmente pequena, em se tratando de um
municipio vasto e já bem povoado, onde a lavoura e a industria florescem a
olhos nus. Porém, a suavidade na applicação dos impostos bem mostra a
causa determinante desta circumstancia;

E' justo, e ninguém virá por certo contestar—que as municipalidades ou o
governo, emfim, só devem arrecadar a receita necessária para equilibrar' as
suas despesas, salvo em casos imprevistos, que os venha obrigar a exigir
dos contribuintes um sacrifício pecuniário mdor.

Dores, embora arrecadando receita pequena, tem mantido as suas fi.nan-
ças em dia, sem dever um só real a quem quer que seja, e tem, ainda feito
serviços de alta monta como a canalisação d'agua potável, que lhe custou
trinta e cinco contos de réis, fazendo desfarte uma economia de cento eum
contos de réis, porque o orçamento para esse fim, firmado por dois Enge-
nheiros do Estado, fora de cento e trinta e seis contos de réis.

Tem ainda outros melhoramentos em vias de realisação, como por exem-
pio: o calçamento e a reconstrucção das ruas da cidade; o ajardinamento
de uma praça publica; a construcção de um matadouro; e a divisão de um
logradouro, que fica quasi annexo a cidade.

A par de todos esses melhoramentos, que em breve serão realidade, Dores
terá finalmente a Estrada de Ferro, para vehiculo de sua exportação, cuja cifra
occupa, no mappa da estatística commercial, um logar de destaque. A ex-
portação agrícola e industrial do municipio foi no anno anterior, segundo
dados que temos presentes, a seguinte: Café, 25 mil arrobas; arroz, 20 mil
alqueires; manteiga, 120 mil kilos; e exportou mais outros artigos como se-
jam : toucinho, fumo, polvilho, queijos diversos, feijão, couros, madeiras,
aves, cal, artefactos de ferro, cascas para tinturaria e muitos outros obje-
ctos pertencentes á industria agrícola e pastoril, os quaes seria longo enu-
merar.

Descrevendo, embora succintamente, a vida econômica e financeira de
Boa Esperança, mostramos, com a força de algarismos exactos, a pujança
desse municipio, que, dentre os demais a serem beneficiados pelo ramal de
Lavras ao Sacramento, é todavia o que menos tem pesado na balança do
erário do Estado e da União.»

—Diversas localidades da zona Oeste e Sul-mineira, notadamente as cida-
des de Piumhy e Dores da. Boa Esperança, como também os arraiaes de Pi-
menta, Crystaes, Capetinga, Ferreiros e outros, que ficam pouco distantes
do Rio Grande, servem-se do telegrapho da linha Fluvial da E. de F. Oeste
de Minas, emquanto não se prolonga a rede telegraphica federal nessas loca-
lidades marginaes do Rio Grande.

—A cid. de Bôa Esperança fica a 788 ms. de altit. e gosade uma tem-
peratura média de 20,°2. Suas coordenadas geographicas são estas: 2.°30' de
Long. Oeste (merid. do Rio de Janeiro) e 21.°5, de Lat. Sul. Todo o mun.
fica encravado no valle do Rio Grande (bacia do Paraná).

Sobre esta cid. do sudoeste de Minas, no valle do Rio Grande, damos a
monographia publicada na periódico A União (junho de 1907), conforme
promettemos na penúltima ed.ido Annuario, III vol., pag. 439.
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Histórico ou Chorographia de Dores da Boa Esperança
«No intuito de fazermos conhecidos de nossos leitores os principaes topi-

cos da historia desta cidade e seo termo, vamos dar publicidade a um tra-
balho que encontramos em manuscripto, deixado pelo saudoso e laborioso
sr. Antônio Augusto da Costa Portugal.

Não obstante a muita confiança que depositamos nos escrúpulos queassistiram ao finado, na coordenação de acontecimentos que tanto nos impor-
tam, por nossa vez procuramos averiguar, tanto quanto nos foi possível, a
exactidâo dos mesmos; e, como taes, passamol-os ao dominio publico, con-
victos de prestarmos um serviço ao publico, aos jovens escolares dorenses
e um tributo de homenagem à memória do autor desse trabalhocpara nós
mui valioso.

Eil-o:
«Ha pouco mais de um século, os terrenos de Dores do Pântano emergi-

am-se em sua virginal uberdade. Seo vasto solo era coberto de frondosas e
altaneiras florestas; onde os raios do sol mal podiam penetrar. Essa vasta
zona, banhada por dois caudalosos rios—o Sapucahy e o Grande—extendia-se
nessa época desde a margem do Rio das Mortes até o Sapucahy, verdadeiro
sertão, apenas habitado por limitado numero de pessoal pobre, grande partedescendente dos aborígenes, que se foram entranhando para além dos grandesrios.

Os aventureiros ávidos de ouro, ou de apossearem terrenos, haviam pra-ticado, atravez dessa immensa região invia, picadas em demanda das passa-
gens das grandes artérias fiuviaes.

Foi no anno de 1795 que muitos aventureiros, exploradores de ouro das
minas de S. João dEl-Rey, vieram acata do precioso metal nos terrenos de
Lavras, e outros, proseguindo a leste e oeste de S. João d'El-Rey, foram ex-
piorar novos terrenos.

Nesse mesmo a.ino explorou o nosso território um descendente do afama-
do paulista Bartholomeo' Bueno, cujo nome se celebrisou nas luctas san-
grentas, travadas em S. João d'El-Rey entre paulistas e emboabas; esse
descendente, que se chamava João de Sousa Bueno, veio procurando o rumo
de Jacuhy, onde se haviam descoberto jazidas de ouro; quando sahio de S.
João contava trinta annos de edade e falleceo em 1875 com cento e doze
annos.

A elle se devem as noções dos primeiros habitantes de Dores do Pan-
tano.

Foi esse caboclo, pois, quem no anno de 1795, atravessando as incultas
regiões que hoje formam a comarca de Três Pontas, chegou até um córrego
hoje denominado Córrego do Ouro, junto á matta daCapetinga, limites hoje
das comarcas de Três Pontas e Dores da Boa Esperança.

Encontrando o explorador optima formação de ouro nesse córrego,
resolveo ahi ficar para minerar as barrancas do riacho, cujas vertentes se
derivam duma serra que ao caboclo pareceo ser riquíssima de minério.

Em 179'/, dois chefes de família emigrados de Baependy e Ayúruoca, vie.
ram ter ao logar onde João de Sousa Bueno estabelecera seo rancho.

Esses, chefes iam procurando os sertões para alem do Sapucahy, no intui
to de se apossearem de terrenos clevolutos, Foi o caboclo João de Sousa quem



¦:¦¦

ANNUARIO DE MINAS 415

abrio através da matta virgem da Capetinga uma picada para passaremosdois chefes, até a margem do ribeirão S. Pedro.
Unidos chefes chamava-se Constantino d'Albuquerque, o outro José

Alves de Figueiredo,—Capitão .Mor de milícias.
Constantino d'Albuquerque seguio até a margem do Sapucahy, onde

hoje se acha a ponte que dá transito para o Carmo do Rio Claro. Encon"
trando ahi terrenos devolutos, explorou os tributários do Sapucahy, e se
aposseou de três sesmarias aquém e além do rio. Todos os terrenos banhados
pelo Itacy, Águas Verdes e Claro foram incluídos nas sesmarias, formando
uma extensão de sete legoas, sobre outro tanto de largura.

Ainda existem alguns descendentes do chefe Constantino de Albuquer-
que, que, por mysteriosos motivos, ficaram desapropriados e sem coragem
ou sem recursos de fazerem prevalecer seos direitos perante os tribunaes ju-diciarios.

Hoje, esses vastos terrenos pertencem ás importantes e distinctas fami-
lias de Trumbucas, Andrades, e Villelas, que as possuem legalmente porcompra ou por herança.

0 outro chefe, o Capitão-Mór José Alves de Figueiredo, deixou de prose-
guir avante, preferindo adquirir os terrenos que havia percorrido, mas quê
já não eram terrenas devolutos, pertencendo a diversos possuidores ahi esta-
belecidos anteriormente. Informado pelo caboclo João de Sousa» da.qualida-
de dos terrenos, das excellentes commodidades contidas nessa vasta região
coberta de magestosa vegetação/assentou o Capitão-Mór em comprar esses
terrenos, sendo para isso auxiliado por João de Sousa. O Capitão-Mór, José
Alves de Figueiredo houve então, pela quantia de oito mil cruzados, diver-
sas sesmarias, formando um domínio territorial numa extensão aproximada-
mente de seis legoas sobre outro tanto de largura.

Assim, pois, os terrenos adquiridos pelo Capitão-Mór principiavam do
córrego Capetinga e extendiam-se até ao Córrego do Campo, limitando do
lado Sul pelo alto duma serra com terrenos cobertos de mattas virgens, hoje
pertencentes á villa de Campos Geraes (Carmo do Campo Grande ou Divisa); e
do lado do Norte e Leste dividia com o ribeirão de Três Pontas, sendo todas
as vertentes e tributários desse caudaloso ribeirão possuídos mais tarde pelos
parentes da. família do Capitão-Mór.

¦K notória a genealogia desta importantíssima família, que por sua pro-liílcação hoje se ostenta populosa e unida por vínculos de parentesco, não só
por toda, a immensa região mineira, como pelos Estados de S. Paulo, Goyaz,
Matto Grosso, Paraná e Rio de Janeiro.

O Capitão-Mór José Alves de Figueiredo era casado com uma descen-
dente das celebres três Ilhôas, que nos tempos colonia.es vieram se estabe-
lecer nos terrenos incultos das Minas, dominados em 1704 pelos aventureiros
exploradores de ouro sahidos de Taubaté. Um forasteiro, pae dessas três
llhoas, perseguido pelos façanhudos paulistcas, conseguio obter protecção do
governador Antônio d'Albuquerque Coelho, que concedeo a esse forasteiro a
posse dos terrenos que se consideravam auriferos e que hoje formam as
comarcas d'Ayuruóca, Baependy, Lavras, Três Pontas, Rio Verde e Cam-
panha.

Essas três matronas formaram três troncos, cujos ramos, entrelaçando-
se estreitamente por vínculos de parentesco, formaram as importantes, dis
tinetas e opulentas famílias de Villelas, Alves, Figueiredos, Reis e Andra-
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des, profusamente espalhadas pela superfície de quatro ou cinco.Estados do
Brasil. 0Í0$t ' 7i-

Se por ventura o acaso conseguisse reunir em ura só hücleo todos os
membros dos três troncos prolificos, que contêm em suas veias o sangue
das três Ilhôas, formaria distinctaniente uma nação de três a quatro milhões
de almas !

Na epoCa em que o Capitão-Mór José Alves de Figueiredo se estabeleceo
nesta zona era ella, como já se disse, habitada por pessoas oriundas dos abo-
rigenes, dos paulistas ou.dos forasteiros exploradores de ouro,-que-em suas
explorações se foram aposseando dos terrenos baldios e os foram successi"
vãmente vendendo por quantias insignificantes aos exploradores de terras
de cultura.

Quando o Capitão-Mór desenvolveo suas compras, encontrou por Oeste
diversos habitantes, que não lhe quizeram ceder seos terrenos, limitando porconseqüência os domínios de sua fazenda por esse lado com os de Francisco
José da Silva Serrote, a proprietária Cardosas, e outros senhores de terre-
nos dos logares denominados Pântano, Pedreira, Poço Fundo, Água Verde e
Córrego do Campo.

Quasi nessa época viera estabelecer-se nos terrenos do Pântano, Pedrei-
ra e Córrego do Campo o chefe das importantes familias Bernardes e Pache
cos, que por compra possuíram toda a extensa zona, que do ribeirão do
Cervo, ao Norte, desce margeando o Rio Grande até ao logar denominado
Volta Grande, abrangendo os jterrenos da grande serra da Boa Esperança, a
Oeste, até ás vertentes do Águas Verdes, tributário do Sapucahy, e terre-
nos esses que são hoje do dominio das importantes famílias, descendentes
do Capitão João Bernardes Caminha, do Coronel Antônio Constantino Barbo-
sa, de D. Angela Maria Bernardes, Francisco Antônio Bernardes, Capitão
Cândido Ferreira Pacheco, João Evangelista Fernandes e João Ferreira da
Costa, todos já fallecidos.

Esta vasta zona pertencia á comarca do Rio das Mortes, que na época de
1804 se estendia até Jacuhy, sertão explorado pelos ambiciosos do ouro. Eram
dificílimos os recursos de religião e justiça, e só com muita lentidão e dis-
pendiosse obtinham, devido ás distancias dos centros ou sedes dos gover-nos, e das difficuldades do transito. O Capitão-Mór José Alves de Figueiredo,
homem religioso e de sentimentos humanitários, resplveo attrahir para este
novo núcleo de habitantes mais ou menos cultores da civilisação, um sacer
dote, e obteve a feliz acquisição do Padre Cleto, um dos primeiros evangeli-
sadores deste sertão. Não descançou o Capitão-Mór, em obter a creação de
freguezia para este logar-denominado Pântano, em conseqüência de existi-
rem nos terrenos banhados pelo Rio Grande e Sapucahy, grande numero de
pantanaes.

Para esse fim convocou os chefes das familias Bernardes, Fernandes e
Costas-possuidores dos terrenos a Oeste—, os quaes promptamente concor-
daram em se escolher o local para se construir uma capella, e providenciar '
se sobre o patrimônio.

Convocados os proprietários dos terrenos adjacentes á fazenda do Capi-
tão-Mór, isto é, os senhores dos terrenos denominados Serrote, Meirelles,
Mombó,'Cardosas e Leitão, os primeiros, Francisco José da Silva Serrote e
José Meirelles de Mattos offereceram para patrimônio quarenta alqueires de

»suas terras, dividindo com os terrenos de Cardosas, pelo córrego Meirelles,

y >f-..'j;-::L : y'í.?:'V.
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cprrego Cardosas até ao Barro, onde o proprietário Manoel de Barros cedeo
pára o patrimônio uma pequena parte no logar hoje denominado córrego do
Cascavel.

Hoje, esse patrimônio está resumido a menos da metade, em virtude dos
cerceamentos feitos pelos proprietários limitrophes ao mesmo patrimônio.

Concedido o patrimônio, e construída a Capella no primeiro plano da
collina, onde hoje existe a Matriz, com a invocação de Nossa Senhora das
Dores, construcção essa feita aexpensas do Capitão-Mór José Alves de Fi-
gueiredo, obteve a população do Pântano os foros de Freguezia por alvará
de 9 de junho de 1813, exactamente no mesmo anno em que foi creada a fre-
guezia de Lavras, também por alvará de 19 de julho. fej

Çom niuita lentidão este logar de Dores do Pântano seguia o caminho
do progresso, devido a imprevistas circumstancias, entre ellas a maldicta
politica.

Por largos annos esta freguezia sustentou uma extensão de terreno su-
perior a 20 legoas, firmando seos limites em 1832 pelo córrego da Capétinga,
época em que pela Resolução de 14.de julho desse anno foi creada a freguezia
de Tres-Pontas, Firmou também seos limites pelo lado do Este e Noroeste,
em 1855, pelos córregos do Caxambú, Pintos e Gervo até o Rio Grande, época
em que pela lei n. 129 de 18 de maio desse anno foi creada freguezia a popu-
lação visinha do Espirito Santo dos Coqueiros (do actul mun. de Campos
Geraes), m , ¦¦.¦¦:¦-.

Também pelo lado Sul e Sudeste firmou seos limites com a antiga po-/oação do Carmo do Campo Grande (hoje villa) em 1873, pelo alto da Serra
da Divisa, Pinhal, Paraiso, Pedra Branca até o córrego do Jatobá, tributário
do Sapucahy. em virtude da lei n. 2.092, de 1.° de outubro daquelle anno. Fi-
nalmente, pelo Oeste limitou-se a freguezia de Dores do Pântano com a fre-
guesia de Congonhas pelo córrego Sapé, Alto da Serra e Boa Esperança, e
ribeirão Águas Verdes até o Sapucahy, em virtude da lei n. 3.150 de 8 de
outubro de 1883, que creou a freguezia de Congonhas.

Ao Capitão-Mór José Alves de Figuiredo deve a população de Dores do
Pântano a sua proverbial religiosidade, impressa no coração de sua nume-
rosa familia. A influencia politica deste vulto, cujo caracter honrado lhe
clava grande importância e prestigio entre os governos do paiz, trouxe-lho
dissabores, e certos factos de sua vida intima, contrários á honestidade e
honradez que tanto presava,. lhe fizeram contrahir tão violenta paixão que
subitamente succumbio, sem conseguir satisfazer certos intentos que tinha
em vista, deixando, porém illesas a honra e a dignidade de sua familia ai-
gum tanto compromottida nas lúctas políticas.

Na revolução de 1830, o Capitão-Mór manteve-se firme nos principios da
legalidade, defendendo a causa e o successor d'El-Rei D. João VI, seo filho
D. Pedro I, contra o qual nessa época e em 1828 o Povo Mineiro se mostrou
hostil.

Esta fidelidade mereceo-lhe favores do Governo, que lhe concedeo po-
deres descripcionarios sobre os povos espalhados pelos terrenos de Três-
Pontas e Pântano, mas de cuja faculdade lhe resultaram desgostos e a
morte.

Uma falta praticada por um membro de sua familia em matéria de hon-
ra contribuio também para lheaugmentar os desgostos*

.
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testantes tentaram por vezes introduzir entre a população as suas doutrinas
e as suas Bíblias. A reacção contra estes sectários foi sempre tenaz e ma-
nifestá.

A religião Catholica Apostólica Romana imperou sempre nesta localida-
de, e na lucta ingente travada pelo ministério Rio Branco vConservador) con-
tra os Bispos do Pará e Pernambuco—D. Antônio Macedo Costa e Fr. Vital —
a população manifestou-se francamente a favor dos Bispes, e embora o go-
verno conservador se achasse dominando, os chefes conservadores da locali-
dade reagiram contra o acto injusto e inqualificável do ministério.

Depois do Padre Cleto, tem tido esta freguezia até hoje (1898), 7 Vigários.
Após o Padre Cleto, foi nomeado o Revmo. Francisco Antônio Morato, natu-
ral de Lavras, e cuja influencia cleo nessa época (1815 a 1836). bastante impul-
so á nascente freguezia.

Succedeo-lhe o Revmo. Sebastião Alves de Sá Chaves,.sacerdote illus-
trado, laborioso o caritativo.

Parochiou. esta freguezia até 1854. Sustentou algumas luetas com as
iníluencias locaes, na sustentação de direitos ecclesiasticos, pondo interdicto
na creação de uma oapella dos Passos construida por João Fernandes de
Araújo, a qual Capclla foi demolida annos depois. Falleceo sem que seos
collegas lhe concedessem os últimos soecorros espirituaes, escrupulisados das
fraquezas humanas que dominavam esse piedoso Sacerdote, que não permit-
tio que se expulsassem, de junto de seo leito de dores, os entes caros de sua
alma, que somente nelle encontravam protecção.

Ha crença popular de que o corpo deste Sacerdote se acha intacto, não
se decompondo debaixo da terra. Com o fallecimento deste Parocho, foi
nomeado o Padre Victoriano Innocencio Villela, Vigário da freguezia, e por
espaço de 7 a 8 annos foi a freguezia parochiada por este Sacerdote e pelo
Padre Antônio da Rocha Freitas, Cura d'Almas do arraial da Divisa (hoje
Villa de Campos Geraes).

Em outro logar (*) vâ0 salientados os actos piedosos do virtuoso sacer-
dote Victoriano Innocencio Villela, que relevantissimos serviços prestou á
religião e á humanidade durante sua vida. Em 1863, o Exmo. Sr. Bispo D.
Antônio Ferreira Viçoso, de saudosa memória, mandou para esta freguezia,
no caracter de Parocho collado e Vigário da Vara, o Revmo. Conego Ber-
nardo Hygino Dias Coelho, sacerdote distinetissimo, illustrado, descenden-
te duma familia importante do Ouro Preto.

Dotado de gênio ardente, possuía caracter firme, intransigente e um co-
ração sensível e humanitário. Infelizmente, sua convicção política era op-
posta á das iníluencias desta localidade, dando-se por esse motivo alguns
factos de aberta hostilidade entre esse Parocho e os chefes do partido con-
servador.

For 23 annos o Conego Bernardo sustentou-se sempre vigoroso c ener-
gico na árdua tarefa de seo alto ministério, até que gasta a sua humanidade
com os serviços prestados á religião, e ralado de desgostos, deixou de paro-
chiar, chamando para seo coadjuetor o Padre José Correia de Carvalho, sa-

(*) Infelizmente, não conseguimos obter os outros ns. do periódico, em
que veio publicada esta excellente monographia de Dores de Boa Esperança,
escripta em 1898 pelo finado Mineiro sr. Costa Portugal.

(Nota da Red. do Aunuario).
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cerdote de muitas esperanças e no vigor da mocidade. O Padre José Cor-
reia ministrou ao Conego Bernardo os últimos Sacramentos, e esperava a
cada momento prestar-lhe os officios fúnebres, tal era o estado desespera-
dor em que se achava a vida do Conego; a Providencia, porém, inexplicável
em seos decretos, fez rapidamente tombar no leito de soffrimentos o Padre
José Correia, e, no decurso de 20 dias, a morte o arrebatou, sendo o Conego
Bernardo quem por seo turno prestou ao seo coadjuctor os últimos Sacra-
mentos e as ultimas honras fúnebres ! »

*

U MUN. PE DORES DO INDAYAV

Este mun. do Oeste (bacia do Alto S. Francisco) abrange cinco districtos
de paz, pela novadiv. adm. de 1911:

1. Dores do Indayá (séde-cid.).
2. Quartel Geral.
3. Luz do Aterrado.
4. Córrego .D'Antas.-
5. Estrella do Indayá.
A lei n. 556, de 30 de agosto de 1911, desmembrou do mun. de Dores do

Indayá para o de S. Antonio do Monte o distr. de Esteios (n. Xí do art. 5.°
da lei cit.); mas, em compensação, creou o novo distr. de paz de Estrella do
Indayá ^n. LVI do art. 2.°), mantendo assim o mesmo numero de 5 distrs, de
paz, neste mun. do Oeste.

Em 1900, a popul. recens, no mun. de Dores do Indayá foi de 24g440
habs. e aval. a superf. do mun. em 5.095 kms. 2

Faz parte do 6.° distr. fed. e da 5.a circumscr. eleit, do Est.
Para maiores detalhes vide a longa descr. deste mun. no 3.» vol, do

Annuario, ed. de 1909, pags, 442—448.
—A cid. de Dores do Indayá fica a mais de 600 ms. de altit. e a 2.°35'

de Long. Oeste (pelo merid. do Rio de Janeiro) e a 19.°20' de Lat. Sul. Sua
temperatura média regula 20,°0.

O mun. já é cortado por caminho de ferro (E. de F. de Formiga a Goyaz
e E. de F. de Pitanguy a Paracatú), ambas em adeantada construcção.

Por decr. n. 3.876, de 8 de abril de 1913, o Gov. do Est. designou o dia
3 de maio do mesmo anno para ter logar a install. do novo distr. de paz de
Estrella, neste mun. de Dores, e que foi creado pela cit. lei n. 556, de 1911,
conforme os seguintes termos do art. 2.°, í,n.oLVI : O distr. da Estrella, no
municipio de Dores do Indayá, teráoas seguintes divisas:

«Começam no «Jorge Grande», na barra do «Matheos», por este acima até
a barrado córrego das «Três Barras», por este acima até a divisa da fazenda
do «Cipó»,—daqui dividindo á esquerda com a mesma fazenda, até o «Matheos»
por este acima até a sua cabeceira, em rumo á serra e por esta acima até con-
frontar com a «Estalngem do Vigário»; daqui em rumo do «Indayá», por este
abaixo até o ponto do «Chico Aurélio», daqui em rumo á cabeceira dágua-
da de d.Leocadia, por esse córrego abaixo até o ribeirão dos «Porcos»; por este
abaixo até a divisa do José Jorge com Antonio Cardoso-pela divisa de José
Jorge até o córrego dos «Cocaes»; por este abaixo até a estrada de Dores do
Aterrado, na fazenda do Ricardo Carneiro; por essa estrada até o Cemitério
do «Tinôco», daqui pela estrada antiga, que seguia para o Aterrado, até o
ribeirão do «Jorge»; por este acima até a barra do «Matheos», onde tiveram
principio as divisas».

^•_^Ê.',Utv
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Sob a opigraphé—«0 sertãoode Minas-üórcs do Inda.yá»-cstampou o Esfado, ha mezes (em fins de 1912) este artigo:
«0 município de Dores do Indayá é um dos mais prósperos do sertãod Oeste o espera um futuro risonho, dadas as condições vantajosas de seo soloeos elementos de que actualmente já dispõe.
Collocado á margem esquerda do rio S. Francisco e limitando por este comos municípios de Pitanguy e de Santo Antônio do Monte (hoje com a recenteVilla de Bom Despacho), limita-se, pelo rio Perdição, com o municipio deBambuhy e pelo rio Indayá, que lhe empresta o nome, com os de Abaeté eCarmo do Paranahyba. Não sendo, é certo, um municipio tão vasto em terri-tono como os de Abaeté e de Patos, nem por isso deixa de ser importantissi-mo, porque todo o terreno oecupado é completamente habitado e abrangeuma boa parte da Matta da Corda. Dos seos districtos, nenhum ha quedes-minta a fama muito merecida de terrenos produetores, de logares prósperos.O districto de Aterrado é alli considerado como o primus inter pares,porque reúne em si todos os requisitos de prosperidade, de ininterrupta evo-lução. A sua sede, o confortável arraial, sito no coração de soberba floresta,se destacaeapparececomo um centro nascente de commercio, colhendo eexportando os múltiplos e variados productos, que emanam de tão abençoa-do solo, fonte inexgotavel de cultura e producção. Districto populoso, povounido e chefiado pelo coronel José Thomaz de Oliveira, é forte ainda pelaliga de idéas, tendo, por isso, merecido o nome de «Porto Arthur», quando,em 1906 e 1907, se disputavam eleições de vereadores pelo municipio.

Embora menores em território agrícola c em população, correm com elle
parelhas os districtos de Córrego d'Antas c Estrella do Indayá, também no-taveis pela liberdade de seo solo e por outros predicados. Este ultimo, re-centeiiieníe creado, é um disliicto futuroso pelos dotes naturaes de que é
possuidor, sondo bom populoso.

O districto da cidade é optimo e é o mais adeantado em industria pas-toril, sendo também agrícola. O de Quartel Geral, o mais antigo, que vemde tempos anteriores á crèaçãò da cidade e da antiga villa, relativamente
pequeno, limitando-se com o districto da cidade do Abaeté, á distancia deseis kilometros, mais ou menos, por uma divisa convencional, nem por issodeixa de ser de certa importância, porque, sendo bem desenvolvido em agri-
cultura, é essencialmente pastoril, dispondo de optimas pastagens.Em todos os districtos do município de Dores do Indayá vê-se grandenumero de fazendas apropriadas á cultura de cereaes, plantio de café e ácriação de gado de diversas espécies, todas ellas bem tratadas e administra
das, graiide quantidade de engenhos de canna, não se computando nesse
numero as pequenas lavouras, que são innumeras.

A cidade, sede do municipio, ergue-se aprumada e garbosa em elegante
planalto, dominando o seo populoso o fértil território, disputando, em ali-
nhamento e dclincaniento, a primazia a outras cidades mineiras, depois deBello Horizonte.»

A E. de F. de Paracalu, que parte da Est. doMartihho Campos, pertode Pitanguy, está em demanda do territ. do mun. de Dores, já havendo aturma de exploração da referida ferro-via, chefiada pelo competente' enge-
nheiro dr. Floriano, transposto o cume da Serra da Saudade, situada entre

A. 27A. M.-27
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a cid. de Dores e o rio Indayá, em direcção a S. Gothárdo (no mun. de Rio
Paranahyba).

Esta Serra elevada era o ultimo cavallo de batalha, de alguns engenhei-
ros, que opinavam serem intransponíveis as montanhas do Indayá, sem tu-
nel; hoje, porém, desappareceo esse obstáculo, deante dos estudos feitos
pelos hábeis engenheiros da Paracatú, srs. dr. Guilherme Giesbrescht, encar-
regado do reconhecimento da linha, e o dr. Floriano, chefe da exploração
da estrada.

—Na E. de F. de Formiga a Goyaz, ha uma est, (Perdição) também
próxima ao arr. de Córrego d Antas, neste mun. de Dores do Indayá.
.... *

A propósito do estudo, que fizemos no IV vol. desta obra (ed. de 1911,
pag. 403) sobre os descendentes de thiadentfs, escreve-nos o sr. João Zica
Tiradentes, informando que seo pae Belchior de Almeida Tiradentes, com a
edade de 84 annos e reduzido a extrema pobreza, ainda vive em Dores do In-
dayá (1912) e tem na velhice os mesmos traços physionomicos do Proto-mar-

, tyr, de quem Belchior é o único bisneto sobrevivente, pois sua irmã, D. Ca-
rolina Augusta Cesarina Tiradentes, é fallecida ha 5 annos (em Uberaba).
Dous outros irmãos, Justino Tiradentes e José Beltrão Tiradentes, residiam
em Meia Ponte (Goyaz) e alli falleceram, ha muitos annos. Não seria o caso
do Poder Legislativo Mineiro votar uma pensão, que minorasse os sorfri-
mentos de Belchior, o octogenário bisneto de Silva Xavier ?

141 MUN. DE EU>Y MENDES

Fica este novo mun. ao S. do Est, (no valle do Rio Verde) e compre-
hende um só distrieto de paz:

1. Eloy Mendes (sede da villa e do mun.).
Este mun. foi creado pelo n. IV do art. 7.°, da lei est. n. 556, de 30 de

agosto de 1911 e mandado installar em 31 de março de 1912, dia em que se
realisaram as eleições da Câmara do novo mun.

Seo território foi desmembr. do mun. da Varginha, a cuja comarca con-
tinúa a pertencer, sob o ponto de vista judiciário.

Pelo recenseam. de 31 Dez. 1890, era de 6.543 habs. a popul. da freg. de
Espirito Santo do Pontal (ant. pov. da Mutúca, depois Pontal e hoje villa
Eloy Mendes), sendo 3.313 hom. e 3.230 mulh.

Faz o mun. parte do 4.° distr. eleit. federal e da 3/ circumscr. eleit.
do Est.

Pertence o mun. ádioc. da Campanha, quanto ao ecclesiastico.
—No vol. 3.° deste Annuario (ed. de 1909, pags. 1.106 a 1.108) assim des-

çrevemos o então distrieto do Pontal:,
«A ant,.freguezia do Espirito Santo da Mutúca, hoje distrieto do Pontal

e pertencente, ao mun. da Varginha, já pert. ao municipio da Campanha e á
comarca do Rio Verde, no tempo do Império, no regimen provincial. Delia
dizia, em 1884, o Alman. Sul-Mineiro:

«No cimo de elevada e formosa montanha, a uma legoa do rio Verde e a
uma e meia do Sapucahy, rios que se encontram quatro legoas além, está si.
tuada a povoação da Mutúca, elevada á parochia pelo § 1.° do art. l.°da lei
n. 471, de 1.° de junho de 1850, tornando-se freguezia unida ao termo da Cam-
panha pela lei n.|769, de 2 de maio de 1856.
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Tem o logar 4 Egrejas : a da Matriz, consagrada ao Divino Espirito San-
to, padroeiro da freguezia, a de Nossa Senhora da Conceição Apparecida, a
de Nossa Senhora do Rosário e a do Pretorio, e um cemitério fechado com
portão de ferro».

, —A localidade tem progredido muito e entre os seos bemfeitores se apon-
tam vários membros da família Mendes (coronéis Joaquim Eloy Mendes e Pe-
dro Mendes), coronéis João Correia Ximenes, João Baptista Plausino de Car-
valho, senador Joaquim Baptista de Mello e outros cidadãos.

O arraial é populoso, tem theatro, imprensa (dois periódicos), Grupo es-
colar, água potável, alguns sobrados e chalets modernos, etc.

Na Câmara dos Deputados, em 4 de agosto de 1905, transitou o art. 2.°
do seguinte projecto, que ainda pende do Senado Mineiro :

«A commissão de Commercio, Estatística, Industrias e Artes, a que foi
presente o projecto n. 101—, é de parecer que seja o mesmo apresentado
para 3."discussão, com a seguinte redacção:

Art. 2.° Fica eguaimente creado o município de «Eloy Mendes», compôs,
to do districto do Espirito Santo do Pontal e S. João Bapti sta do Douradinho,
este desmembrado do município de Santo Antônio do Machado e aquelle do de
Varginha, com suas actuaes divisas.

Paragrapho único. Será elevada á categoria de villa, sem foro, a po-
voação do Espirito Santo do Pontal, que passará a denominar-se villa «Eloy
Mendes».

*

Em 1864 e 1883, soffreo o Pontal os eífeitos de uma epidemia de varíola •
em 1883, porém, somente poucas victimas occasionou.

De N. a S. tem o districto 7 1/2 legoas de extensão e de E. a O. 3, sendo
em geral os terrenos de mattae de excellente qualidade, em parte isentos de
geada.

Em 1884, o preço do alqueire de cultura era de 60$000 a 1Q0$000, de campo
40$000 e de cerrado 10JOOO a 200000.

Havia ainda grande quantidade de madeira de lei e pinho, custando a
dúzia de taboas de peroba e cedro 30$000 e 36$000 e de pinho a 10$ e 14J00O,
naquelle tempo.

Cultivavam-se, além dos cereaes, muito café, canna c fumo, sendo então
de mais de 200.000 pés a plantação de café, de que se exportaram, em 1885, cer-
ca de 6.000 arrobas.

Hoje, 28 annos depois, é muito superior a esse a producção do distr.
Criam-se em grande escala gado vaccum e porcos, exportando-se por an_

no mais de 1.000 rezes e numero egual de porcos. Apesar de ser grande a
plantação de uvas, ainda não estava perfeitamente desenvolvido o fabrico do
vinho, e sendo grande a producção de cera havia só uma fabrica de velas,
na época em que sobre o Salto do Pontal escrevia Bernardo S. da Veiga.

Data de 14 de julho de 1832 a creação canonica da par. do Pontal, que
hoje pert. á dioc. da Campanha e devia ter (1908) uma popul. calculada em
8.000 almas e uma ext. de 7 legoas de N. a S. e 3 legoas de L. a O.

Em 31 de dez. de 1890, o recenseam. deo á par. do Esp. Santo do Pon-
tal unia popul. de 6.543 habs., sendo 3.313 hom. e 3.230 mulh. fvide Syno-
pse cit , pag. 70)».

— A villa de líloy Mendes tem Grupo Escolar, com 4 cadeiras (creado em
1909), bons prédios modernos, lojas e armazéns, ruas alinhadas, Egreja Matriz?
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agencia de correio de IV clc.ssc, imprensa, theatro, hotéis e vae ser cortada
pela Rede Férrea Sul-Mineira.

—Conforme estatística levantada pela Inspectoria Agrícola Federal, exis-
tiam no mun. de Eloy Mendes (até fins de 1912).

Gado vaceum, 11.850 cabeças; gado cavallar, 1980, idem; gado muar, 810,
idem; gado caprino, 2G0, idem; gado lanigero, 195, icleni; gado suino, 20.500,
idem; total, 55.590 cabeças.

A riqueza do mun., além da ind. pastoril, é a lav.do café.

*

LUl MUN. DK ENTRE KIOS

Este mun. do Ccntro-Oésle, no Valle do Paraopeba, abrange sete dis
trictos de paz (seg. a ult. div. admin. de 1911):

1. Entre Rios (sede cid.).
2. Serra do Camapuan.
3. S. Braz do Suassuhy.
,4. S. Sebastião do Gil.
5. Desterro de Entre Rios.
6. Rio do Peixe.
7. Lagoinha.
A lei n. 556, de 30 de agosto de 1911 (n. XXVI do art. 2.°) creou neste

mun. o 7.° distr. de paz, com o nome de Lagoinha. Tem o mun. de Entre
Rios uma superf. aval. em 1.344 kms. quadrs. e sua popul. era de 42.578
habs. (pelo recenseam. de 1900).

Faz parte do 3.° distr. fed. e da l.a circumscr. eleit. do Est.
E' sede de uma com. judie, de l.a entr., com o mesmo nome de Entre Rios.
No ecclesiast., depende da archidioc. de Mariana.
Já nos oecupámos da cid. de Entre Rios e dos distrs. do mun., em mi-

nuciosa descripção, no 3.° vol. desta obra (vide Annuario de 1909, pags.448—454).
—Em excursão que fez o Engenheiro Chimico da Directoria da Agricul-

tura do Estado, dr. Joaquim G. Michaeli, por ordem da mesma Directoria e a
pedido do sr. Presidente da Gamara Municipal de Entre Rios, em 1909, en-
controu as jazidas seguintes, no territ. deste mun. (valle do Paraopeba): uma
possante jazida de manganez, exãctáníèhte no valle do rio Camapuam;

um deposito abundante de minério de manganez, na margem esquerda
do rio Brumado;

vestígios de uma jazida cie nickel, atravessando o rio Paraopeba, de
modo que uma parte delia fica no municipio de Entre Rios e outra no mun.
limitropheclc Bomflm: e vestígios de-unia jazida de bismutho metálico, na
fazenda de Campo Alegre, situada no municipio de Bomflm e a pouca dis-
1 anciã do territ. de Entre Rios.

—Além do Grupo Escolar da cid. de Entre Rios, ha no mun. 12 escolas
primarias do Est., em Capella Nova do Desterro, Necessidades do Rio do
Peixe, Serra do Camapuam, S. Braz do Suassuhy c S. Sebastião do Gil.—O florescente pov. da Lagoinha, elev. a distr. de paz, em 1911, fica
no mun. e com. de Entre Rios, no centro do Est.

Neste arraialete da Lagoinha, bem como em Barra de Camapuam, Gil e
Gambá de Cima, a Cam. de Entre Rios sustenta escolas ruraes de ensino
primário.
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—Pelo art. 9.° n. III, da cit. lei n. 556, de 1911, as divisas do districto da
Lagoinha (art. 2,° n. XXVI), no município de Entre Rios—«começam na em-
bocadura do rio S. Matheos, no Paraopeba, e por este acima até próximo ao
Aguiar e dahi ao alto da Serra das Lages e deste ao córrego, que passa nas
fazendas de Antônio Ribeiro Maia e por este abaixo até o rio Cayuaba e,
por este abaixo, até o rio Brumado; e por este até o rio Paraopeba, no pontode partida.»

—Pelo referido art. 9.o e n. LII—«As divisas do districto da Serra do Ca-
mapuam, no município de Entre Rios, são as seguintes:

«Principiam no rio Camapuam, na barra do córrego da Posse, subindo poreste acima até a divisa de d. Francisca Ilidia da Cunha e filhos com Pedro Fir-
mino e seguindo á direita dividindo com os mesmos até o estreito; e seguindo
á direita pelo vallo acima até a porteira da estrada e desta em rumo certo á
cabeceira do córrego, que vem do Barro Preto, e por este abaixo até a cachoei-
ra dos Mascates e por esta abaixo até o ribeirão, Brumadinho, e por este aci-
ma até a barra do córrego Soberbo; por este acima até a divisa da fazenda da
viuva e filhos do finado Eduardo José de Rezende Júnior, no moi ro das Pedras;
voltando á esquerda pelo vallo, sempre dividindo com a mesma fazenda e as
de Joaquim Esteves, Valentina, viuva de Ladislao e filhos, Antônio Francisco
da Costa Bernardino o Antônio Francisco da Costa até o córrego que vem de
Bom Retiro; por este abaixo até o rio quo vem do Váo; por este abaixo até
a barra do córrego que vem da fazenda do Co riu me e subindo por este acima
até o açude do Sidney e voltando pelo vallo acima do pasto da Angolinha,
fazenda do Cortume de Antônio Torquato, até o alto da Serra do Gentio com
a matta do Cortume; e sempre pelo alto da serra acima, em divisa do matto
do Cortume com Sidney, alferes José Ferreira da Fonseca até a divisa da
matta da Casa Grande, no alto da serra e seguindo sempre pelo alto, fora, divi-
dindo com José Novato, Sérgio Gomes, até a divisa de José Modesto com Vi-
gilato; e voltando á esquerda pelo córrego do Café abaixo até a ponte das
Aroeiras; e desta pelo espigão acima, nas divisas de Olympio Lebre com Tor-
quato, fazenda que foi do TanqUe até o vallo do Paiol, fazenda do fiiíaco
coronel Joaquim Pacheco de Rezende; c sempre pelas divisas do mesmo coro-
nel as seguintes, Maria José de Jesus com José Adelino da Fonseca, João Re-
zende, José Egydio, Rifa Maria de Jesus até o córrego da Campina e por este
abaixo, na mesma fazenda, dividindo com os herdeiros de Lúcio José Mattosi-
nhos, Ulysses Gonçalves de Sonsa, Francisco Gonçalves de Sousa, Francisco
Gonçalves Ferreira e Ermelinçla c filhos atè o rio Camapuam; o por este abi i-
xo até a barra do córrego da Posse, onde teve principio esta demarcação, sem
prejuiso das divisas do districto de Suassuhy.»

*

Distr. do Rio do Peixe- Sobro este distr. de paz do mun, e con . de
Entre Rios foram prestadas á Gazeta de Noticias, em 1911, as seguintes infor-
rnações:

«Esta freguezia tem por padroeira Nossa Senhora das Necessidades.; dos-
de o seo principio e ha de conserval-a: pertence, no judiciário e administra-
ctivo ao termo e município de Entre Rios e no ecclesiastico á comarca do
Bomflm, no Estado de Minas Geraes.

Consta de mais de 4.000 habitantes o é banhada pelo rio Par;''.
Limita-se com as freguezias da Conquista, Japão, Passa-Ton pc, DeHer.

ro de Entre Rios, Piedade dos Geraes e Bomflm.. O povo è bom, trabalhador,
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ordeiro e religioso. Ha diversos fazendeiros, que náo são capitalistas, mas
que têm fortuna solida, bem adquirida e vivem desembaraçados, sem com-
promissos vexatórios. São bons pães de família, cidadãos exemplares e de
costumes correctos, primando pelo seo espirito religioso e pelo caracter ilíi-bado. São trabalhadores e sérios em seos negócios, gosando de geral estima
no logar e fora.

Possue a freguezia uma boa Matriz, embora pequena, mas bem solida,
toda cie pedra, estylo antigo, bem conservada e ornada caprichosamente.

Áiém da Matriz existem mais as capellas dos Passos e do Rosário e a ca-
pellinhà de S. Miguel, construída no cemitério.

Ha dous cemitérios, um no arraial, construído no alto do Cascalho, de
onde se descortina todo o arraial, e outro na povoação da Colônia, distanteduas legoas. Ha na freguezia seis negócios de fazendas, sendo quatro noarraial, um na Colônia e outro nos Dornelias e mais seis pequenos negócios
de gêneros do paiz,

Possue duas escolas primarias, uma do sexo masculino e outra do sexo
feminino, regidas por professores correctos e fieis no comprimento de seos
deveres; e uma creada pela Câmara Municipal de Entre Rios, na Colônia, e
algumas particulares.

Temoi no logar uma bem regular banda de musica, que se presta paraos actos públicos, com dedicação.
Dista Rio do Peixe da sede do municipio 10 legoas e da sede da cornar-ca ecclesiastica sete legoas ea estrada para ambos os logaresé bem ordina-

ria e ás vezes péssima. Temos um bom vigário, fiel cumpridor de seos de
veres, e amante da instrucção da infância.

Temos uma bem montada pharmacia, dirigida por pharmaceuticò diplo-
mado e ainda moço.

São também dignas de menção as autoridades civis e policiaes, com
seos agentes, que são correctos e bons; sendo também uma das melhores dazona a agencia do correio, cujo empregado merece elogios.

À Câmara dotou o districto de excellente água potável, com o auxilio dediversas pessoas aqui residentes.»
*

-A cid. de Entre Rios fica a 0.°58' de Long. Oeste (pelo merid. do Rio
de Janeiro) e a 20.°47' de Lat. Sul.

A altit. da cid. é de 938 ms. e sua temperatura média de 19.°7.
A maior parte do territ. do mun. está encravada na bacia do S. Francis-

co (valles do Pará, do Paraopeba, etc), havendo, entretanto, uma parte ba-
nhada por affluentes da bacia do Paraná (valle do rio das Mortes, porexemplo).

— Pert. ao mun. e com. de Entre Rios o distr. de Desterro, na região —
Centro-Oéste.

A velha freg. e distr. de paz de N. Sra. do Desterro de Entre Rios flgu-
rou, no censo demogr. de 1890, com uma popul. de 7.691 habs., sendo 3.787
hom. e 3.894 mulh.

Fica a 30 kms. da cid. de Entre Rios a pov. de Desterro, a 39 do pov. de
S. Braz de Suassuhy e a 69 da cid. de Queluz, pela linha de correio. Ha esc.
ptibL do Est. e ag. postal na sede do distr. de Desterro, cuja par. eccles.
pert. ao arceb, de Mariana.

Mfl .—.—
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A est. férrea mais prox. do arraial é a de Lafayette (E. de F. Central); a
lavoura de cereaes e ind. pastoril são os fortes do distr.

Ha em Minas (no mun. de Itapecerica, Oeste) mais um distr. com o mes-
mo nonie de Desterro.

LIV MUN. DE ESTRELLA DO SUL

Este mun. do Triângulo Mineiro, no valle do Paranahyba, abrange cinco
districtos de paz (pela ult. div. adm, de 1911):

1. Estrella do Sul (sede—cid.). ,'.-' C.
2. Cachoeira.
3. Santa Rita da Estrella.
4. Rio das Pedras.
5. Doliarina.
O n. XLIX do arf 2." da lei n. 556, de 30 de agosto de 1911, creou ura

5.° distr. de paz neste mun., na ant. pov. da Gamelleira, com o nome de
Doliarina (derivado de ficus doliaria, nome scieritifico da espécie botânica
—gamelleira).

O mun. de Estrella do Sul tem uma superf. aval. em 4.087 kms. quàdrs.
e uma popul. de 15.297 habs. recenseada em 1900.

Faz parte do 6.° distr. fed. e da 4.a circumscr. eleit. do Est.
Constitue uma com. judie, de l.*entr., abrangendo os 2 termos de Es-

trella do Sul e Monte Carmello.
No ecclesiastico, depende da dioc. de Uberaba.
(Vide outras informações sobre o mun. de Estrella do Sul, no Annuario

para 1909, pags. 454—457).
O art. 2.° n. XLIX, da cit. lei 556, creou o distr. de Doliarina, com sede

na povóação da Gamelleira, no múríicipiò de Estrella do Sul, com as seguintes
divisas: «Começam na estrada que vae ter á cidade de Araguary, com dire-
cçâo ás cabeceiras do córrego da Terra Branca, seguindo por este abaixo até
a barra do córrego do Pary e continuando por este até as terras de Jesuino
Vieira, seguindo estas até encontrar as terras de João Rosa e seguindo pelas
divisas deste com Constantino de Rezende até a divisa das terras que foram
de Manoel Francisco dos lieis e pelas divisas deste até o corregosinho e deste
em rumo direito ao morro dos Dous Irmãos e dahi em rumo direito ao Cor-
rego Grande, na divisa do districto de Rio de Pedras.»

O nome primitivo dado no projecto ao distr. era Ilamonte; mas, em obe-
diencia ao primitivo nome do logar, escolheo o Dir. deste Annuario a deno-
minação já referida [Doliarina)t a pedido do seo collega de Câmara, sr. de-
putado Elias Theotonio Baptista.

—Entre outras povoaeões existentes no mun. se salienta o pov. daC7iíi-
pada, que é um arraialete, no mun. do Estrella do Sul, no planalto diaman-
tino da Bagagem, no Triângulo. Ahi em Chapada e em Gamelleira, Mutum
de Cima, Barcellos, Mottas e Troncos, localidades do mesmo mun. de Estrel-
Ia do Sul, ha escolas mixtas ruraes mantidas pela Câmara.

Na cid. de Estrella do Sul ha 4 escolas urbanas e no distr. de Rio de
Pedwas 2, todas mantidas pelo Est.

O rio Borá, que a ed. de 1909 deste Annuario dava come banhando
também o mun, de Estrella da Sul, apenas corre em territ. do mun. de Sacra-
mentõ ; é rio diamantino, porém não explorado.
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daRèpüSa.d9 PM da Cach0eira foi creado rauit0 antes da proclamaçSo

. 
"^'f Esírella d0 SuI flcaa maisde 8™ «"• d" nlt.il. e a 4.M5' de

fl?Í,'n <- (merid* d° RÍ0) 6 a 18-°30'doLat. Sul. Seo clima ê bom, pois
Sf|l»ta#a 

2W 0 territ. do mun. fica encravado™valle do Paranahyba (bacia do Paraná).

0ést7° 
dÍStr,de'S'' Mtada ^frellaücà neste velho num. do extremo

0 nome official deste distr. de paz, até 1901. ora S. Rita da Estrella do
titã fLmU^ 

daBa^om' Sua m ^cles. pert. ao bisp. de Ube-laba o, em 1890, abrangia o prox. distr. da Cachoeira, figurando ambos na-quelle recenseamento com um total de 2.964 habs. (1.445 hom. e 1.519

RitJn! T: rbK f1!^ 6 na° P°SSUe ainda a^- de ^T. este distr. do S.
distr. ' 

' PaSt0Hl (CrÍa'a° ílC gad° y'vcum) é ° fortn d0
O antigo nome do distr. (hoje reservado &, cidade, sido do mun. da ev-Bagagem) era uma recordação do bello diamante denominado «Estrella doSul», encontrado, nos meados do sec. XIX, nos garimpes da Bagagem.

*

fev Siloi»' 
"' COr°.nCl KÜaS TU- BaptÍSt;l n^ ministrou, em carta de 5 dofev. de 1912, asegumtc verídica e curiosa noticia, em relação a esto celebrediamante da Bagagem, denominado Estrella do Sül. o do qual já no, 1Soecupado em anteriores edições deste Annuario.

-O «Estrella do Sul»: «Esta podrafoi achada por um preto que a entre-gou a uma parceira, dizendo-lhe que serviria para alforria de ambos, segu n-do-seo seo casamento, visto que ambos eram escravos de diversos hhfr sCasimiro homem pobre, velho e doente, era o senhor da escrava, Sveio ao diamante o nome primitivo de Casimira.
A escrava entregou a pedra a seo senhor, com a exigência da alforriade ambos (ella e o escravo). Sabe-se que a escrava conseguio a alforriaporem a mesma sorte não coube ao pobre preto. Também não se pèSShos dese,os dos pobres escravos quanto ao casamento. Divulgada a noticda mencionada pedra em poder de Casimiro, formou-se loSo uS socSad^cle oito pessoas para explorar a venda da pedra em prejuiso do velho Zlogo se viorodeado ú.üons amigos, cercando-o de todo o conforto
Aos seos interesseiros protectores outorgou plenos poderes para a vendado d.amante A jóia foi vendida no Rio de Janeiro a Ferdinand Meyratassociado ao ConsulHollando.de então. Me.vrat, suisso. falloceo anno de-po» naSuissa, louco varrido. Casimiro,aqui morreo paupérrimo. Os associados acabaram pobres todos.
Poderia mencionar os soos nomes: mas em attonção aos seos descendeu-tes, ficarão em perpetuo silencio,garantidos por mimepclapessoa que medeoesta mformação, filha tão somente, da verdade; pessoa es ,,. ainda ostucLutenaquella epoca e que no regimen decahido se salientou na poüt a como de-pulado a Assemblea Geral e Presidente do uma das ex-Provincias do Impe-no. O d.aman.e oi vendido pelos associados por trezentos e quatro contossegundo as contas que elles prestaram a Casimiro: porem. Deol sabe atoenorme que houve por parte delles.
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Ainda não podemos saber a causa que determinou a mudança do nome da
pedra de Casimira para Estrella do Sul. E' corrente que ella foi vendidaem segunda mão por mais de dois mil centos.

Antes de 1853, appareceo aqui o primeiro diamante de peso notável, tal-vez não inferior ao de Dresda.
Este foi encontrado, no districto desta cidade, por um preto velho e bo-

çal, cuja capanga (bolça de couro cru) sendo revistada pelo feitor do ser-viço em procura de um pedaço de fumo (naquella época muito caro), quesuppunha furtado, encontrou, entre varias pedras communs,üde fôrmas va-nadas, um diamante de peso, que entregou á sociedade que então exploravao rio Bagagem. Esta pedra foi vendida então por baixo preço.»

IvV MUN. DE) FERROS

Este mun. da região Centro-Leste, na bacia do Rio Doce, abrange novedistrictos de paz (pela ult. div. admin. do Est. em 1911):
1. SanfAnna de Ferros (cid. e sede do mun).
2. S. Sebastião dos Ferreiros.
3. Sete Cachoeiras.
4. Joanesia.
.r>. Santo Antônio de Caratinga
0. Esmeraldas.
7. Santa Rita do Rio de Peixe.
8. SanfAnna do Paraíso.
9. Itauninha.
O n. XLV1I do art. 2.» da Lei n. 550, de 30 de agosto de 1911, creou nologar denomin. Capellinha da Cacunda, neste mun., um 9.° distr. de paz como nome de Itauninha; e pelo art. 3/ dacit. lei, ns. I e II, ficaram mantidosos 2 distrs. de paz de Esmeraldas (com as divisas estabelecidas na lei muni-cipal n. 27, de 1892) e de Santa Rita do Rio do Peixe (com as divisas traça-das na lei mun. n. 210, de 1902), já creados no mesmo mun. pela respectivaGamara,
Por sua vez, o art. 5.° da cil. lei n. 556, no n. X, declarou transferido domun. de Itabira de Matto Dentro para o mun. de SanfAnna de Ferros, odistr de paz de Ipanema, tomando este o primitivo nome de SanfAnna doParaíso. Pelo que o mun. de Forros augmentou, legalmente, com mais 4dis rs. de paz o seo quadro de distrs., que, até 1911, constava apenas de cincodistrs.
Até 1900, a popul. recenseada no mun. foi de 26.663 habs. e a superf. domun. aval. em 2.153 kms. quadrs. A área territorial do mun. de Ferros émaior, actualmentc, pelo acerescimo recebido em 1911.
Faz o mun. parte do l.o distr. fed. e da,5- ci^curnscr. eleit. do Est.Judiciariamente, é um termo forense da com. de Conceição; e, no eccle-siastico, depende do arceb. de Mariana. ¦;¦¦'":'

^ (Vide maiores detalhes sobre este mun. no Annuario de 1909, pags.
-O distr. de Itauninha (com sede no arraialete de N. Sra. da Capellinhado Corcunda) fica encravado no território do distr. da cid de Ferros e ébanhado pelos ribeirões Corcunda e Tatu (vertentes do rio Tanque). O povde Corcunda possue uma Egreja, esc. publica, a- de correio, II casas (1010)
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15 alqueires de terra para o patrimônio districtal, boa aguada, cultura e
commercio desenvolvidos, etc.

Dá 173 eleitores o distr. e exporta muito café ecereaes.
Em meados de 1912, foi creada na pov. de Itauninha (antes denominada

Capellinha do Corcunda, neste Estado) uma agencia de correio de 4.a classe,
fixada em 360$ annuaes a gratificação do respectivo agente.

Foi o art. 2.°, n. LVII, da cit. lei n. 556, que creou o referido distr, de
paz de Itauninha, no logar—Capellinha do Corcunda, no municipio de Fer-
ros, com o seguinte território: «Todas as vertentes do ribeirão do Corcunda e
dos seos galhos, Corcunda e Tatu, até as divisas do municipio de Itabira; e as
vertentes do Sapé até o alto do espigão do Roncadouro, na vertente do rio
Tanque.»

—Pelo art. 3.° ns. I e II da mesma lei, foram mantidos os 2 distr. de Es-
meraldas, na povoação deste nome, no municipio de SantAnna de Ferros,
com as divisas estabelecidas na lei n. 27, de 16 de julho de 1892, e de Santa
Rita do Rio do Peixe, na povoação deste nome, no referido municipio, com as
divisas estabelecidas na lei municipal n. 210, de 22 de setembro de Í902.

*

No mun. de Ferros, existem fazendas cafeeiras eguaes ás melhores da
matta do Rio[ou de Minas.

Salientam-se alli as fazendas dos adeahtadissimos agricultores, srs. Cel.
José da Costa Lage, José João Soares, Manoel Duarte Drumond e a fazenda das
Duas Barras, todas dotadas de bons machinismos de lavoura. Essas fazen-
das exportam milhares de arrobas de café e outros produetos de consumo
para a praça do Rio (via Santa Barbara, E. de F. Central).

«Neste importante municipio, onde as ricas regiões do Borba, Caratinga
e Joanesia se estreitam em um abraço fraternal, ostenta-se vasta e extensa
lavoura, em terras de grande fertilidade, pelas quaes serpeia garboso o ma-
gestoso rio Sto. Antonio, que, ora sereno e calmo, ora em catadupas, encon-
tra-se com o rio do Peixe, seguindo ambos sorridentes, fertilisando e benefl-
ciando aquella zona privilegiada, até se entrelaçarem com o colossal rio Doce,
desembocando, emfirn, nestas águas caudaes, que nos assombram e maravi-
lham, quando regam terrenos de uma vegetação luxuriante e esplendorosa. >

*

A ferro-via Victoria a Minas já está dentro deste mun. de Ferros, em
territ. do distr. de Santo Antonio do Caratinga. .

Sae ella do Porto das Argollas, na enseada de Victoria e percorre no Est
do Espirito Santo 208 kms. (atéGandá), entrando em território mineiro, em
Catita, próximo a l.a est. mineira em Natividade (km. 206, dentro do mun.
de Rio José Pedro). A linha em trafego de Natividade a Nack é de 217 kms.»
com as estações de Natividade, Resplendor, Lajão, Cachoeirinha, Cuyeté,
Derrubadinha (estas 5 no mun. de Caratinga), Figueira, Suassuhy Pequeno
(estas 2 no mun. de Peçanha), Baguary, Pedra Corrida (as 2 no mun. de
Guanhães) e Nack. .

A est. do Nack fica na margem esq. do Rio Doce, na confluência do rio
Santo Antonio, entre os muns.de Guanhães e Ferros. Adeante de Nack
está a nova est. inaugurada, Cachoeira Escura, no km. 450 e dentro do mun-
de Antonio Dias Abaixo, a margem esquerda do Rio Doce.

A construcção avançada est. da Escura para os territórios de Ferros e
Itabira.
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A C.9 Victoria a Minas tracta da electrificação da sua linha até o porto
marítimo de Victoria e para isto está montando 3 poderosas Usinas hydro-
electricas.

A Usina Geratriz, da Cachoeira do Salto, sobre o rio Piracicaba,
na villa de Antônio Dias; outra, a l.a Usina Distribuidora, na cachoeira Ba-
guary, sobre o Rio Doce, no km. 400; e outra, a 2.a Usina Distribuidora, na
Cachoeira das Escadinhas, sobre o Rio Doce, no km. 200.

Esses trabalhos de electrificação custarão á C.a 22 milhões esterlinos, ft-
cando a Estrada com capacidade de transportar para Victoria lO.milhões de
toneladas de minérios de ferro, por anno, das grandes jazidas de Itabira,
Guanhães e Ferros.

*

Temos sobre o distr. de Sete Cachoeiras estas informações:
Este districto dò mun. de Ferros sempre se destacou de entre os outros,

não só pelo numero de habitantes que possue, superior a oito mil almas,
como pelo numero de importantes fazendeiros e criadores, centralisados
nesta não pequena área de umas 25 legoas quadradas pouco mais ou menos*

São necessárias ao distr. duas importantes pontes: a do Ribeirão das Es-
meraldas, que se acha bastante damnificada; e a outra, ao que nos parece,
deve ser construída no mesmo porto do arraial, que serve de transito aos
seos habitantes.

O rio Santo Antônio, que banha este districto, é consideravelmente largo,
mas se presta muito a uma construcção solida e pouco dispendiosa, em vir-
tude de pedras já assentadas e da facilidade do madeirame de lei ahi exis-
tente.

Para a cultura mecânica do arado e outros instrumentosagncolas, o solo
do distr. offerece muitas vantagens, tal a área existente em baixadas e var-
zeas, junto aos seos innumeros córregos e ribeirões.

A sede do distr. é também a sede da parochia de Sete Cachoeiras (do
arceb. de Mariana) e abrange outras capellas filiaes, nas povoçôes de Cubas,
Esmeraldas, S. José das Abóboras, Sta. Anna do Fernando, havendo bons
templos catholicos nos arraiaes de Sete-Cachoeiras e Cubas, além de cerni-
terios em cada um desses povoados.

fe' vig. da freg. o rev. sr. Conego Domingos Ferreira Martins (nat. da
Capeila Nova do Betim, mun. de Sta. Quiteria).—No vol. III deste Annuario (ed. de 1909, pags. 457 a 467) já nos oc-
cupámos, longamente, em descrever o mun. de Ferros, suas localidades, ri-
quezas, etc.

IvVl MUN. DA FORMIGA

Este mun. do Oeste (bacia do Alto S. Francisco e parte do valle do Rio
Grande) abrahge quatro districtos de paz (pela ult. div. adm. de 1011):

1. Formiga (sede-cid.).
2. Arcos.
3. Carmo de Pains.
4. Porto Real de-S. Francisco.
O mun. de Formiga soffreo com alei n. 556, de 30 de agosto de 1911, que,

pelo n. II do art. 5.°, lhe tirou o distr. de Pimenta, annexando este ao mun.
de Piumhy.
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Em 1900, era de 20.140 habs. a popul. do mun. de Formiga, cuja super-
flcie é calcul. em 1.804 kms quadrs.

Faz parte do 4.° distr. fed. e da4.acircumscr. eleit. do Est.
Constitue a com. judiciaria de Formiga, com o termo annexo de Bam-

buhy.
No eccles., depende do arceb. de Mariana.
Da pag. 467 á pag. 475, no Annuario de 1909, tractámos, minuciosamente,

deste mun. de Formiga, descrevendo-o nos seos principaes traços chorogra-
phicos, históricos e estatísticos.

—Fica no mun. e com. do Formiga, no Oeste de Minas, o distr. de paz e
freg. de N. Sra. do Carmo dos Pahins ou Pains, na afamada e fértil região
calcarea da «Matta dos Pains».

Distaoarr. de Pahins ou Pains 24 kms. da cid. de Formiga, 30 do pov.
de Pimenta e54 da cid. de Itapecerica, pela linha de correio. Tem o distr.
Ag. postal e uma esc. publ.

A freg. eccles. do Carmo de Pains pert. á archid. de Mariana e deo,
pelorecenseam. de 1890, umapop. de 770 habs., sendo 379hom. e391 mulh.
Existem afamadas grutas perto do pov. de Pains.

—A chamada «Serra de Pains» ò uma ficção (diz um jornalista do Oeste).
Pains não tem serra alguma: tem pedreiras a miude interrompidas por ex-
tensas soluções de continuidade, que descem até ao chão plano, por onde po-

. derão passar todas as estradas imagináveis sem vencer a menor rampa. São
pedreiras de cal, grutas magestosas como palácios, onde se unem pelos ex-
tremos pyramides de estalactites e estalagmites, e onde brilham pelo chão, á
luz diffusa do dia, gottas d'agua que se crystalisaram ao cahir das abobadas
magestosas desses monumentos naturaes, onde a mão humana parece ter em-
prestado as bellezas e os encantos de uma arte antiga.»

—Durante o anno de 1912, os districtos de Arcos e Pains, do município da
Formiga, importaram mais de 2.000 arados e muitas machinas de lavoura.

*

Durante os mezes de fevereiro e março de 1913, o município de Formiga
exportou para Sitio (E. de F. Oeste de Minas) 6.000 suinos e 3.500 bovinos,
não devendo ser inferior a esses algarismos a quantidade de gado dalli ex-
pedida, por terra, durante esse mesmo período.

Em Formiga, onde além da criação de gado, feita em grande escala, se
pratica auspiciosamente a polyculturanas uberrimas terras dos seos diversos
districtos (Pains, Porto Real, Arcos), a exportação tem sido, nos últimos annos,
sempre consideravelmente maior que a importação, como se pode verificar
pela renda diária das estações das estradas de ferio Oeste e Goyaz, as quaes
servem a sede do mun. e a alguns de seos districtos.

«# E', como se vê, um município que progride. Graças á sua priveligiada
situação geographica, Formiga fez-se um centro ferro-viario dos mais nota-
veis do paiz, como ponto terminal da Oeste, inicial da Goyaz e de ligação do
Ramal de Bello Horizonte a esta ultima estrada, por Itapecerica. Os seos
terrenos de cultura são fertilissimos, notadamente os celebres terrenos cal-
careos da extensa Matta dos Pains, abuudante das mais preciosas madeiras
de construcção e das mais ricas e poderosas jazidas de cal que possue o
Brasil. ;
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Em toda essa região cultiva-se hoje a terra pelos modernos processos agri-
colas aconselhados pelo Governo Mineiro, na sua benemérita campanha de
remodelar o nosso trabalho rural. Só durante e anno de 1912, os districtos de
Arcos e Pains importaram mais de 2.000 arados e outras machinas de lavoura,
como acima dissemos.

Ao lado da agricultura, caminha e prospera a industria pastoril, po-
voando as suas intermináveis campinas e as suas invernadas de capim melloso,
principalmente nas grandes fazendas da Ponte Alta, os mais lindos rebanhos
de gado creoulo que existem no Estado.

O municipio tem muito minério de ferro e varias que das d'agua aprovei-
taveis, sendo já a cidade dotada de regular installação de força e energia
electricas.

Ultimamente, esteve no mun. de Formiga, para fazer compras de fazen-
das de criar, o representante de um numeroso grupo de capitalistas nacio-
naes que pretende estabelecer na zona um importantíssimo centro de indus-
tria pecuária, já havendo ahi uma grande fabrica de banha.

O futuroso municipio oéste-mineiro possue, portanto,todos os elementos de
trabalho e de riqueza que lhe hào de attrahir, de outros pontos dá Republi-
ca e do extrangeiro, intelligentes actividades e fartos capitães.

—A nascente pov. do Córrego Fundo fica no mun. e com. da Formiga,
a Oeste do Est. Tanto em Córrego Fundo, como em Serrado, Arcos e Bôcca
da Matta, a Câmara de Formiga mantém escolas mixtas municipaes.

Neste mun. ha 12 escolas publicas estadoaes, sendo 4 urbanas na cid.
de Formiga e as outras districtaes nas sedes dos distrs. de Carmo dos Arcos,
Carmo dos Pains e Porto Real do S. Francisco.

—Parte da cid. de Formiga a Estrada de Ferro Goyaz, que tem em tra-
fego, por emquanto, apenas 150 kilometros de linha e está tendo nestes ulti-
mos tempos um movimento considerável, no seo avançamento pelos sertões
occidentaes de Minas.

Raro é o dia que não partem ou não chegam á Estação de Formiga trens
especiaes extraordinários de bois e mercadorias, carregados e pesadíssimos,
e em constante vae-e-vem, servindo com a máxima sollicitu.de á extensissi-
ma zona, calculada aproximadamente em 40 legoas a distancia dos logares
mais próximos.

Desde que a E. de F. Oeste começou a atténder com prestesa aos pedi-
dos de carros para bois è porcos, a li. de F. Goyaz tom abarrotado os pe-
queninos wagons dáqueíla estrada, de carregamentos constantes, trafegando
sempre quer de dia, quer de noite, os trens sem interrupção.

Desde meados de 1912, foram inauguradas mais 2 estações desta estrada,
«Paiol Queimado» o «Palestina», já collocadas na sahida da collossal serra
do Urubu, dominada pelas picaretas da poderosa Empresa Schnoor e ultima-
mente pelo empreiteiro sr. Perez, devendo ambas terem sido official mente
entregues ao trafego em setembro daquelle anno.

Dessa oceasião em deante se duplicaram os serviços da Estrada, porque
ha localidades no centro que até então se serviam das estações da Mogyana
e logo passaram para as da Goyana as suas transacções.

Os serviços de construcção prÕseguem com celeridade, e com a firmeza
da estiadade 1912—1913, é de crer-se que, dentro deste anno ainda, estejam os
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trilhos da linha desta secção tocando na construcção da linha que vem de
IJberaba a S. Pedro de Alcântara, distante de Formiga 240 kilometros.

*

No dia 30 de Jan. de 1913, falleceo, na cidade de Formiga, o illustre cli-
nico sr. dr. José Carlos Ferreira Pires, uma das mais brilhantes e destacadas
figuras da medicina em Minas.

Profissional de alto valor, como clinico e operador, estudioso, talento de
escol, escriptor elegante, com uma vasta e variadissima cultura, o eminente
mineiro era um scientistade grande e merecida reputação no seio da classe
medica brasileira, não se tendo tornado um nome conhecido e popular em
todo o paiz, somente por se ter recolhido, ha muitos annos, á. calma de uma
modesta cidade sertaneja, onde ficou limitadaoe circumscripta a actividade
de seo magnífico e scintillante espirito.

O dr. Ferreira Pires conhecia e faliava varias línguas, sendo também
homem de letras de raro gosto e orador fascinante, pelo brilho da linguagem
e pelo tom empolgante de sua eloqüência. Acompanhava, com interesse, o
movimento scientifico e literário do Brasil e do Velho Mundo, fallando coni
grande erudição sobre os mais variados assumptos. Era também um apai-
xonado cultor da musica, que estudava com o gosto e enthusiasmo de um fino
temperamento de artista^

O dr. Ferreira Pires foi quem primeiro applicou em Minas o tratamento
pelos raios X, montando para isso, em Formiga e depois em Lavras, um ex-
cellente e custoso gabinete radioscopico.

Desde estudante, o extincto revelou brilhantemente os primores do seo
fecundo talento, fazendo com tão assignalado destaque o curso da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, que conquistou o prêmio então instituído pornotável sábio para o moço que mais se distinguisse, entre os da turma de quefazia parte o saudoso mineiro.

, Depojs de formado, o dr. Ferreira Pires se insçreveo num concurso para
professor daquella Escola, produzindo sobre o ponto sorteado um trabalho
magistral, até hoje. considerado verdadeira monographia do assumptp.

O mallogrado medico, que nasceo na cidade de Paracatú, residia lia mui-
tos annos, na cidade de Formiga, onde se casou, logo depois de doutorado,
com a exma. sra. d. Mathilde Ferreira Pires, filha do sr. commendador Ber-
nardino de Faria Pereira e sobrinha do jnesquecivej sr. Parão de Piumhy.

Deixa os seguintes filhos: Newton Pires, pharmaceutico e funccionario 
'da

hygiene, no Rio; Amalia Pires, casada com o sr. Alberto Ainarante, negocian-
te em Formiga; Washington, bacharel em letras e estudante de medicina; a
senhorinha Belmira e os menores Chrispim e Floriano. Era pac do saudoso
acadêmico Trajano Pires, fallecido em Bello Horizonte quando cursava o pri-meiro anno na Faculdade de Direito, -

O dr. Ferreira Pires, republicano histórico, foi deputado federal poreste Estado, em mais de uma legislatura, prestando relevantes serviços ao
paiz e, especialmente, á Terra Mineira.

I.VII MUN, DE FORTAI^ZA
Fica este novo mun, no extremo N. do Est., nas divisas com o Est. da

Bahia e abrange dois distrs. de paz:
1. Fortaleza (sede da villa e do mun.)
2. Cachoeira do Pajehú.
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Seo territ. foi desmombr. do vis. mun* de Salinas, a cujo termo judicia-
rio (comarca de Grão Mogol) ainda continua a pertencer. A creação da villa
e mun. de Fortaleza se fez, ex-vi do n. XVII do art. 7.° da lei n. 556, de 30
de agosto de 1911, tendo as primeiras eleições do novo mun. se reàlisado, a
31 de março de 1912.

O distr. de paz de Cachoeira do Pajehú foi creado pelo n. XL do art. 2.°
da cit. lei n. 556. Chamava-se Catinga o arraial e hoje villa da Fortaleza; e por
occasião do recenseam. de 1890, a sua popul. ainda não constituía uma freg.
è distr. de paz.

O mun. de Fortaleza faz parte da 6.» circúmscr. eleit. do Est. e do 7.°
distr. eleit. federal.

No ecclesiast., depende da dioc. de Montes Claros; e nas relações pos-
taes, suas agencias estão subordinadas á Sub-Adm. dos correios de Dia-
mantina.

A villa de Fortaleza tem cerca de 3.000 habs. e é localidade muito prós-
pera e adeantada; possue Câmara Municipal, Mercado, Cadeia, Matriz, bons
prédios, água potável, illuminaçãò publica, imprensa, hotel, médicos, phar-
macias, muitos estabelecimentos commerciaes, etc.

Ahi se realisou a l.a Exposição Pecuária do Norte de Minas, em 1912.

No 3.o vol. deste Annuario (ed. de 1909, pag. 917) assim descreviamos o
então Pistricto de Fortaleza:

« Fica este districto na raia septentrional de Minas, na fronteira bahiana
e é o mais populoso e rico dos 4 districtos de paz do mun. de Sto. Antônio
de Salinas.

Do n. 102 dó semanariolocal, O Radio, de 16 de julho de 1907, extrahimós
estes dados sobre Fortaleza, prospera localidade que, como tantas outras do
Estado de Minas (Gouvea, Itabira do Campo, Antônio Dias Abaixo, Jabotica-
tubas, São João Evangelista, Botelhos, Sto. Antônio do José Pedro, S. João
Nepomuceno de Lavras, Sta. Maria de S. Felix, Campestre, Bicas, Patrocínio
de Muriahé, Guaxupé, Abbadia da Bagagem, Cláudio, etc), está nos casos
de obter as prerogàtivas de Villa.

«Este districto possuo em excesso todos os elementos exigidos por lei
para que seja elevado a municipio :

Tem uma área de 100 por 70 kilometros de extensão ; a sua população,
posto que não tenhamos de momento dados seguros, podemos afiançar ser
de mais de 20.000 almas, tendo a sede 500 casas habitadas e 2,000 habitan-
tes, segundo estatística caprichosamente feita -ha pouco; possue regular
casa de instrucção e uma boa casa para Câmara Municipal, as quaes, com
insignificantes reparos, se adaptam perfeitamente aos fins a que são des-
ti nadas.

Razões temos e muitas, para insistirmos neste pedido da creação da
Villa, pois concorrendo a satisfação delle para o desenvolvimento deste
trecho do extremo norte de Minas, em nada onera os cofres públicos, porque
pedimos a creação de villa sem foro ; ao contrario, parece-nos que a creação
das collectorias estadoal e federal aqui, segundo o desenvolvimento das
nossas transacçôes commerciaes, seria uma fonte de rendas para o Estado e
para a União.

Passa de 1,000 contos de róis o movimento commercial deste districto,
annualmente.
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A creação da Villa de Fortaleza é de grande interesse para o Estado,pois, hmitando-se este districto com o mun. da Conquista (do atado daBahia) e sendo muito distante a sede da comarca, em Salinas, os contiictosde junsdiçção aqui se multiplicam a cada dia e passam despercebidos dopoder publico.
Além disso, distando alguns pontos deste districto 190 kilometros dasede do município (na cid. de Salinas), a acção da justiça se torna difflcil omorosa, sendo em muitos casos mesmo improficua.
O povo deste districto concorre annualmente para o thesouro estadoalcom quantia superior a 100 contos, e só recebe em beneficio, única e exclu-sivamente, a pequena quantia de 2:400$ despendida em duas cadeiras pri-manas estadoaes, que aqui jaz?m completamente desprovidas de mobiliárioe de livros.»
-O distr. tem forte commercio de gado bovino e de animaes muares ede sella conrvanas localidades do visinho sul da Bahia, havendo estradas

para a cid. de Conquista, est. férrea de Machado Portella, etc.Ultimamente, os criadores de Fortaleza têm adquirido bons reproducto-res bovinos, no sul do Estado, para melhoria das raças mestiças do gadonortista» ^

Distr. da Cachoeira do Pajehú
Pert. este novo distr. de paz (creado pelo n. XL do art. 2." da lei n 556de 30 de agosto de 1911) ao mun. de Fortaleza e ao termo forense de Salinas'Possue esc. primaria mixta e ag. de correio.

. Foi install. o distr. a 1." de junho de 1912. o patrimônio do distr. foidoado a padroeira do logar (N. Sra. da Conceição) por Cyriaco Xavier daCruz e sua mulher Angela Maria da Cm Uma, no anno de 1863, consistindoo patrimônio cm um terreno desmembrado da «Fazenda do Pajehú», no valorde 100$ e com as seguintes divisas : «Começa da cachoeira do S. Franciscoactualmer,.e conhecida por Tombo, em rumo direito ao alto, onde dividecom a íazeuda Morro Redondo; por este dividindo as águas até o ponto emque fica em rumo aumacancella (porteira) denominada de Clemente Ferrei-ra, próxima ao rio S. Francisco ; e por este abaixo até o ponto de partida»Os doadores desse patrimônio o ratificaram por escriptura passada a12 de nov. de 1911, para servir de logradouro publico da sede do distr depaz de Cach. do Pajehú.
O nome Pagehú è tupi e uma corruptela de payé-ú ou payè-y. quequerd,zer_«r.odo feiticeiro,.. O povo altera a pronuncia para Pajahú nosertão do Norte*

*

O Radio, de 8de julho de 1912, deo esta relação das Fazendas e Retirosagrícolas e pastoris, que circumdam a villa'de Fortaleza:
Pertencentes ao sr. Cel. Collatino Antunes : as fazendas America, CasaNova, Água Preta, Anilinhos, Vereda, Amaro, Rancharia, Cabaças, Taqua-nl, Vereda da Roça. Veredinha, Lagoinha, V oça Torta, Curraes •
Ao sr. coronel)'acifico,Soares de Faria; Aldeia, Gragoatá, Boqueirãodo Paraíso, Paraíso Córrego do Caldeirão, Lagoa do Capim de Cheiro Man-guinha, Boqueirão, Água Preta, Manga Velha, Lagedo Queimado, Manga daSalina, Tanque, Lagoa do Alto, Colonião, Córrego do Bom Jardim, Fundo dóMangueiro, Vargem 'o Moreira, Pedra Branca, Morro Pellado, Mangueiro

I
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do Commercio, Vargem da Gramma, Primavera, Formosa, Córrego dos Patos,Bengo Velho, Passa Bem, Manga da Pedra, Muquem, Lagoa da Frente, Fura-do, Passagem Larga, Pao Alto, Quilombo, Craúno Velho, Curral Velho,Cabeceira d'Anta, Pao d'01eo, Largo do Coqueiro, Bananeira, Açude ;Ao sr. Cel. Horminio de Almeida : Oriente, Jaboty, Bolívia, Acre, Ma-cella, Larguinha, Boqueirão do Mello, Feijão, Plataforma, Sussuarana, Mattoda Onça, Recôncavo ;
Ao sr. Major Cassiano Mendes : Muquem, Açores, Rancho de Casca,União, Poaia, Casa Branca, AUiança, Panella, Rocinha, Dois Contos, Mo-delo ;
Au sr. Cel. Theopompo de Almeida: Bom Jardim, Jurema, Pedra, Paod'01eo, Umburanas, Manguinha:
Aosr. Cap. Antônio Figueiredo : Juruá, Piripiry, Tremedal, Aldeia, S.Francisco, Fundo dos Geraes e da Pedra ;
Ao sr. Maj. Belisario José Botelho: Barro Branco, Olho d'Agua, Vereda deDentro, Furadinho da Boa Vista, S. Bento, Boqueirão do Ginete, Santa RosaBoqueirão do Sampaio, Vereda do Dentro, Boqueirões do S. Bento, do Bar-reiro, das Cabeceiras, do Pedrão, do Olho dAgua, Vargem Grande, Maça-cos, Lagoa do Chico-Lasca, Vereda do Poço, Lagoa da Olaria e Palmital ;a sra. d. Amélia Ruas : Recife, Forno de Bolo, [Furado, Bolo d'Onça, Con-fusão, Rio Grande, Jovelino, Badú, Lagedo, Manguinha, Apollinario* Quiri-nos, Eloendros, Rosaes, Curral dos Lyrios, Vergel, Olaria, Prado Novo ; aosr Major João Medrado: o Avenida, Coqueiro, SiRosa, Janpruca, Joanopolis1 lataforma ; ao sr. Maj. Aureliano Ruas : Planície, Veados, Boqueirão,'Gramma, Lagoa das Salinas, Barra dos Anis : ao sr. Amphilophio Medrado .Cabeça Torta, Escadinha, Manga de Dentro, Malhador, Tanque. Formosa- aosr. Dr. Carlos Américo: S. José; ao sr. Cel. João Soares de Aguiar : AlegriaBoa Vista, S. Francisco, Água Verde, Santa Rita e Engenho ; ao sr. Cap.'João -Costa : Carrapiclio e oPajehú; ao sr. Cap. Generoso Oliveira : Gere-moabo, Paysandú, Brejo; ao sr. Cap. João Costa: Carrapiclio e Pagehú •

aosr. Maj. Josephino Gomes: Olinda; ao sr. Sancho Rodrigues: BellaVista e Caldeirão ;á sra. d. Mai;ia Velloso: Olhos dAgua e Retiro ; aosrDr. Maximiano Machado : Suissa; aosr. Major Júlio Antunes: Juerana eEngenho; ao sr. Cap.- João Figueiredo : Água Branca ; ao sr. Cap - Ma-rioel Figue.redo : Poção ; aosr. Cap.'" Thiago Rodrigues: Lage ; ao sr.José Ganabrava: Canna-Brava; ao sr. Cap.- Signaro Barbosa: Mocambo-ao sr. Cap.- Patrício Rodrigues ; Jacutinga e Morrete ; á sra. d. Isabel An-tunes : Covao ; aosr. Cap. Francisco Felix : Rocinha, Humaytá e Largui-nha;ao sr. Joaquim Maximino: Patos; ao sr. Juvenato Reis : Verdinhoe Ribeirão; aosr. Major Livio Martins: Pirajá, Olhos dAgua, Chapada,Patos, Lagedo Bonito, Estivai e Por do Sol: ao sr. Cap. Firmiano Tores •
Ilauna, 

galgado 
e Chapada: ao sr. Maj. José Barbosa.: Floresta: ao sr. CapJoão F. de Figueiredo: Engenho; ao sr. Francisco Velloso: Morro Agudo-ao sr.Çap. Relichias : Caethé : Cap. Raymúndò Nonato : Lagedo Formoso ¦

ao sr. João de Almeida: Sitio Novo, S. Joaquim, Acre e Lagedo Raso : aòsr. Cap.'» Adão Fernandes: Represa, Vereda das Flores. Vereda PedraVirgínia e Manga de Cima ; ao sr. José Silvano Moreira: Cabeça 
' 
Torta-ePassa Vallo; aosr. Cel. André Fernandes: Campo Novo e Recreio- ao srCel. Silveno Rodrigues de Sousa : Porcos, Água Branca, Fazenda, Itingui'nha;aosr. Cel. Trajano Machado: Coelho, Pedra Redonda, Porcos eJundiá-A. M. — 28 '
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ásra. D. Maria da Costa: Sobradinho e Onça; ao sr. Cap. Tiburcio Francis-
co de Sousa : Deserto : ao sr. Vital Gonçalves: Roça do Matto; ao sr. Pro-
percio Rodrigues : Terreiro Limpo; ao sr. Pompilio Rodrigues: Terreiro
Limpo; ao sr. Aphrodisio Pinheiro de Azevedo : Poço d'Anta; ao sr. Cap.
Affonso Coelho: Poço Escuro ; ao sr. Horacio Machado: Capim;de Cheiro ; aosr. Florencio Alves: Mamona ; ao sr. Leopoldo Ferreira da Costa: Amaro ; aosr. Ursulino Xavier : Poço Escuro ; ao sr. Chrispim Rodrigues : Pagehú ;ao sr. Francisco Ribas : Gavião ; ao sr. Clemente Rodrigues : Amaro; ao sr.Amphilophio Pinheiro: Amaro; ao sr. José Pereira : Riacho d'Areia ; aosr. Cap. Lindolpho Ruas: Jundiá;aosr. Cap. Lafayette Ruas: Pao-ferro,
Morro Redondo ; ao sr. Epiphanio Vianna: índias e Pedrinha ; ao sr. Cap.
Belarmino Braga : Gavião; ao sr. Cap. Antônio de Miranda: Taboquinha f
ao sr. Cap. José Xavier da Cruz: Pagehú; ao sr. Gentil Braga : Gavião ; aojsr.
Cap. Joaquim Machado : Gavião ; ao sr. Serapião J. Lopes: Geraes da Pe"
dra; ao sr. Antônio dos Santos: Sucuriú ; Antônio S. de Figueiredo : Sucu-riú; ao sr. Trasibulo Jason : Sucuriú ; ao sr. Florencio M. do Nascimen-
to: S.Rosa; ao sr. José M. Ruas: S. Rosa; á sra. D. Redusina de Freitas:Brejão e Jaboty; ao sr. Geraldo A. de Oliveira: Panella; á sra. D. José-
pha : Panella; ao sr. Antônio Nonato : Baiva c Plaina ; aoosr. Bento J. Ro-drigues: Barra dos Patos ; ao sr, José dos Santos: Quirino ; ao sr. Paulino
dos Santos: Quirino; ao sr, Tiburcio Lopes: Quirino; ao sr. José P. Ruas-Gramma e Macacos; á sra. D. Clementina Ruas : Lagoa Secca; ao sr. Cap.João Lima Pires : Barreiro e Zumby; ao sr. Antônio Vermelho: Pintado';
ao sr. Antônio Xavier: Vereda e Pintado ; ao sr, José Augusto Xavier : Anis;
ao sr. José Alves Botelho: Cabeça Torta e Caldeirão ; ásra. D. Maria Car-doso: Ribeirão e Roçado Matto; ao sr. Cap. Alexandre Barbosa: Roça doMatto ; ao sr. Cap. José Lourenço: Roça do Matto ; ao sr. Cap. Licinio San-tos: Roça do Matto; ao sr. Cândido Ramos: Paixão; ao sr. João Antunes : Pai-xão; ao sr. João Ruas: Brejão ; ao sr. Joaquim Antunes : Lagedo do Meio •
sr. Cap. Josephino Antunes: Mocambo : ao sr. Valerio Rodrigues de Sousa:Caeté, Canna Brava, Carneiros e Pedra, Lavrada; ao sr. Manoel Dias :Água Branca; ao sr. Ricardo Ferreira: Brejo; ao sr. Hygino Ferreira •
Brejo ; ao sr. Belarmino Vianna : São Francisco ; ao sr. Cel. Antônio La-cerda: Gissara e Riacho d'Anta; ao sr. Cel. João A. de Lacerda: Joaquim
Lacerda, Riacho d'Anta ; ao sr. Veríssimo Souto : Mundo Novo e Riachod'Anta; ao sr. João Nonato : Mamoeiro ; ao sr. Lasaro Paschoal : Mamoeiro ;ao sr. João dos Reis : Mamoeiro, Padre Celestino de Oliveira; ao sr. PedroCelestino de Oliveira: S. Francisco ; ao sr. Joaquim Clemente : Lageadinho;
ao sr. Cap. João Vianna: S. Francisco ; ao sr. Arthur de Sousa: Inhaúmas'aosr. Olympio Velloso: Recreio: ao sr. Bento Pereira: Patos; ao sr. CapEsmeraldo C. Faria: Carrapichp ; aos srs. Manoel Gabriel, Cândido Rezende
e Manoel Rodrigues: Carrapichp ; ao>i\ Clemente Dias do Valle: ÁguaBranca e A raças ; aosr. Major Exuperio Pinheiro: Bolo d'Onça ; ao sr. Ju-venato Mendes: Lagoa, Brejo e Sacco dos Bois ; ao sr. Donerio Septímo •
Sacco dos Bois; ao sr. Tenente Maximiliano Quaresma .-.Lageadinho; ao sr.Major Elpidio Pinto : Duas Barras e Córrego Fundo ; ao sr. Felippe Rodri-
gues: Terreiro Limpo, Pintado e Quilombo ; ao sr. Luiz Almeida: Coquei-ro; ao sr. Zachanas Vianna: São Francisco, Lagoa e Cotia ; ao sr. Major Oso-no de Sousa: S. Francisco, Gissara, Monos e Arassagy ; ao sr. Major Ângelode Quadros : Barra dos Monos, Chapada Alta, Urussú e Barra das Formigas,
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voados.

LVI1I. MUN. DE PRUGTAL

cto^a?:' 
^ TrÍangUl° MÍneÍr° (baCÍa d° Parana) *"**> dois distri-

Carmo do Fructal (séde-cid.).S. Francisco de Salles.
Sua popul.. recenseada, em 1900. foi de 10.816 habsA superf. é avaliada em 9.870 kms. quadrados, muito escassamente po-

Depende da dioc.'de Vf&S^Z ISS^T 
*° **'

i^ÍKíK S3SST SObl'e CSte mUn- d° ^^ Da ^ * »» deste
—Neste mun. de Fructal (no Triantrui^ «„„
Bebedouro, Maribondo, S^^ brejos '

Chapadáo, Furnas, Araras, Seã^sillIlSll^^lff^ Roci°ha.
Pântano, Areias, João-Gonçalves R,o vM w ?' 

Cerrad«°> Buracfto,
Melancias, Alegre, Seis-IrmZ, UM S ÍP ^' ^^* G8neÈ0
Gramma, Soledade, Ruivinha, Bomlcceí Sl^P* 

Ma°aMba'
Mm Rosa, Monte-Alto, Ana ai Chácara wÍ,?' t?ÇÍÍM' Tl"es-Antas.

lT„. «„„, tóía Èif SÍÍ8lgf«|«|*.
Lageado, o Est. mantém uma esc. primaria^Sa, '^ Na P°V- de

— Por dec. n. 3.855, de 1 « abril 91'i ü? Jium Grupo Escolar, com 4cadeiras ei director0 ^ CÍd< de Fructal
-A cid. do Fructal está a mais de 600 ms dP *\Á êçâo: 5.M8' delong. Oeste (pelo mend do R o*de Ia ? 

^ nesta P°si"
Sul. ' Q0 Kl° de Janeiro) e 20. °2' de Lat.

A temperatura média da cid. é de 21°,o.Confina o mun. de Fnirtni oá™ 1
douro (a 5 legoas) ^ ^Vo^S»* T^ 

° °m **"do Antônio Prado, no rio Grande. ' Mryin<,° á Fra«W o porto

lIX MÜN. DE GRÃO MOGOL
Este mun. do extremo Noh-p hü if;n„ /. .

sete districtos de p| M'naS (baCla do J^uilinhonha) abrange
Grão Mogol (séde-cid.).
Conceição da Extrema.
Santo Antônio de Itacambira.
Riacho dos Machados.
S. José do Gorutuba.
Santo Antônio do Gorutuba
Conceição do Jatobá.

Não sotfreo alterações coma ult Km' Ho a-1911. ult-RM-dadiv. admin da lei „. 5à6 de
Pelo censo de 1900, a popul. do mun. era do 56 40o k ,avaliada em 14,350 kms.2. ^402 ha]>s. e a sua superf,
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Faz parte do 7.° distr. fed. e da 6.a circumscr. eleit. do Estado.
No ecclesiastico, depende da dioc. de Montes Claros.
Judiciariamente, constitue uma com. de 1.' entrancia, com os 2 termos

de Grão Mogol e Salinas.
Deste mun. e seos distrs. e localidades se encontra longa noticia, no 3.°

vol, deste Annuario (1909), da pag. 478 á pag. 483.
— No n. de 27 de Dez. de 1911, trouxe o Minas Geraes e*ta noticia sobre a

cid. de Grão Mogol:
«Dividido o Estado de Minas em quatro regiões, esta bella cidade oecupa

o centro da região do norte.
Isto verifica-se facilmente, cotejando as varias distancias que a separam

das cidades que lhe ficam em torno. Exemplos:
Minas Novas fica-lhe a 18 legoas, Salinas a 20, Rio Pardo a 24, Aras-

suahy a 24, Montes Claros a 24, Bocayuva a 26, S. João Baptista a 30, Treme-
dal a 30, Villa Brasília a 40. S. Francisco a 42, Diamantina a 44, Theophilo
Ottoni a 48, Peçanha a 52 e Januaria a 54 legoas.

Esta circumstancia de centralidade da legendária Grão Mogol, pondo-a
em fácil communicação com as outras cidades da região nortista, de que
é, por assim dizer, o coração, dá-lhe inestimável direito de figurar galhar-
damente ao lado de suas co-irmãs.

Devido á feliz circumstancia de oecupar a parte mais central da região
do norte do Estado, é sempre pequeno o caminho a percorrer, qualquer que
seja a direcção a tomar-se.

E' esta uma grande vantagem para quem, no sertão, faz a cavallo suas
penosas viagens, por falta de meios rápidos de transporte.

E' também esta a razão da facilidade e promptidão de suas communica-
ções postaes com as cidades visinhas, condição de primeira ordem para quem
aqui mora.

E; ainda este o motivo, justo entre todos, que determinou a sua escolha
para sede do 7.° distrieto eleitoral federal, composto dos 14 municipios cita-
dos, excepção feita do de Diamantina. (Em 1913, a estes 14 muns. devem-se
acerescentar os novos muns. de Fortaleza, Inconfidência, São Miguel do
Jequitinhonha, Capellinha e São João Evaugelista, que hoje fazem tam-
bem parte do 7.° distr. federal).

No reino mineral, temos riquíssimas jazidas de ouro, diamantes de pri-
meira qualidade e outras pedras preciosas, algumas das quaes inexploradas
ainda, sendo de notar a chamada pedra rica, a um kilometro desta cidade,
onde se encontra o diamante incrustado na mesma pedra, phenomeno eu-
rioso, rarissimo e digno de vêr-sc, i|ue tem chamado a atteneão dos com-
petentes rio assumpto, entre elles os sábios mineralogistas Henrique Gor-
ceix e Luiz Gonsaga de Campos, afiirmando alguns serem innumeras as pe
dras ricas existentes nestas serranias.

$j E'abundantíssima também a quantidade de minério de ferro existente
no municipio, podendo rivalisar com as zonas mais ricas deste metal útil,
por excellencia.

Verdadeiro como é o bello apophtegma do sábio Gorceix : Minas Ge*
raes tem um coração de ouro mettido em um peito de ferro*, não menos
verdadeira é a sentença de que : o Norte de Minas tem um coração de bri-
lhantes mettido em um peito de ferro, e este coração de brilhantes, guar-
necido de ferro, oiiro e pedrarias, è Grão Môgol.
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Tão rico em metaes e pedras preciosas o solo do futuroso e* prosperomunicípio, não menos o é em humus e seiva indispensáveis á nutrição doemo vegetal, o mais útil dos reinos da natureza.15' desenvolvida a polycuitura no municipio. . •
Os seos terrenos dão, com uma fecundidade prodigiosa, todos os vege-taes necessários á alimentação, como sejam: o feijão, a ervilha, o arroz, omi lio, a canna de assucar, a mandioca, a batata, innumeras arvores fru-cfciíeras, etc.
Produzem egualmente extraordinária quantidade de excellente café,turno, algodão, borracha etc. ; o taes producçòes constituem, mormente aultima, uma das principaes fontes de riqueza do municipio.So de borracha de mangabeira o municipio exporta annualmente, paraas praças do Rio e da Bahia, mais de 4.000 arrobas.
São numerosas as madeiras de construcção que possuímos, sobresahin-ao pela sua duração, a aroeira, a peroba, o monjolo e tantas outras quelasticlioso seria enumerar.
As ricas e abundantes pastagens do municipio concorrem grandementepara o desenvolvimento da criação dos gados vaccum, cavallar e muar,que se exportam em grande quantidade e constituem também uma de suasmais importantes fontes de riqueza.
Esta exhuberancia admirável nos reinos mineral, vegetal e animal, ésecundada por um clima saluberrimo e amenissimo, como não ha melhorno Norte, excellentes águas, etc.
A tradicional e bella cidade cie Grão Mogol-sede do florescente muni-cipio deste nome. toda calçada com apuro e possuindo construcções mo-dornas, sólidas e admiráveis, como sejam alguns edifícios públicos, mere-condo especial menção o palacete municipal e o Fórum, a Santa CasadoCaridade, a cadeia, etc. -é de um aceio irreprehensivel.

*
Dentro de pouco tempo estará ligada pelo telegrapho ao resto do Es-tado e ao mundo, estando em construcção o Ramal telegr. de Piedade deMinas Novas a Grão Mogol.

Algumas povoações novas, como Riacho dos Machados, Porteirinha eoutras do município prosperam regularmente, tendo-se em vista o incre-monto que nas mesmas vão tendo o commercio, a industria e a la-voura.
A velha cid. de Grão Mogol já teve os seos dias de renome e opulen-cia, quando a intensa exploração das suas jazidas de diamantes attrahiapara ella capitães o commerciantes de fora (meados do sec. XIX).
Encravada em suas altas o bellas montanhas, a legendária cid. seria-neia vive de suas tradições e conta, entre os seos filhos : o IntendenteBittencourt Câmara, celebre mineralogista e político (fali. como Senadordo Império e nasc. no Itacambirussú, mun. de Grão Mogol); o juriscon-sulto dr. Pedro -Martins Pereira (pae do notável Dr. João Baptista Mar-Uns); o Barão de Grão Mogol (coronel Gualter Martins) c seo irmão, o co-ronel Ramiro Martins (chefe liberal o ant. dep. provincial): o co-ronel José Felisardo de Abreo Bicalho (ant. dep. prov. e estadoal); os ir-mãos Engenheiros civis e de minas Júlio e- Benjamim Jacob, o dr. Rodol-

pho Jacob, (conhecido professor), o coronel Camillo Prates (dep. federal)
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*

dfSen^dxri?deral Pe'° Ceará' Dr- Francisco Sá, engenheiro e político ; oar. José Thiago de Siqueira, magistrado, etc.
*

20»/ 
CM' ÜCa d 948 mS' de altÍU e 8'osa de uma temperatura média de

RinSla ?0SÍ?â0, ge°graPhica é esta: 0.W de Long. Leste (pelo morid doRio de Janeiro) e 16,-40' de Lat. Sul.

cia ^miaior.Pa[tedo territ. do mun. de Grão Mogol está encravada na ba-
rios ^m*lnhonha! "ias tem elle uma parte banhada por aftluentes dono i>. Francisco e do Rio Pardo.

ItarLw11' 
é mnk° rÍC° em jazidas dian,antinas : nos rios Jequitinhonha,

dSlrf^ f°tUba ; D0S l0eares Vá0' Quatis> Pedl>a ^a- Córrego
Tropa! e'tc!aCC° Vead°S' 

M°endas' Esouras' PaP° da Ema> Baleeiros,

o tetif Hd6 
P' Mo,;tes„claros a Tremedal cortará, dentro de poucos annos,o territ. do mun. de Grão Mogol.

*
Entre as varias povoaçòes do mun. temos :

|. 
Serrinha, que é uma aldeiola de 15 casas, com um cemitério e 1 capei-

Mogol!6"1 
C0I"° °raS° S' J°Sé * dep6níle da Par°chia da cid- de 0r*°

Outra cap. filial de Grão Mogol é a do arraial da Extrema; e além des-
nonoliTl"! v° fUnn. 

os Pe1uenos P°vs- de Paratudo, Josenopolis, Maria-nopohs Boa-V.sta, R.acho dos Machados. Jatobá, Porteirinha, Serrabran-
do Lw T° ,6 

Gorutuba- Barrocâo, Matadouro, São Gil, Machados, Rib.ao Jatobá, Serrabrahea e Gorutuba Velho.

LX. MUN. D£ GUANHÃES
Este mun. da zona Centro-Leste, na bacia do Rio Doce-abrange oito dis-tncíosdepaz (seg. a ult. div. adm. do Est.):

S. Miguel de Guanhães (séde-cid.).Dores de Guanhães.
Amparo de Baraúnas.
Patrocínio de Guanhães.
Senhora da Gloria (ou Divino de Guanhães).
Farias (S. João dos)
Travessão.
Gonsaga.

o otí1"' f6'de *> de agosto de 101I> l1el° "• XÜil do art. 2.°, creou
iÈu a ^^onza'a' neste mut>- d« Guanhães, que até entáo só se com-punha de sete distrs. de paz.

Em 1900, figurou com uma popul. recenseada de 30.499 habs. este mun.de Guanhães, cuja superf. é aval. em 3.891 knis. qnadrs.Faz parte do 1 "distr. fed. e da 5." circumscr. eleit. do Est.Constitue uma com judie, de 1." enlr., abrangendo os termos de Gua-nhães e de Peçanha.
Depende dadioc. de Diamantina, quanto ao ecclesiastico.
Da pag. 483 a pag. 493, no Anmiario de Minas, ed. de 1909, ha umalonga descr.phys. e politica deste mun. de S. Miguel de Guanhães
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—Do Boletim Eccles. do bispado diamantinènse extrahimòs estes dadosdemographicos de algumas parochias do num. do Guanhães (anno de 1913;.—Cid.de S. Miguel dê^üaníiaés— nascimentos (liapiisados), 338-casa-
mentos, 7S~obitos, 91.

—Dores de Guanhães ípopul. da freg. G.OOG almas)-bap!;isados, 313-casamentos, 42-obitos, 30.
—Divino de Guanhães—baptisadòs, 409-casamentos, 88—óbitos, 77.-Em relação ao anno de 1911, na freg. da cid. de Guanhães houve, conforme os assentos parochiaes: 349 nascimentos (baptisadòs), 79 casamentos e150 óbitos (nos 2 cemitérios da freguezia).
-O novo templo que estava sendo construído nesta cidade, para a Matrizda freguezia, era um dos maiores de Minas e um dos mais vastos da Diocesediamantinènse.
Estava sendo feito de tijolos, de estylo gothico, e tinha estas dimensões: 50ms. de ocomprimento, externamente; 18 de largura, sobre 13 de altura,com três naves.
Sua torre, formada com seo frontispicio, teria de altura 46 metros, sobresólidos e vastos alicerces de pedra.
Estava sendo construído num optimo logar (no alto do Rosário), donde sedomina toda a cidade,
Seos trabalhos estavam já bem adeantados; suas paredes lateraes quaspromptas, levantadas quasi todas as columnas e preparava-se a madeira paraseo telhado, afim de ser coberta antes da força das aguas de 1910.
Fora começada a nova Matriz pelo revd. sr. Padre Sebastião Áyála, ex-vigário desta freguezia e sob a direcção do architecto portuguez sr. Anto-mo Luiz de Figueiredo.
Tendo, porém, desabado todo o corpo da nova Egreja, o actual Vigário,rey. Monsenhor A. Pinheiro Brandão, resolveo restaurar a velha e tradicio-nal Matriz de São Miguel, augmentando-a do modo sensível, de 1910 a 1912.-S. João dos Farias, sede de um distr. do paz, é cap. filial da Matriz deN, bra. das Dures de Guanhães; e S. Sebastião dó Gonsaga, também sede deum novo distr. de paz, é cap. filial da Matriz do Divino cie Guanhães.
-A Pov. do Taquaral, ou aldeia de N. Sra. do Carmo do Taquaral écap filial da freg. da cid. de S. Miguel de Guanhães, na estrada do rõdagelíide S. Miguel para o distr. de Dores do Guanhães o cid. de Ferros.A Pov. de S. José da Sapucaia é outra nascente aldeiae lica no territdo distr. e freg. de Patrocínio de Guanhães, havendo unia esc. mixta doEst. em Sapucaia.
-A l.o de jan. de 1912, a Cornp. Victoria a Minas inaugurou a nova es-taçao de Pedra Corrida, di linha tronco da Estrada de Perro Victoriaa Diamantina, a poucos kilometros da confluência magestosa do rio SantoAntônio e em território dos distrs. de Patrocínio de Guanhães e Baraímaxdeste mun. de S. Miguel de Guanhães.
-O Relatório da Directoria da cit. Comp.a assim so referia (agosto do 1912)sobre a marcha da construcção dessa futurosa íerro-via-
O andamento dos trabalhos, apesar de tacanhos e continuados émbára-ços, foi devidamente satisfactorioo, por isso, sSconsèguio inaugurar as es-taçoe s de Baguary e Pedra Corrida, esta ultima no lüiometro 39S',850ms és-

in?6;6™ '''W<!' i^ügürâr à do Nacic^ho iHlométrb m, á barradono Santo Antônio (mun. de Ferros).
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•Des'e ponto até a cachoeira de Antônio Dias, são ainda péssimas as con-dições climatericas, que só melhoram dahi ém deante.
A linha já vae sendo construída de accôrdo com as necessidades da ele-ctriflcação, tendo os trilhos, que se estão assentando, o peso de 40 kilogram-mas por metro corrente».
-Da cid, de Guanhães á est. do Pedra Corrida, no Rio Doce, o Gov. doEst. mandou abrir, em 1912, uma estrada de rodagem, para favorecer o com-mercio da região.

A Estrella Polar (de Diamantina) trouxe, em 1912, estas referenciai ásriquezas naturaes do mun. de Guanhães:
«O rio Correntes nasce a 8 ou 10 legoas ao norte da serra do Candonga,isto e, perto do arraial de S. Sebastião de Correntes, municipio do Serro, sendoum dos 2 rios Correntes, que dá nome ao arraial acima referido.
E' certo que ha, no Corrente, muitas cachoeiras, algumas aliás bem altascomo as do Peixe e Fumaça, distante 8 kilometros do prospero, adoantado e

ja bastante populoso arraial do Patrocínio de Guanhães; entretanto, nosdisse o coronel Antônio Rodrigues Coelho, de saudosa memória, conhecedorde visu, desta região, tendo até viajado no rio Doce em companhia do dr. Car"los Peixoto de Mello, que o melhor traçado da Estrada Victoria seria: se-
guir ou rio Tronquéira até a cabeceira, passando com muita facilidade parao valle do Corrente, á uma legoa acima do Patrocínio; ou o ribeirão da Brejau-¦ba, atravessando o já referido arraial de Patrocínio (onde so fabrica.'em
grande escala, acreditado e apreciado fumo), ganhando som a menor difficul-dade a margem > Corrente (já acima das cachoeiras), subindo este até afoz do riacho Garaypú, em cuja margem está edifleada a bellae futurosa ei-daae deS. Miguel de Guanhães, centro de grande commercio de bestas no-vas e gado; d'ahi seguindo ainda o Garaypú até o logar denominado Luciana,distante 9 kilometros do arraial de S. Sebastião de Correntes, passando semobstáculo algum para o valle de Guanhães; e por este acima até a foz do ribLucas, que banha a cidade do Serro, fazendo-se ahi o entroncamento.

Além de ser esta zona grande prodüctora de cereaes, como acima referi-mos, é ainda muito rica de metaes preciosos, como ouro, etc, havendo, no mu-mcipiode Guanhães, ricas minas: como as do Candonga, ha muitos annosexploradas por uma companhia ingleza; Almas, a um kilomctro da cidade deGuanhães; Mexerico e Lavrinha, a 9 kilomatros do Patrocínio: tão ricas queattrahiram, quando as descobriram, grande numero de aventureiros, fascina-dos pela noticia de suas riquezas, obrigando o Governo a mandar forte des-tacamento para fazer o policiamento; e outros minérios, como ferro etc exis-tindo outrora, só no districto da cidade de Guanhães, três fabricas'de fundi-
^ao:D, Candinha, o Gramma e Cachoeira das Pombas, estando ainda em acti"vidade a do Jambreiro, que está também no valle do Corrente e já em territóriodo visinho mun. de S. João Evangelista».

*
Nacit. lein. 556, de 1911, art, 9.°, vem estes diversos ns. referentes áslinhas divisórias do mun. de Guanhães ' 

"
«LXXVin As divisas entre.o municipio de Guanhães e os municipioslimitrophes continuam as mesmas, ficando pertencendo ao da Conceição oribeirão do Maia de Baixo ou Maia das Pedras, com suas vertentes ecCdu-enciase ao de Guanhães o território que verte da Serra do Ferro para as
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i_u , ,,, _ —.m *^<** ¦¦ ---¦ 1-11 11 11| i|_n_ 1,1^IS^^^^^I^ da BoaVistafi
guin™' 

AS dÍVÍm d° dÍStrÍCt° da Cidadede O^nliaes serão asse-

norteaSda° n', 
''V' ^ d° Berth°' diri^e a lihha ^isoria para o

SéiflII |iS!° 
«-««* ribeirões «Olivel», «Candonga» e

flüencL^ít/íf 
° Tr8S MOrr0S abaÍX°' COm todas ^ suas vertantes e con-

2Sa do ei rer.S.n0ntal P 
VSPÍgâè ?U° f°rnla a Vortónte da ™-gem

Do noní»i ,T * P ' qUe d6SagUa n° ribeir!Xo bonito,..
aUol^lalIlSP^iaií^^^P»; Por elle acima até ao
ras e vertente «IW? 

'f ^ n0rte atÓ alca°0aras cabecei-
do Cavaco 1? , e'ra° d°S Marriues' ° assim do alto da serra
1™Í P 

/ 
Verten,e eS(1Uerda d° dit0 libeira° dos MarquesfiSE "4Vaeo;et:e 7fluenrs até a ja mencionada ™te^ -'o 

dosM !?' 
flca pertencendo ao districto do Patrocínio), corre-

^dos 
Marques abaixo ate ao rio Corrente Grande, na sua margem ,dl-

^tz*ZT^arrdolado direit°' p-tea"»'-

que com suas coníluencias e vertentes ficam pertencendo 
"o 

dtstJct aoK ocnio) e scgu.ndo este ribeirão abaixo do mesmo lado esqui do lé oleito e margem direita do rio Correntinho. "«luorao ate o
Daqui, atravessando a linha divisória do Correntinho nnM A i iquerdo deste, sobe pelos altos e vertentes á direita Io vaLdo HhJ r 

*'
Vinha» até ganhar o Espinhaço, serra que dá vertóhfe pSa o 4ft5^'queira» e por este espinhaço, rumo poente se*ue^rle 

do<<Tron-
municípios de CuanhoJs oo^^^^C^Xr^T" $$atéáserradoBerthode onde começa a divisa. C°nCe,Ça°

XC. As divisas do districto do Patrocínio de Guanhães serão -i, Lgu.ntes : todo o vallo do ribeirão .Tronqueiras,, com seos affluente «ver"entes desde o ponto ou espigao que forma a vertente do addi eito 1~nbenao «Barro . na margem direita do dito «Tronqueiras» e^e.o £o Z
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Sk-f La 
SUa f°Z "° "^^ P^~> » »«*» denominado,

fira Íllf ÍI $P& ™rtcnto direita do ribolrto do «Barro» acima (que
tem nataó 

'To 
H ^'T0"1 

° diS,rÍCto do Divin°> ^ os altos que ver-
l#fM#*^.ed0:!R,° 

Co. rente Grande» ,e por estes altos e vertentes,
dlSfellÍZT h'U™° 

d1 Serrada BreÍa«ba e sempre pelos altos na
paesdo ÍU1 ^ ?1V!f0 até dançar as cabeceiras e vertentes princi-
S o dlS^ ^minad0 ;C°rreg0 

daS $» P constitue 
"divisa

beírão ,Bet„te" 
"^ *C0'Teg° ^ Pedras» abai*° até sua **¦ - ri-

cimaDtodasTvepün!ente ^ 
do.COI^o das Pedras e de sua fo* para

lX Ítr^r. V .°0n,fl"enCÍaS d° ribeirâ0 do «Betume. e pelo
io «Co reme GrSl 

^ 
^t™ # SUa f°Z n0 rio <*«^ G-nde ;Iclliíf Ü elllt ;nargem e 7tente esquerda até a foz

tilianos com LL acima, 
do lado esquerdo até o ribeirão dos Quin-tlll§"iSrvT 7 s; e pel°,ad0 direito do dito Co"en-

£ também »Zl ?T^'-q^-' ^ t0d°S °S Seos afluentes e vertentes,iaz tamoem parte deste distncio do Patrocínio

paraD°o vÊ Ün T^r ^T^ d° rÍb6Írao «Volante», águas que tombam
tricto ililfóf0 

COrente 
.°rande' d6SCe a linha di^oria deste dis-

Íente 
Ç! 

* ^ f'U6 temÍna "a mai^m e^rda d° Ho «Cor-

j. «rr %s0cLa„Jr, pe,°Ho corrente Grande abai- ¦*a -«°
cin!oPedolaÍ°ntÍt T 

*COrrente Grande>' Parte da divisa d° «"tricto do Patro-
fM SSfl ^f Ttr! qUe íaZ Vertente «o lado direito do ribeirão

Corrente Grande áclml! t^â^f^fflí«|# 1^°*'«Pontal» ou recta que vae ter aos altos Z ?*?•*• ^ °
desta rectasoo„p íL,„ i- ». da cabece»ra do rio «Santa Rita», e«leísca recta segue como linha divisória o rio «Oon-PniP PpQn^ &» i- aribeirão «Bonito». «oonente Grande» ate a foz do

Por este ribeirão Bonito acima, continua fazendo parte deste districto doPatrocínio sua margem e vertente e*hn*vAa »<a „. aistncto ao

IIIIP 
ribeirão íj$$$^8 lllelnnf oi lll

SS&S3® 11S|Í |f fi Wm IM esquerda dSo £
abaixo, até o rio ^^te^'^^^ di ei^° 

^ *$$

iglnlSlSlllP^ 
<|f ** d° terntorio compre
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p Jw 1 h 1°/ •*. ar,?sYom >das as s»as vorteutes e coníluenoias de ume outio lado até a garganta e cachoeira denominada «EscürM: dosi.a oachoei-ra, todo o lado direito do mesriío ribeirão «Farias» (duo neste ponto faz di-
lllf l 

d!StrÍC'° de Dôr<iS' até a *«a «z no rio Guanhães). Da iU do
L,,!?™ 

ai'aS"' da a n,a''gCm Vertente esfiuerda do rio Guanhães comsuas affluencias e confluencias até a cachoeira do Funil e dahi pelas ver-entes do «Be monte» até a serra do Càraçf; deste ponto seguindo pelas ver-tentes do ribeirão «Farias, até alcançar o alto do ribeirão «Barreiras», nasua principal nascente; pelo dito ribeirão abaixo todas as suas vertentes atéa foz do ribeirão «Procopio»e deste ponto, pelo lado esquerdo, abaixo até aCachoeira que fica abaixo dò povoado .Barreiras» e deste logar do mesmoado pelo espigão ate: o pontal, seguindo pelas vertentes da Matta dos Gara-
fa f(? f T r° 

nb,eirâ° S' J°Sé) ató * °a?hoeira d0 dito ribeirão, abaixo
outro ladí * 

6 dahÍ PaPa °Íma' t0daS as vertentes de <™ «

tf 7-f 
°llm 

? 
district0 de Dôres de Guanhães se compõe de território compre- 

'
henciido dentro das seguintes divisas: pelo lado direito do rio «Guanhães»:
mel? 

lltnhadlvls,oria deste município com o da Conceição que continua amesma ate a ioz dono .Guanhães» no rio «Santo Antônio», todo o te-rilo-nu do lado direito do rio «Guanhães» pertencerá a este distrieto
,ÍX e6'0.1^6 

mat,gem esc<uerda d0 ri0 «Guanhães»: desde a ioz deste, no110 «Santo Anton.o», toda a vertente esquerda com suas respectivas affluenciase confluencias até a foz do ribeirão «Farias» e até a cachoeira da Escura nes-te ribeirão.
Ainda do lado o esquerdo do mesmo Guanhães, da cachoeira doFunil, todas as vertentes até à barra do ribeirão «S. José» é seguindo avertente esquerda deste até o alto do córrego „Bocâo», e, dahi a vertente di-reita deste, ate á cachoeira que fica abaixo da fazenda de José Correia e dirigindo para leste pela linha divisória do distrieto do Farias, vae terminar nacachoeira que fica abaixo do povoado «Barreiros.
Desta cachoeira no ribeirão Barreiros, por este abaixo de um e outro ladocom todas as suas vertentes até sua foz no rio «Guanhães» e por este acimaainda do lado esquerdo,comprehendendo todos os ribeirões comseos aíTluentese confluentes até a linha divisória com o município limitropiie da Concpieão

por esta linha até a serra do «Bertho» e desta dirigindo-se para o Norte*atéalcançar a cachoeira ou vertente principal do ribeirão dos «Procopios» poreste ribeirão abaixo até a já mencionada cachoeira do ribeirão Barreiro*abaixo do povoado deste nome e na qual vae morrer a linha divisória que des-creveo o ribeirão de «S. José», passando pela serra da «Matta dos Gara-jáos».
XCIIT. O distrieto do Divino de Guanhães, comprehendo o território den-tro das seguintes divisas:
Partindo do rio «Doce» segue a linha divisória deste município com o doPeçanha até a foz do «Tronqueira», no Suassuhy Pequeno, no lo°ar deno-minado «Bocca Junta/. &
Da foz do ribeirão «Tronqueiras», no Suassuhy Pequeno, continua fazen-do parte deste distrieto a margem e vertente direita do dito «Tronqueiras»

ate o espigão mestre ou pontal, que faz a vertente direita do ribeirão do «Bar-ro» affluente do «Tronqueiras»,
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>mi PeHpPe-,«Cor^tinhrr,,BetUme: 9®*®}?® das do m
iil^^Sillil s"obe pela vertente Sd° i
dos serrotes e espinhaço do prtnlalí 1*1 ^ ° SU' S6mpre pelos alto*
nascente do correio dal I^Ã^iSS^g^M» p#*>a'
divisas, até a foz do ribeirão ,ft»hlm; » V c?frpe8° abaix°> que serve de
o lado esquerdo com sua Ter SS 1 

"^ "BetUme>> abaixo todo
rente Grande., onde se asÜ,,?H 

COnflu/nclas até m foz no rio «Cor-
Gonzaga, creado por esta lei "''^ 

d6Ste dÍStHcto com ° districto do

p« sr rfseiuint^^i: Travessã°de Guanhaes*» —
ma divisa traçada para o districto íeR? 

B tlDa pe'°S altos e Pela mes"
que verte pari 0 va^le do rt cò ení S" ? 

' ganhar ° alt° da serra
vertente direita do ribeirão do Pompé0 * 

"^ ° P°ntal mestre da
Por esse pontal abaixo até morrer ô Unho *• • •do rio Corrente Grande a dlvIsor,a na margem direita

ao nfeío T^^^*^ ° 'ad° di^ • vertente
e vertente esqnerda até a foz do r o'S AntonT 

aC'ma' ^ & ^^
mo acima, todas as suas vertentes l J e P°r este Sant0 Anto"
do ribeirão Pitangas. confluencias do lado esquerdo até a foz

prehSIi.oSdivS^nSanllãeS " "»»*• d° ™° com

e dirigindo-se para o Z identl r,171° 
^ d° H° C°rrente «^e

dito Corrente Grande e nara oT,i.„ h„ •?"?* Serra que faz vertento Para o
vertentes do ribeirlSS^gg 1^'¥***' até ás c"b«»'"" *«Carrancas,, e do MeivsMM^^WW^olras do ribeirão
vertentes direita do ribeirão PihnLf"! V1S°rÍa pelos altos e
trictos da cidade e do S 5l^*|'ílSaS naturaes c°m os dis-
altos e vertentes do ribe ào BaíaudC ^ 

N6gra; 6 Sempre Pel<*
pelo espinhaço mestre quê vae moZf^ 

d° Sempre a linha div^oria
do rio Guanhães, do lado esjuerdcdeste. 

™ *"«* °U linha recta na *«

a JdoÍ0Hbde°irrfo ?££?%£ ££ SÍT' 
° '^ ^M ^ ^

feio deste districto de Barafmas de Gnn„h Parte COI11Ponente do terri-
Barretina, Cedro GardasrJLh l ' °S Va"es e '«beiríes:
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Suassuhy Pequeno e do «Corrente Grande», e seguindo a linha divisória ruomdo occidente semp -o pelo espinhaço mestre até galgar as serras do «Bexiga»,
procurando a serra do Brejauba, pelos pontaes mestres até ganhar as cabe-ceiras e vertentes do ribeirão do Jorge.

Daqui, passando a linha divisória pelos altos e serra que vertem para oribeirão «Cèo Aberto», e ribeirão dos «Queirogas», procura a vertente do ri-beirao «Betume» e pelos altos da vertente, vae descendo até terminar na foze margem esquerda do mesmo «Betume», que deságua no lado esquerdo dorio «Corrente Grande».
*

A cid. de Guanhães é um tanto accidentada e fica a 750 ms. de altit.Seo clima e excellente, gosando-se ahi de uma temperatura média de 21,°1.
Aposição geogr. da cid. éesta: 0.°15'de long. Leste (pelo merid. do Riode Janeiro) e 18.°45' de Lat. Sul.
O territ. do mun. é banhado pelo Rio Doce e seos tributários e sub-aíluentes-Santo Antônio, Guanhães, Corrente Grande, Correntinho, Correu-te de Canoas, Suassuhy Pequeno, Tronqueiras, etc. ,
E' Guanhães a mais bella cid. da região Centro-Nordeste, pela sua topo-

graphia tendo varias ruas, bons prédios, 3 templos, Paço Municipal, Cadeia,Korum, Grupo Escolar, telegrapho, illumin. publica, excellente água pota-vel, forte commercio, etc. E' sede de uma das mais vastas comarcas minei-ras abrangendo 3 municípios : S. Miguel, S. João Evangelista e S. Auto-mo do Peçanha, com mais de 80.000 habs.

LXI MUN, DE GUARANESIA

Este mun. do extremo Sul do Est. abrange trcs districtos de paz (se-, ault. ref. adm. de 1911) °
1. Guaranesia (séde—villa).
2. Santa Cruz do Prata.
3. S. Pedro da União.
O n. LXV do art. 2.» da cit. Lei n. 556 creou neste mun. o novo distr. deSanta Cruz do Prata.
Somente o distr. da sede (então Santa Barbara das Canoas, hoje denomi-nado Villa de Guaranesia) tinha uma popul. de 4.179 habs. no 1.» recensèam.da Rep., em 1890.
Em 1900,eraaval. em 9 000 habs. apopul. total do mun. de Guaraiiesiacuja superf.se calculava em 673 kms. quadrs.Faz partedo 6." distr. fed. e da 4,« circumscr. eleit. do Est.Constituo um termo forense da com. de 1.- entr. de Monte Santo.
O Anmtario, ed. de 1909, pags. 493-496, descreveo este mun. e seo. distrcom algum desenvolvimento. ¦• ' "
-A Villa de Guaranesia fica ediíicada numa graciosa elevação e tem dealtit. cerca de 700 ms. sobre o nivel do mar.
Sua posição geogr. é esta : 3.°36' de Long. Oeste (merid. do Rio de Janei-ro) e 4l.m de Lat. Sul. A temperalura média da villa.regula 18.* 0. K servida pelalá. de F. Mogyana (linha de Guaxupé a Guaranesia e Monte Santo),e Ulumin. a luz electrica, possuindo a villa muito commercio, devido á suaforte lavoura de café.
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.Pedrõ"Íu;tt^loUrefreXÍSt9 a P°V- da 
'**> 

* »< * ».
Prata e Serrado ha can Z ,fl -f Guaranesia> fl<» ° P<>Y. de Serrado. Em

ApparecSdo Si o,"" 
"'? * eSC°'aS ^oiR*,,

peq. pov. no mun de GnrL 
s,mPle^en'« &« é um «bairro» ou

esc! mun c.pal e pea Hl f ? ^ d° » e on*> ha fò cemitério,Pai peq. capella, dependente da freg. de S. Pedro da União.

ferenl° a^rS: KuT 
"^ "'" ^^ SUl-mÍn6Ír° "*" *

flcaSmZ ^dX^S^0 
Ub6reÍm° S01° ^^ W edi-

principal desta villa. «piessionado ao percorrer as ruas e a praça

empltTp"ÍS aceio, e vê-se que ha
nado, pelo bom gosto SlSLtf* 11*P $* Ií »$de um e outro lado em toda * ! ruas hmPas e abahuladas, têm
HUm a looomoSnor^ cLvoVs 

nSâ°' *"^»«*«»o- que faci-
O alinhamento dos prédios é impóccavel. -

cheior^t.afeTerÍuIts^f "»"*?"'. ^ '1UaSÍ todas »
co de seos habitante Bom ediE do V^* 

° aPUrad° e°St° ^
bado palacete, onde funccionl n n, T ? Um esPlendido e bem aca-

A praça prnc.md tS t 
mp° BsColar Carvalho ^Uto.

rinho. P P ' 6 bellaraente ajardinada e tratada com especial ca-
Existe regular distribuição de água potável.

IhorL „~Í d^vTdof tZ :°Tnte 
6m dÍZe1"0' ^ t0d0s -tes "»-

•idade e ã iniciativa particuUr g^^^ * beM ^^ mUDÍCÍPa-
. tece, em pouco a áulpf 

'2í^» como ^ sempre acon--.»,..-».„ „,U(xfdKxrr^xrr^x
dorrte^!3e''tere ^ntttr ^^ *" ^° ***
Kxiguo, acaçapado, disforme veltn!( ("°' 

menos casa habitavel!
no conjuncto harmonio o e hM hr 

m^hehco' ^ «ma nota dissonante,
infecto e anti-hyg eniCo Que o ri 

*,Gua,'anesia ! ^ ó nesse pardieiro
da ordem, indivíduos í,°' Z° rf,,, 

° ^^ em n°me da sociedade «
deração e a melhor Í1K^ 

~°«>M0m direito a mais consi-
mana e o exige a Ifif^ ??P ° ^'^ a SQlidaWedade hu-
circumvisinhas; ZÍeUo slt r f 

"a- A lmPrensa lo«" « de localidades
stituirpor outro esse eífiei „ , 

g°Vern° ' necessidad« «""gente, de sub-
com ^exigências 

"M 
ilrllfM 7^ 

n°me tenha' de «oo«lo
sol veo attendel-a, lá para-a,l»L aZend° ouvidos de "»&». re-
sendo Guaranesia„mXcontib,infaS **?*"' E' d°l0r0S0 P»"* Que,
do, seja por este asl LSf ' 

mi° pefiuenos> do* <=°fres do Estai

nmataXÍu~o° %£>££? T" " ,U ^ ™* villa> *
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palidade, que, em tão pouco tempo, tanto têm produzido, são capazes detudo conseguir.
Rico e fértil é o municipio de Guaranesia; a sua lavoura leva aos mer-cados consumidores tudo quanto aterra produz, e esta produz com abun-dancia tudo quanto o lavrador semea ou planta.Povo pacato, laborioso e ordeiro, é generoso para com o forasteiro ; ea esse bom povo, eu sou eternamente grato, pelo. aííecto, carinho e bon-dade com que me recebeo e tractou.
Sincero amigo de Guaranesia, faço ardentes votos pela sua prosperida-de e engrandecimento e para que a marreta destruidora venha em brevelivral-a do espantalho, que a enfeia e deshonra — a celebre cadeia pu-

BLICA».

LXII MUN. D$ GUARANY

Fica este novo mun. na zona da Matta, bacia do rio Pomba, e compre-hende um só districto de paz :
1 Guarany (sede da villa e do mun.].
A creação da Villa e miin. foi feita pelq n. XXXVIII do art. 7.o da lein. 556, de 1911, com territ. desmembr. 40 yis. mun. do Pomba, a cuja co-marca o mun. de Guarany continua ainda a pertencer, sob o ponto de vistajudiciário. ¦
E'o único dos 10 novos municípios creados no Estado, pela ref. adm.de 1911, que ainda não se installou (até Junho de 1913).
A ant. freg. do Espirito Santo do Pomba (hoje villa Guarany) aceusouno recenseam. de 31 de Dez. de 1890, uma popul.de 10.864 habs., dos

quaes 6.010 hom. e 4.851 mulh.
O mun. fica em zona cafeeira e faz parte do 3.» distr. eleit. federal eda 2 * circumscr. eleit. do Est.
-No 3.o vol. desta obra (ed. de 1909, pag. 834), assim nos referíamos aoentão distr. de Guarany:
« O distr. de paz de Guarany é a ant. freg. do Espirito Santo do Pombacreada pela lei prov. n. 969, de 3 de junho de 1859 e que, em 1890, tinhauma população de 10.864 habs. (6.010 homens e 4.854 mulheres), segundo acit. Synopse do 1.° recenseamento da Republica (pag. 62).
Fica em zona cafeeira e o seo commercio é dos mais importantes da zo-nada Matta (valle do rio Pomba).
A est. férrea de Guarany, na sede do distr. de paz deste nome, fica numramal da Leopoldina.Railway, na linha de Serraria á Ligação e no iniciodo Ramal para a cid. do Pomba (sede do mun.).
Dista 27 kms. desta cid., 41 da est. de Ligação, 46 da cid. de Ubá e 93da est. de Entre-Rios.
Fica entre as próximas estações de Tupy, Passa-Cinco e Piraúba.O arr. de Guarany é muito commerciante e populoso, tem 2 escolas

publ., ag. postal de 3.* classe e corr. diário, imprensa local, hotéis, pharma-cias, medico, vigário, autoridades, etc.
A superf. do distr. é de 321 kms,* e, em 1905, sua popul. era calcul. em

?J&SV?$S! 
mos,ra ° exaggero do algarismo dado pela Synopse de1890 (10.864 habs.)

Produz café (cerca de 90,000 arrobas), fumo (cerca de 5.000 arrobas) ce-reaes, gado, assucar e aguardente de caniia, etc.
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(P .***, M £ST!S. pag. m) °Pima0 d° dr- Theodoro ^hipaío
..ri

WIII MUN. DE GUARARÂ ¦Ai

pazEste 
mun. da zona da Matta (bacia do Pomba) abrange três districtos de

Guarará (sede—villa).Bicas.
Maripá.

Mi, que r^X^Xr StSrt,°br00"fIUa0S SÍ'enCÍ0U a]ei 55(i" de
supe0rfrravda[Gr4Stkt,2em ^ ^ P°P'd- d« W **¦ - I»

^tPrlcdhid2-°HdÍu' f6d- ° da2-' cir—cr. eleit. do Est.'ren a archid. de Mariana, quanto ao eccles.

AtSC^''^ -tampada no 3-voi.

foi S"eíi?í'^Jrádí,Bt- ^^^ Sant° dS Marde HesPanha>
recenseada, em Z, foi dTtóeí X 

* * * kmS' 4Mta- Sua W*-

'corrI?deYeSm2di;;.PHb1, "'^ "* P°Sta' de <•'" cl—> «cabendo' 
fina": retSteSS eST * *° ^« " ^ ^, ou
'^^^ ou sebeS,e
num de Maripá, cuja verdadeira significai JZ 

°.'i^ ** m°xi-
cabulo alterado de Maricá, para uS^Z^S^ !>**&»**

ate hoje está por se installar, civilmente ?^ em l890' mas
—Distr. de Bicas—Pica na ^n™ *n ™

Gnarará o distr. de paz de las^Sfw ?e 
"esPanha * ««$ ao ,„un. do

de Campos e Ligaçâo^da E! p LoSna) 
mal ^ Serraria a ^rtado

í^^l^ia^^^Síi í 
'$$$ 

Tem
pawoWal, officinas da Estr JVeoíÓid.t *' 

C°rrei° diario> Mat™
çharmacias, hotéis, armazenj etc! ' PreBSa periodica' #1*
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/ Dista 4 kms. de Villa Guarará, 16 do pov. de Maripá, 33 da cid. deN. João Nepomuceno e 66 da est. de Entre Rios. As ests. mais próximassao Rochedo e Sta. Helena.
Ha em Minas outros logares com o mesmo nome de Bicas, nos munscie Diamantina, Pará, Itajubá, Mariana e Turvo.
O distr. de Bicas de Guarará tinha outrora o nome de Tabôas, mas de-ri vou o seo nome actuai da Serra das Bicas, que corta o seo território.
Est. de Santa Helena- Fica a est. de S. Helena entre as de S. Pedrocio Pequery e Bicas, no ramal férreo de Serraria á Ligação (na Leopoldi-na Raihcay) e dentro do territ. do mun. de Guarará e com. de Mar deHespanha.
Distais kms. da cid. de Mar de Hespanha e 56 da est. de [Entre Rios,donde lhe vem o correio do Rio, diariamente. Tem a peq. pov. de S He-lona est. térrea, est. Udegr., ag. postal, e esc. mixta municipal.
A pop. do distr. de S. Helena foi, em 1890, recens. cnglobadameiite coma da então freg. de Espirito Santo do Mar de Hespanha (Villa Gua-i ara).

Do n. 8, anno de 1910, do semanário-Commercio de Bicas, extrahimosestas notas solpre o municipio de Guarará:
«Era nosso desejo dar aqui uma noticia minuciosa da fundação do mu-mcipio de Guarará, o que poucos conhecem, acreditando prestar um serviçoaos actuaes habitantes, prestando ao mesmo tempo uma justa homenagemaos primeiros fundadores de Guarará, recommendando seos nomes á Jati-dão da geração actuai. 6
Infelizmente, não nos é possível apresentar um trabalho completo porlalta de certos dados, do que resulta ficarem no olvido nomes que desejava-mos figurassem nestes ligeiros apontamentos da historia do nosso muni-cipio.
Ha 81 annos passados, quando em Guarará não existia um só habitantealguns indivíduos, residentes no «Córrego do Meio», hoje Maripá cujos no-mesnão podemos obter, pretenderam crear aqui um Curato, mas para issoera necessário que houvesse patrimônio.
Essa exigência foi immediatamente satisfeita por Domingos FerreiraMarques e sua mulher, d. Feliciana Francisca Dias, grandes proprietáriosque, por escriptura de 20 do .julho de 1828, fizeram doação de quarenta ai-queires de terras para o patrimônio do Curato.
Essa escriptura foi passada em Bom Successo, e nella assignaram comotestemunhas, João Gomes de Oliveira e Laureano Rodrigues de Ouei-roz. *
Não sabemos se Bom Successo é a actuai cidade com este nome ou seoutra localidade qualquer, existente naquellc tempo.
Creado o Curato denominado Divino Espirito Santo, promoveram logo aconstrucção de uma Egreja, que começou pela Capella-Mór, onde se ceie-bravam os actos religiosos. Durante alguns annos, estiveram as obras pa.ralysadas, iniciando-se então a construcção de prédios para formação do ar-raiai. Os primeiros a construírem prédios, foram os seguintes cidadãos:
A. M.-29
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; ¦ Domingos Ferreira Marques, d. Felieiana Francisca Dias cap. Gerva-sio A. da Silva Pinto, José Antônio de Oliveira, João de Araújo Moreira,Mana Victoria, Mana Joanna Ribeiro, commendador José Joaquim Monteirode Castro, cap. João José Monteiro Bastos, Antônio José Bastos, cel. JoséPires e outros.
Em 1855, foi installada a irmandade do Divino Espirito Santo, com 260irmãos, cujos nomes seria longo descrever.
De então para cá, foram construídos diversos prédios, formando-se as-sim o arraial, que durante muitos annos foi conhecido pelo nome de Espirito

W Ü Mtr HfsPanha' e focava um districto de paz do dito municipioao Mar de Hespanha.
A população augmentou consideravelmente, maxiiné, quando ficou definitivamente assentado que, no logar então denominado «Tabòas», que é hoje

ürSE^ / 
J°Stde BÍCaS' SSrÍa ^m<& uma estação da E. F. UniãoMineira, hoje Leopoldina Railway.

A não ser Augusto Braz, epie possuiauma pequena sorte de terras, nin-guem mais habitava nas «Tabòas».

Min^fTrÇa0' ?°rénl' '|Ue °S Sel'VÍÇ0S de «onstrucçào do leito da «UniãoMineira» se approximavam, tratou-se da fundação do arraial
Pedro" V^v™* 

aTCOnst™irem casas' tia™ °* srsiBaSo de'cattas-Altas, cel.
quíos nt° 

SOal'eS' CSP- F,'ancisco Go^U'e« d« Sousa e
Quem habitou a primeira casa, em Bi.ças, foi o cap. Altivo José da Cu-nha, a qual pertencia ao cel Pedro José Pires

.,Cor^rdoaMrVOaÇã° ^ ®?9, ''",and° já eStaVa bem desenyolylda a do
do ÉXtísíZ' i° 

P°V0.Sen,,° a hece^idade de desmembrar o districto
gorfa de villa 

' '"""''"'^ d° ^ ^ HeSpanha' eleva«1o-o á cate-
Essa justa pretençãodo povo foi vantajosamente amparada pelo commen-dador Francsco Joaquim de Noronha e Silva, chefe poiitico de Íncont«

Era natural que as influencias políticas do Mar do Hespanha oroassomos maiores embaraços á pretenção do desmembramento 
"*®T® 'CabSU"

Kntrotanto, a idéa precisava vencer, porque o povo queria ProclamadaaRepubhca. e nomeado o dr. Çlirisplm Jacques Bits F0 les pe ò GoTernoProv.sorio, governador de Minas, os srs. Barão de Cattas Al as d s N^ce

„,„! 
Govcj.no, que precisava de casa para escolas, cadeia o casapara câmara municipal, devendo-se notar que o prédio para o Paeo Municinatfoi doado ao Estado pelo sr. Francisco Carneiro Municipal

Correr°a vfllat n,T^A^ Pr°P°Sta d° V'e,'eador Padr* Manoel José
iSíff r:re^u:;.aenoniinada-vi,ia d° w$* sant° d° m

O decreto que creou a Filia, Creou-a eom cinco districtos a saber- On,
Entretanto, os disteictos de s. Helena e Forquilha, nunca foram 

"n^tal
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da ForSaf 
de Bicas' e*iste ° P°™ado de S. Helena e no de Guarará, o

ser ín^TsÍcÍ; HpÍStÍa ? r0ad° d° ArraÍal N°V°' C'Ue mais tard« P^soua
nho Novól PaZ 

^ MSr ^ HeSpanha' C°m a 
HÜIf» «e «Enge-

Do exposto, se conclue que a existência deste município deve-sP a
ÍoaTon,SSd 

°TÍra Manil,eS ° á SM mU,hel-' d' Feüciana FraneiÍa D asaoadoies do terreno para seo patrimônio. '
torrS doados^ 

^ *' ^ ^ "° fim de 0Ítenta e um annos> <»
b nel oí c 1 n! 

*T ser;rlte™«te administrados, por um eo«pa° | uíataX'"1 ^ "l? !*&? *$£# è ff "ivo
instala l^1^? ^'P^0 

d0 municipio, vamos nos occupar, por um
«d^jaflcou dit°:eraLie-

Esse nome foi dado, porque no solo, onde se formou a povoação existia*grandes charcos cobertos de laooas, pianta esta que só LTe^íve Z

dr. íeÍoBedm'p'°"taT 
a° a'1,:Í' 0S direct0res da tatig» E. F. u. Mineira,

Ferfeírde As s Pon,. h ^^^^ commendador Franciscoreneiraae Assis Ponsecaedesembargador Cerqueira Leite marão do * Tn3„Sruo<;:no);esolveram dar aestaçâ° °—^ •*£££%£ |Ja
d «te r das BicasTi í T* 

"^ C°nh6CÍda Pe'°S * PéIo~ao 
feiradas 

Bicas», e de então para cá desappareceo o nome dè~Tabôas
Bicai 

Jam°S' ag°''a' POrqÜe °S antÍ8°S d6ram * -«* o nome de serra to

i**\ tT* ?? 
eS,I'adaS de feEr°' os aportes eram feitos pelas tropas íbesias) e, cm determinados pontos, existiam ranchos para pouso do trone roo que, naquello tempo, constituía uma excellentc fonte d renda para osmmm *e 

^es 
ranchos. Joaquim José Teixeira tinha na raizTsera das Bmas, um desses ranchos, coberto com bicas do p2nSo ^Sfaltu.çao as tolhas. O leitor sabe perfeitamente o que é bica d 

' 
^ito 1 emodo, 1Uc, quando os tropeiros queriam se referir a sselncÍ ü

"rpoí r^rríSíé viva> tambcm é coDhecida ^ ~ --
Temos ahi a razão porque se deo o nome do «Bicas» a este logar Mandaa justiça quo se destaquem os nomes dos srs Bir-io nV Ml' * ucapFrancisco Gonçalves do Sousa, de saudosa « como TmaisV

JKSfflSBSífl 
drnVOl™to «^ Povoação, com I s£que nzeram gratuitamente de terrenos para abertura de ruas e nracas o *ümesmo de posses para construcções particulares ' 

&
' Terminamos este pequeno trabalho, pedindo aos actuaos habitantes rio
IrJetT 

t6nham °S fUndad0r6S d6Ste "*"- -^ conSraaçãoSque

mosA^r„::s!r,ioesoí^:::os prcstar sao só— as de ^ d°—

•rii.
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mm MUN, DÈ GUAXÜPK'

Fica este mun. no extremo sul do Est. (nas divisas com ?. Paulo) e con -
prohende um só districto de paz :

1 Guaxupé (sede da villa e do mun.;
A creação da villa e mun. do Guaxupé se fez pelo n. VI do art. 7.° dacit. lei n. 556, de 1911, tendo o Gpy. do Est. marcado o dia 31 de março deU12 para nelle se realisarem as l.a* eleiçOcs do novo mun.

O seo territ. foi desmembr. do vis. mun. de Musambinho, a cuja co-marca, entretanto, continua ainda a pertencer o mun. de Guaxupé.¦_ 
£íre8' 

de N. Sra. das Dures do Guaxupé contava 6.453 habs., sendo.>.<120hom. e 3.033 mulheres, segundo o recenseam. de 3t Dez. 1890.O novo mun. pertence, eleitoralmente, ao 6.° distr. federal c á I." rir-nimscripção do Est.
E' dos muns. sul-mineiros mais produetores de caie.-A receita da Câmara suil-mineira da Villa de Guaxupé, feit para vi-

gorar no actual exercício' de 1913, foi orçada em 17:000$000, dos qüáes22:000$000se destinam ás escolas publicas do município.
Por ahi se vé o grande amor dos habitantes de Guaxupé pela instru-cçao do povo, pelo que são dignos dos maiores onconiios os edis inunici-

pães daquella circuinscripçâo de nosso Estado.
—A villa é servida por caminho de ferro (lá. de F. Mogyana e RedeSul-Mineira), telegrapho, rede telephonica, luz electrica, água potável, etc.E das localidades mais ricas e movimentadas da região.-Sobre o então Districto de Guaxupé nos pronunciávamos deste modo, á

pag. 090 do 3.° vol. deste Annuario, em 1909 :
«A parochia de Dores do Guaxupé, do bisp. de Pouso Alegre, foi creada em 1866, tem cerca de 2 legoas quadradas de superfície e uma populaçãocalculada em 5.200 almas, entre nacionaes c extrangeiros. segundo a estatis-tica publicada, em 1908, sobre as fregs. da dioc. de Pouso Alegre.Tem origem indígena o nome Guaxupé, que o dr. Alfredo de Carvalho as-sim interpreta ;
«Guaxupé, corruptela deguacú-pé, quer dizer «o caminho ou vereda dosveados.»
Por nossa parte assim o interpretamos: Goá, alterado para Guá-o con-cavo (o buraco); caw, altor, para oxú-a. abelha negra (que faz ninho); péalter. de ape-o caminho: isto é-«o caminho do buraco da abelha* (logarde enxame, onde as abelhas faziam ninho ou cortico).

i; No mun. de Conceição do Sarro conhecemos o sitio do Axupí, que querdizer «o caminho das abelhas».
¦ mÀlrn. S»< Mm. do 1881, pag. 3ül, veéin estes apontamentos .sobro aentão freg. de 2s. Sra. das Dores do Guaxupé, que tinha de X. aS. 3 legoasde extensão e de L. a O. 1 legoas :

«Ao finado cidadão Paulo Carneiro Bastos, íallecido em 1855. deve estelogar o patrimônio, que tem, e que ainda ollereoe para edificações grandeespaço. J &

- ° 
PC 

d° "T ti*° dalei "• m> de * de mai0 de 1853 elevou esta povoa-çao a districto de paz, que se tornou freguezia pelo art. l.o da lei n. 1.189de 23 de junho de 1864, feendõ parto do antigo termo de Jacuhy. passando
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depois para S. Sebastião do Paraíso, e pertencendo afinal ao município deMusambinho, creado pela lei n.2 687, de 30 de novembro dn 1880.Tem o logar uma Egreja Matriz com duas bonitas torres, e uma lindis-sima capella do Santíssimo Sacramento, trabalho do cidadão Francisco Pe-reira do Nascimento, sendo a Egreja consagrada á padroeira: \ossa Senhoradas Dores e uma capella dedicada á Nossa Senhora do Rosário; possuía cercade p casas, em 1884, sendo muitas de sobrado, e um cemitério, totalmentereconstruído á custa do povo, devendo-se a iniciativa deste trabalho aos cida-daos tenente-coronel Manoel Joaquim Ribeiro do Valle. Francisco Ferreirado Nascimento, major Custodio Leite Ribeiro, cidadão Geraldo Ribeiro doValle, e o venerando ancião roronel José Leite de Araújo.A freguezia e o districto pertencem á comarca eclesiástica e civil do JVIu-sambinho, de cuja sédc dista 1 legoas.
São bem accidentados os terrenos desse distriHo. sendo a maior pari, doseo território coberta de mattas e cafesaes.
E' o café a principal cultura do districto, soguindo-se-lhe a canna e de-pois o fumo e o algodão. Ha muita madeira de construcção e mais de um ia-zendeiro tem plantado pinho, de que já se tem uülisado.E3 grande a exportação do gado para S. Paulo e abundam as cacas domal to e campo.
Havia no districto a industriada apicultura, com pequeno desenvolvi-niento.»

A I este o a I logoas, está, a cid. do Musambinho, sede da com., passando-
, V", P 

af,Ta,U'-',««< Qmti-o, a 21/2 as cabeceiras do Mnsambo
. t',' In v 

Mma^nl^ Sul, e a(l legoas, Cacondo (em S. Paulo); a S. S. O.
Mn-T' O»w.inesia,passado-se o GkcO-uvA a 1/4 de legoá; aÜSU, e a .- legoas, Monte Santo, passando-se o Gnáxupè a l/l de le" ei»egoasoribei,,3odaO51,a;ao0., oaT legoas, Jacuhy, passando-se aserra
tJu i^^11- 

leS'°^; á X. O,, , a 5 legoas, S. Pedro da União, pas-sando-so a mesma serra; a N. N. E„ c.aS legoas, Villa \ova do Rezendepas ando se ,-or São Pedro d.a Uniàe; a N. K., e a ,r, legoas. S. Joa^uiSaSei i a Negra, atravessando-se a 3 legoas o Mosambo.De Dores de Guaxupé a Três Corações do Rio Verde, ha a distancia de3C! legoas. a Campanha 32, a Musambinho 1 legoas, a Caldas II, à Villa (lua-rancsia le l/g egoa, ácid. paulista de Mococa 6 legoas e<Cfeios trons da Mogyana (ramal de Guaxupé, construído ha poucos annospe o opulento fazendeiro sr. coronel Joaquim Augusto Ribeiro do Valle) a
yrlla 

de Dores do Guaxupé está em commufcàçâo diária com o Oeste pau-lista o com a capital de S. Paulo». ]
- Xa Villa de Guaxupé se encontram fortes casas oonimnrciaos. casas docambio, agencias Dançaria*, boteis, cinemas, restaurantes, cafés bilh-n-e"ojase armazéns, pharmacias. theatro. hospital, 2 templos, médicos, bar ei-ros, alíaates, .mprensalocal, carros de pra,a. etc. Na população In ú oelemento extrangoiro e „a localidade as rolaçõos -nunUiaesi coTs.
A estação férrea de Itiguassú, no logar Limeira, entre a cid de \Ionl .Santo (aquém dedja) o a villa de Guarãnesia, foi inaugnr. em7i7 í. Dde »12. lüguassu é o mesmo que IluasM (o salto grande', cm tup7 Vct deít guassu fica no km 37 a partir da linha de Guaxupé para Monte Santo (naRede Sul Mineira), trafegada pela Comp. E. de F. MbgVanV.
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ahr^nT11,08'10 
diremos,"le «*•»«»* é a terceira estação quê a Mogyariâ

GuarL^Z vn^6 
Sul-Mineira- -nd0 'W a Poeira 

'inaugurada 
I

lllfll,yf§^^i^m°?* 1912-e a segunda, Caí/tó, noKuumeiio 4t, em Ide setembro de 912.EmltldTmbT°'a Mo^ana inau8nrou as seguintes estações :
xupéT " ^ °ldade d° meSm° "0me' UÍl0metr° 3° a contar de Gua"

Mosambo, no kilometro 24 ;
Coronel Manoel Joaquim, no kilometro 7: eilfowte Santo, na cidade do mesmo nome, no kilometro 48 -

inicial.P0SIÇa° 
kÍl0metrÍCa das esta?ôes é.;sÍWPé referente a Guaxupé, ponto

As estações de Musambinho, Mosambo e Coronel Manoel Joaquim per-tencem ao trecho de Guaxupé a Monte Bello ^aquim per

de LST° ^ M°nte Sant° 6Stá n° 'reCh0 de °m™^ á cid- de Santa Ri,a
O leito está aberto desde Guaxupé a Monte Bello, e de Guaxupé a Posses,que e um districto do municipio de Monte Santo
Adireççâo da construcção foi confiada pela Comp. Mogyana ao engenheirodr. Alfredo Bartholomeo da Silva e Oliveira.
Os trechos foram [divididos pelos empreiteiros A. Luz & C. (de MonteBello a Musambinho), Leite de Castro (de Musambinho a Monte Santo)' Ber-nardinoSalomeQueirog, (de Monte Santo a S. Sebastião do ParaisT)Os serviços de construcção foram iniciados: em 1 de outubro de 1910 otrecho de Monte Bello a Musambinho; em 17 de outubro de 1910, o de Mu-sambinho a Guaxupé; em; dezembro de 1910, o de Guaxupé a Monte Santo-em novembro de 1911, o de Monte Santo a S. Sebastião do Paraíso.trecho de Monte Bello a S. João Bapt. das Posses, que tem o leitoprompto para receber trilhos, é de grande movimento de terras, bastando di-zer que seo volume sé àpproxima de 3.500.000 metros cúbicos, ctodo essetrabalho fo, executado no curto espaço de dous annos (do out. 1910 a out. 912).

IvXV MUN. DE INCONFIDÊNCIA

. Fica este mun. ao X. do Est. (bacia do S. Francisco) o abrange três di*-trictos de paz w '

Inconfidência (sede da villa e do mun..)
Extrema.
Jequitahy.

Foi o n XXV do art. 7.» da cit. lei n. 550, do 1911, qüe' ,-reou, com sedeno ar aial do Coração de Jesus, a nova villa de Inconfidência, que sé foiinstaliada, em meados de 1912. Todo o ter.it. desde futuroso mun foi de,-
c-mt-sob :izi íísr.2r ¦cuja comarca continVia ^-
visãoaelePSaL° *! 

ff; 
Í6deral * * 

? 
' Ci~' ^^ **#* a 

|
Em 31 dez. 1810, pelo recenseam. então feito, era esta a popul. dos 3distrs. de pazícque hoje compõem o mun. de Inconfidência '•
1 Fregj d0 Sanl«simo Coração cie Jesus, 10.]70 habs. (5.552 hom o
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a nl 
Fí>6g' d° N* Sra" da ConceMo do Jequitahy, 8,346 habs. (4.138 hom. e4 308 mulh.)

Ç distr. da Extrema fazia parte ,la parochia da cid. cio Montes Claros,como ainda hoje o faz, e não teve um rccenseamonto domoçrapliicò aparte.-Má em construcçào um Ramal lelegraphico da cid. de S. Franciscoate Vi Ia Brasília, passando por Villa Inconfidência, segundo autorisacâo doGov. Federal.
0 num. de Inconfidência é muito pastoril o exporta muito gado bovino,couros, sola, cereaes, borracha, algodão, etc.-Mezes depois de crendo este mun., foi expedido o dec. n. 3.539, de16 de abril de 1912 pelo qual o Gov. do Est. marcou o dia 3 de maio domesmo anno para se proceder á eleição rio vereadores da-Camara do novomun de Inconfidência.
-Em 1909, no 3.o vol. deste Annuario, pag. 681, assim descrevíamos oentão Districto de Coração de Jesus :
« O povoado norfe-mineiro do Santíssimo Coração de Jesus teve a suaireguezia creada em 14 de julho de 1832, no mesmo anno e data da creaçãoda iieg. de Montes Claros, tendo sido antes dependente da longínqua paro-chia da Barra do Rio das Velhas ou Güaicuhy !
Coração de Jesu sé o districto mais populoso do .municipio, tendo aproxima-oamente lOvCÇO habitantes; as suas principaes industrias são: a pastoril, quo éimportantíssima, exportando muito gado e sola para Curvello, e a de extracçâoda borracha da mangabeira. Possue duas escolas primarias estadoaes.Dista 13 legpasicle Montes Claros e o arraial está numa chapada saudávele aspira ser villa.
A lei prov. de 15 de março do 1810 desannexou Santíssimo Coração deJesus do mun.daentào Villa de Sào Romào (hoje S. Francisco) e o anne-xouao mun. e com. de Montes: Claros
Ha na sede deste distr. duas escolas publicas .estacíoaes^ a do sexo masc-com 83 alumnos, regida peíó prof. Beriicio Antunes Pratos e a do sexo fem.coiiiC,2alumnas, regida pelo prof. d, Olegaria doliveira Pratos, secundo amatricula verificada no I.° semestre de 1907.
Em 1890, no l.u recenseaiiiento da Republica (Syiio0cã^, pag 58) a

população da parochia dos. S. Coração de Jesus, abrangendo este distr eo deSapé, orado 10.170 habitantes, senão 5.552 homens e 4.618 mulheres »'~ Fica neste mun. o distr. de Jequitahy, em cuja sede existe a Biblio-theca Jikitahyenso, fundada a 12 de outubro de 1906 pelo sr. professor Lu-ciano Cardoso de Sousa e que continua sob a sua dimeção.
Pelo territ. do distr. de Jequitahy passará a linha da E. do F. Centraldo Brasil (Ramal de Curralinho:aMontes Claros): e pelo mun. o villa de In-confidencia passará o prolongamento de .Montes Claros a Tremedal.

LXVI MUN. m ITABIRA. DE MATTO DENTRO
Este mun. da zona centro-leste - na bacia do Rio Doce e valle do Pira-cicaba-, abrange cinco districtos de paz (pela lei n. 556, de 1911) :Itabira de Matto Dentro (sede—cid.)

S. José da Lagoa.
Santa Maria.

« 1 Carmo de Itabira.
5 Al Manca.
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Foi muito desfalcado o territ. deste mun. com a ult. Roí. da div. adm.do Estado, em 1911, pois delle foi desmembr. o extenso distr. de AntônioDias Abaixo (para constituir um novo mun., ex-vi do n. XVIII do art 7••da cit. lei n. 556), tendo sido também restituido ao mun. de Ferros o distr*
11 mTZ fí • 5'°' "• X da l6i CÍU)' C1Ue' desd0 1901> estava incorporado*ao mun. de Itabira.

™fAíé(°,CenSr gfal de 190°' a p0puL d0 mnn- era de ^378 habs. e a s„ ,perf. total avaliada em 2.295 kms.*, sendo agora bem menor a sua área terntorial, devido aos desmembramentos soííridos
Faz parte do 1.» distr. fed. e da 5/ circumser. eloit. do j$Constitue a com. judc. de itabira (de ],* entrancia).No eccíes.. pert. ao arcebisp. do Mariana.

miinN°f-" 
v,oLdojtaobra'od.del»», foi feita uma larga dos.-.,-, do todo omun. de Itabira, da pag. 500 á pag. 513.

sou TnlZTS 
de,1913' aInsPectoria AS™o>a Federal em Minas organi-

r„i„la,f 
a!aliaÇa0 dari1uezaPMtorií do Est. e nelle consigna asseguintes cifras sobre o municipio de Itabira : Gado vaccum, 15.000 cabe-ças idem cavallar, 5 000; idem asinino e mual>, 8,000; idem caprino, 400;idem lanigero, 500; idem suino, 12.000.

rowiC°f1P'/!brÍ1 ,UnÍa° Itabii'ana- V* «piora a Fabr. de tecidos da
nl» tÜ t Pf°i dr> GU0''1,a' haaM0S> no distf- dacid- d° Itabira,conta 490 teares trabalhando, tendo produzido 298.10fi.000 ms. de tecidodiversos, crus e tintos, em 1911, cujo stock foi todo vendido no paiz. So em melhoramentos do suas install. h.ydro-eloctricas, etc , a Comp.despendeo, de 1909 a 1910, 47:4C1S040 réis na Fabrica o suas dependências.-Os mananciaes que abastecem a cid. de Itabira. são os da Caina-inha ,doBomflm, oi.» com 570 mil litros em 24 horas e o 2.» com 13 0 1 /

neen,?r0eacontrÍbUÍÇ^ ^ f6Íta em * dUIHct0S "*™ = 
"r: 

o e Zpestre, colhnas onde existem osi2 Reservatórios da cid.-Na sede da Fabrica da Gabiroba já se formou uma nea oov nnmun de Itabira de Matto Dentro e, alem dagrande fabr! de So q e' ahiexiste, ha escola publica estadoal e ag.de Jorr. em Gabirol.a 'Outras pequenas localidades itabíranas, como Pedreira, Panelleiras oBateas possuem também escolas primarias creadas peloKst 
""^

-A cid. de Itabira este a 720 ms. de altif. e a 0.»22' de long Gesto(pelo mend. do Rio de Janeiro) e a 19.» 39' de lat SulA temperatura média na cid. regula 21o oDentro de: poucos annos o mun. estará servido pelas E. de F Centraldo Brasil e Victoria a Minas. wniiat

hi^r^T 
inca!culaveis riquezas de minérios de ferro, o mun do lia-

eTnstaST_f_ Jn"' 
'HdUStrÍ0S0S d° mUad0' l°°°° W ™ "» tiStoío

MS ." siderúrgicas por poderosos S.vndieatos oxtrnngeirosque nelle estão comprando extensas jazidas minoraos.
Interessa muito directamente ao rico mun. de Itabira a ferro-via Vicio

íunas ' 
e'P°rÍSS°* Yam0Sdar SObPO ^aa>«'-aS..i„formÍcões oiíot

Trakf.go.~A E. F. Victoria a Diamantina, que parle da Caniial do if,pinto Santo em direcção a Itabira do Matto Dentro, em nosso 1 tdo ,!i'i otíi trofrtrrn io- i 'i ^ ""'V.' ^U| nubso riSiacio, tem.ia em trafego 425 lulomelros, com 24 estaoões-qno sap: Victoria.S. Carlos!
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Canacica, Alfredo Maia, Timbuhy, Fundão, Pendanga, Lauro Muller, JoãoJNeiya, Accioli, Baunilha, Collatina, Porto Bello, Magias de Barro e Gandá,no trecho espirito santense, que é de 208 kilometros ; e Natividade, Resplen-oor, Lajao, Cachoeirinha, Derrubadinha, Figueira, Baguary, Pedra Corridae Nack, em Minas, numa extensão de 217 kilometros,
O seo trafego tem se desenvolvido consideravelmente nestes últimostempos, não só quanto a passageiros, como em relação a mercadorias,

principalmente o café, cuja exportação cresce, dia a dia, bem como a de ma-deiras, que muito se destacam pela sua excellente qualidade e crande va-riedade.
Anualmente, o trafego occupa 116 homens, entre o pessoal technico eoperano/sendo em sua quasi totalidade brasileiros quantos nelle trabalham.Asomcinasde reparação do material rodante estão magnificamente in-stajiadas na estação de João Noiva, onde existem todos os apparelhos ne-cessanos ao concerto de machinas, carros e vagons.
A estrada já está servindo a vários municípios mineiros, como os de Ca-rafinga, Peçanha, Guanhães, Ferroste Antônio Dias, cujas lavouras, industriase commercio vão, em virtude de tão excellente acquisição de meios detrans-

porte tomando o maior impulso possível. Nas sedes, novos estabelecimen-tos industnaese commerciaes vão secal.rindo; nas populações ruraes. cresceo enthusiasmo pela cultura dos cereaes, em conseqüência da exportação ouoestes vão tendo. J \
PnoLONGAMENTO.-Prose^uem da ultima estação em trafego-Xack no

mmm fe 
Guanhães, á margem esquerda do Rio Doce e na confluênciado Kio Santo Antônio, os trabalhos do prolongamento, estando o serviço de••onstrucção atacado com a maior animação até o kilometro 470, dovondo serinaugurada já a estação da Cachoeira Escura, no kilometro 450<> pessoal operário actuaímentc empregado no prolongamento, 6 calcn-lado em 8p0 homens, em sua totalidade brasileiros.

K^CTRWCAÇÃO.-Já foram iniciados os trabalhos do electriflcaçâo dooda a hnha) p.,ra 
¦ 

que já m sendo feiUa su|)stitnj trilhos de-»kilogrs. para os de 40 kilogrs. por metro corrente.
Iv de extraordinário alcance econômico para essa estrada esse serviçoque vae tornal-a uma das principaes vias de transporte do Brasil 

' ' '
A «sina de electriflcaçâo, a mais poderosa e importante das até a-orafundadas em nosso Estado, vae ser cOustrüida numa das cachoeiras dofioPirac caba, devendo as distribuidoras ficar installadas : uma na cachoeiradenominada Baguary, no Rib Doce, kilometro » o à outra na dilllcl-nhas, kilometro 200. J^<aai

A Companhia conta ronclnir os trabalhos do electriflcaçâo da linha
iSSfP*1 Pomo ã;cbnstrücçãb de toda a JrJM

Para atl.ender a esta, estão sondo feitos, no porto da Victoria importan-t.ss.mos trabalhos, como sejam caos, dragagem o installação de an arclhòs
rS".15"" deSCargad0 mineri0 dÍr0CUmen,C 'l0S ^>» pSÍSÍo

Os trabalhos de assentamento da Usina clectriílcadora oue ser-í n mni :importonte e poderosa de Minas, já foram iniciados prol . acholado Salto, no no Piracicaba, na Villa.de Antônio Pias. acnoep
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por WÜOW 
°elí>a f0Í ^ dÒUS annÒS adquirida do sr* dr. Carvalho dè Britto

A Companhia Victoria a Minas tem activado os trabalhos de tal modoque e de se suppor que dentro de dòiís annos esteja a estrada de ferro emitabira, ponto principal da exportação do minério de ferro.
-Pela linha electriücada de Itabira a Victòi ia é que será feita a expor-taçâodos minérios de ferro de Itabira, Ferros, Guanhâesj Brumado e bemassim dos da Serra do Candonga, Cauê, Conceição, Morro dó Pilar, Jambei-ro, bant Anna, Suassuhy, Cachoeira Grande, Inflccionado, Gualacho, Agua-

quente, 
e tantas outras jazidas sitas nos municípios cortados pela referidaEstrada e seos ramaes.

A linha de Itabira terá uma extensão de cerca dè 600 kilometros, ligandoi>. José da Lagoa á Estrada de Ferro Central do Brasil e nO ponto mais con-veniente a Leopoldina Railwai) (a ponta dos trilhos da Lèôpoldina está noarraial da Saúde, a 20 legoas de ltabtra).
Será toda electrificada, dividindo o projecto a linha em dois grandestrechos com 320 kilometros cada um, havendo unia usina de energia electri-ca para cada trecho, sendo papa um delles aproveitada uma queda dágua dono Doce de cerca de 32 mil cavailos de força e para o outro uma cachoei-ra do rio Piracicaba, denominada do Salto, na villade Antônio Dias Abaixo,ae potência um pouco inferior áquella (20 mil cav.).

doras 
*&rMè Será transmittída por intermédio de 5 a 6 usinas distribui

Esta electriflcaçáo tem por fim permittir o trafego intensissimo e unícòno Brasil, de 6 a 10 milhões de toneladas no sentido da exportação, devendoisto produzir, pelo menos, um retorno dè um milhão de toneladas de merca-aorias, sendo assim possivel estabelecer uma tarifa minima para o minério,ae 8 reis po,» tonelada-kilometro, e distribuir dividendos remuneradores, paraos accionistas, além do pagamento de juros das obrigações já emittidas.A linha será conservada com a direcção geral do actual traçado, feitas,porem, algumas modificações em pequenos trechos no sentido de melhoraras rampas e curvascna secção de Collatina e Victoria.De Collatina em deante o traçado actual satisfaz por completo.
Os trilhos serão substituídos por outros de 40 kilos por metro correntesobre.o lastro que será de pedra britada.
A circulação diária dos trens attingirá ao numero de 40, para, os quáesserão estabelecidos desvios necessários, de modo a havei- toda a se»u-rança. fe
A linha em trafego tinha a extensão de 421 kilometros (até 1911), haven-do em construcçào cerca de 60 kilometros, e em estudo mais de 250.A renda da estrada foi respectivamente de 568:488^019, em 1909; 655:0008em 1910,e923:473$195, em 1911.

q« Lm,°MÍme,nt? 
da Estrada> no anno d« 19H. foi este: 55.000 passageiros;o55.333 kilos de bagagens: 1.858 animaes, e 23,027.692 kilos de mercadorias.O seo trafego não registrou accidente algum, em 1911.

¦ •

Em outro logar deste Annuario damos a relação das principaes jazidasde lerro adquiridas, nas circumvisinhanças de Itabira de Matto Dentro porvários syndicatos americanos, inglezes, aUemáes e francezes, que estão ope-
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rando no Brasil, alguns em pura especulação financeira, outros, porém, pa-recendo empenhados na exploração futura da industria metallurgica do fer-ro, (Vide mun. úm Santa Barbara, adeante).

I.XVII MUN. DE ITAJUBÁ'

Este mun. do Sul. do Est. (valle do Sapucahy) abrange três districtos de

1. llajuoá (sédé-cid.). •¦ ::..;- ¦:
2. Santo Antônio do Pirangussú. '
3. Soledade de Itajubá. • -
Não sofTreo alterações com a ult. Ref. de div. admin, de Minas (lei h.556, de 1911). : ,
Sua popul. recenseada, em 1900, foi do 28.941 habs A superf. do mun;de Itajubá é calculada em 1.529 kms. 2.

' Foz parte do 5.° distr. fed. e da 3> circümscr. eloít. do Est.
. Judiciariamente, cônstitue uma com. de 1.* enir., com os 2 termos deItajubá e Christina.

No eccles.,pe/t. ádioc. de Pouso Alegre. ¦ -
Da pag. 513 a 530dO 3." vol. desta obra, ed. de 1909, se encontra mínií-ciosa descripçâo physica e politica deste mun.
-Durante a presidência do dr. Wencesláo Braz, o Gov. do Est., usandoda attnbuiçâo que lhe confere o art, 57 da Constituição Mineira, e de accordocom a lettra b), n. I, do art. 2.° da lei n. 444, de 3 de outubro de 1906, resol-veo crear (pelo dec. n. 2.826, de 14 de maio de 1910), na colônia de Itajubá,o «Instituto Dom Bosco; que se regerá pelo regulamento approvado pelodoer. n. 2.416, de 9 de fevereiro de 1909.
E' o Instituto Dom Bosco uma escola profissional masculina modelada

pelo admirável Instituto João Pinheiro, de Bello Horizonte e vae prestandopptimos serviços á educação da infância desvalida, no Sul do Estado.:
-SÃo Sebastião de Lavriniias é um peq- pov. no mun. de Itajubá, aosul deste ttslado, nos campos altos da Mantiqueira o. nas divisas de Minascom o Est. deS. Paulo.
Fica no pov. de Lavriniias o grande Sanatório Militar Federal, depen-dente da guarnição do exercito brasileiro, em Lorena.

* •

A cicí. de iitajubá é a mais prospera e rica das cids."sul-niineiras
Possue ella um Gymnasio de Seiencias e Letras, uma Escola Normal Muni-cipal, um Instituto de Surdos-Mudos, uma Escola de Electrotechnica e deArtes Mecânicas, um Grupo Escolar com 6 cadeiras, um Instituto de Meno-ros (Inst. Dom Bosco), um Club Literário o Bibliotíieca Publica; FórumPaço Municipal, Egreja Matriz, Santa Casa, Cadeia Publica, Mercado e Fei-ra. Colônia \gricola, Jardim Publico; varias fabricas, hotéis, armazéns o,-tabelecimentos industriaes e commerciaes, etc.

E' servida por caminho de ferro e telegrapho (Rede Sul-Mineira); porlinha telephonica urbana, carros de praça e automóveis.
E; dotada de illumin. electrica, de abastecimento de água potável eoxgotos. •
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^Ê^^^l^^ Tderna> S * SS bem
(correio diário, fornecimento IP- , , f°rt° para os se0j habitantes
etc). loineomento a domicilio do pâo, carne, leite, legumes,

dra Í^K^ffJSf *» C°m °S d<! Ma"ia da F'"' Vi^ia. **

^População 
actuai é de .30.malmas, Símente.' 

^ ' ' ^'^

Já com cultura Umn aPe" d° 843 hec1:a,'es' dos quaes 28;,

l^.lTJiaS^? d°S r,Ua0S reS0''VadÓS P»"''"iUH>çnn do
-ao brasileirastíoT^TZLTTt" P°;' 35 J'amüias' das '^es
sniMa, 1 e franceza "ahanas, 

12, allemàs, 3, polacas, 2, russas, 3,

peI*MS^^^ J5"~"- 
W P«-«~. P»Wlc«». um dos quaes occupado

1 engenho de Sn" e um dITT 
& ** '" nlnmnos' dois moinhos de *",

-4 cid de ^ > . mandioca, na valor de USitóTjnon.
cahy Grande St"6'; 

^ ^ de altit- e ''' ba»«ada pelo rio Sapa"
Phicasíl. ™P:TdoTdÍaÓne P 

' " C°°rdenadas ^í-a-
>'») e 22.»26' de Iat. ,£' 

*" g< °eSte (pe'° merid- do Rio d« Janei-

^^S^ZtlTnottú?so"ro os munioipios nii~ - P*"-
cirl. deltajubá.- " "^ °Stas inte'^'ntes notas sobre a

' 
Em llTt^J^ data d° Conw>° d» século 19..e,reS; ra',íd :.0FnTtnnG1;::^'y°s foir doaça°de -»t(~* p--a

Para a nova' £25.° láf o^oST^ 
""^ """^ a ^de do C™'°

,uoiÍJSa:;r^ra°Tucím fluM-'0^ ^» eraei,™*, * f,,-
viiia«r;LrT';iví,"r,panha c Pouso A,e^•¦ •*"» a*™*» *
Jaguar,-. ' parto da comaiva do Snpuoaliy, o depois da de

Sul-Minoira, Uajubí / ^a c^ d^J"''"" ?" ""^ «"^
Minas. das udacl"s lníus confortáveis do Sul de

2"íco?oíSSSSllaí''0'0 d° S0,0dad'! « 7 " »«»^.

8eo clima, comquanto frio. 6 muito saudável

#SÍ|Í|ÍIp 
-P-bosnmen,; tratadas, caldas a maça-
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Possue 5 praças, sendo a denominada Cesario Alvim ajardinada commuito gosto.
E' profusamente illuminadaá luz electrica, vindo a força motora de dis-lanciadeO kilometros da cidade, tendo sido ultimamente ronstruida pelaCompanhia Industrial Sul Mineira uma usina, cuja energia regula em 2.UC0cavailos, para accionar os machinismos das industrias locaes, e as dos muni-cipios visinhos, entre os quaes o de Villa Braz.
O districto da cidade limita-se ao norte com o municipio de Maria da Fé,de cuja sede dista 18 kilometros, ao sul com o districto de Pirangussú, aléstocom o de Soledade de Itajubá e a oeste com os muicipios de Pedra Brancac Villa Braz.
A cidade, que é ligada aos distrietos e municípios visinhos pela rede daCompanhia Telephonica Bragantina, tem uma população de 4.000 almas.Possue magníficos edifícios públicos e particulares, como sejam : 3 tem-

pios, entre os quaes a egçeja matriz, com uma bellissima torre, donde se des-cortina vasto panorama: o Fórum, de construcçào moderna e elegante; a Ca-mara Municipal, o Gymnasio, o Club Recreativo ltajubense ; a cadeia e os
palacetesdodr. Wencesiao Braz e da exma. sra. d. Amélia Braga; 51 casascommerciaes, 3 hotéis, 2 pharmacias, havendo no districto 48 engenhos.

Sua arborisação é bem cuidada e quasi todas as residências particularespossuem jardins.
K abastecida de excellente agua encanada, nascida nos terrenos damu-mcipalidade, dentro de frondosa matta no districto, e possue uma boa redede esgotos.
A assistência publica é feita pela Santa Casa de Misericórdia, que man-tém annexo um pavilhão para tuberculosos, estando em construcçào umasylo para surdos-mudos, instituição que virá, como aquelle, prestar grandesserviços ao município e ao Estado.
A assistência aos lavradores é proporcionada pela secção bancariada Companhia Industrial Sul Mineira, que faz empréstimos a juros de 9°/0ao anno.
A instrucção, muito desenvolvida e contando magníficos elementos, estárepresentada por escolas primarias, collegio para meninos, dirigido por ir-mas de caridade, Gymnasio de Itajubá, com excellente direcção e que o tor-na o estabelecimento de ensino mais freqüentado da zona sul-mineira novalle do Sapucahy. '
Além do magnífico corpo docente de que dispõe, sua directoria contra-ctou na Europa profissionaes de reconhecida competência para a direcçãodo curso electro-mecanico, recentemente creado e já installado, tendo paraaquelle fim ido especialmente ao Velho Mundo o seo directo* sr. dr. Theodo-miro Santiago, que visitou alli os principaes institutos desse gênero, colhendoas melhores informações e conhecimentos sobre a marcha de seos trabalhos.

(NaI Parte deste Annuario, já fizemos menção do Instituto Electro-Mcca'
nico de Itajubá).

O ensino pratico agrícola é ministrado no já cit. Instituto D. Bosco, man-tido, com os melhores resultados, pelo Estado nas circumvisinhanças da cí-dade, preparando-se alli os alumnos. modestamente, sem apparato, para avida pratica.
Além. desses poderosos elementos de progresso, conta ainda Itajubá im-

portantes estabelecimentos industriaes, como a fabrica de tecidos da Com
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:rsi de ,adriihos-bebidas•^^ín^^arss
Tem, numa chácara, ás margens dn iàinAÔicuja construcção obedece a todf,a,o- Py' ° matadour° municipal

observa alli. 8 
' *d<! fC,ra; Sendo 'nd^criPtive'l o espectaculo q„e se

o commercio e a popuSToca d* ,„h 
Semana' abastecend°. desse modo,

dade. • 
,0pnla«ao l0CaI de todos os gêneros de .primeira necessi-

^SS^i1"1^!^^?^ « -alisam na melhor or-u paia a câmara o rendimento de 12:00()TO0»

?^^^í^^|gg^|^te'i^^ (do sr. coronel
cinda Maria dos Santos) rMÊ Sllva)' Jacuuí™ffa (de d. Lu-
<do sr. José Joaquta dt SSÍs f; 

"* "^ RÍbeÍr° F°nte^ M°u™
ra),do Retiro (do sr £S&$* P^ fd° Sr- Pedro da Costa M<m-
ta cultura de cereaes, fumo cífí batata""06*' 

* °"traS' <>Ue' além da ^
cuaria. ' Cafe' batatas> Poss«em adeantada industria pe-

dade^S^eíos.6801^6 * ItaJUbá f°« '<« Velho) dista da ei-

da cMr^pfrí^ f:omnodÍ° ^^ ' "~ C°m °S «tos
S. Paulo. B 

"' C°m ° munic'P«> de Virgínia e com o Estado de

temí^?daed;mSk^roSÍITcaonn" ^ ^ ¦*» da Ma^eira,
* pequena, mL tem' on IS^lffP^^ 

»» Velho!
M casas de commercio e 10 engenhos dê canna 

^ Uma b°n"a egfeja'

JubáT iÜ|f f llP P 
atraVeSSad° P°,a estada d« ferro do Ita-

lámos. 
" 

.' 
S6 eDCOntra ° Sanatorio M»«ar de Lavrinhas, de que já fa-

ilISlSllllIlPltó Pelo Gov. da União os estu-

de Itajubá; 18 de Villa Br 18 SiSd f 7^ qU° dÍSla 1? ki'°™troS
51 de S. Rita do Sapucahy eísdepídrt l§f 

° *\ **** Ú° SapUCah^
m montanhosos, dividindo-se com SSd0des! W* f""8 d° dÍStrÍ°t0
Jordão. J-staao de S. Paulo pelos Campos do
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e 21 engenhos, sendo muito férteis os terrenos do districto, onde existem
muitas propriedades agrícolas e pastoris, de grande valor.

IvXVIII MUN. DE ITAPECERICA

Este mun. do Oeste (bacia do alto c. Francisco) abrange seis- districtos
de paz (seg. a ult. Ref. de div. adm. do Estado):

Itapecerica (sede—cid.). ?; .
Dores do Camacho.
Pedra do Indayá.
N. Sra. do Desterro.
S. Sebastião do Curral.
Santo Antônio dos Campos.

Pelo n. XXX do art. 7.° da cit. lei n. 556, de 1911, o Congr. Leg. Mi-
neiro creou o novo mun. de Henrique Galvào (hoje DÍvinopolis), com sedeno distr. cle Espirito Santo do Itapecerica, que foi assim desmembr. domun. de Itapecerica.

Pelo censo de 1900, era cle 23.G9Í habs. a popul. deste mun., cu.ja.su-
perf. era aval. em 1.567 kms. quadrs. antes do desmembramento soifrido.

Faz parte do 4.° distr. fed. é da 4 a circuinscr. eleit. do Est.'
Judiciariamente, constitue uma com. de 1.» eritr. com o único termo deItapecerica.
No eccles., pert. á archidioc. de Mariana.
Vide pags. 530-5F5 do Annuario de Minas para 1909, a respeito deste

mun. da zona de Oeste.
A cid. de Itapecerica fica a 2.-18' de Long. Oeste (pelo merid. do

Rio de Janeiro) e a 20.°37' de Lat. Sul.
A alt. da cid. é de 776 ms. e a sua temperatura média regula 20,°4.Todo o valle do rio Pará pertence ao rio S. Francisco (pelas águas

que vão ao Paraopeba, dentro do territ. deste mun. do Oeste) ; tem elle,
porém, uma parte banhada por affluentes do Rio Grande (rios Formiga eSanfAnna, por exemplo), e, portanto, dentro da bacia do Paraná.Desde 1910. que o prospero arraial do Desterro, neste mun. ficou ser-vido de um bom abastecimento do água potável mandado fazer pela Cani.
Municipal.

-Em 1864, a popul. do ontào mun. da Villa do Tamanduá elevava-se a
21.410 habs. e nelle havia 2.368 votantes geraes e 64 eleitores especiaes."

O mun. comprehendia então os distrs. de Tamanduá (hoje cid.de Ifa.
pecerica), Desterro, S. Sebastião do Curral, Bom Jesus do Campo Bello,
(hoje cid. de Campo Bello), Candeias, Crystaes o Espirito Santo de Itape-
cerica (hoje Divinopolis).

Havia então muitos logarejos e siliosno mun. de Tamanduá: Sucupira,
Curral, Ponte de Pedra, Bemposta, Camacho, Cafòfo, Cachoeirinha, Água
Limpa, Arraial Velho, Cachoeira dos Moraes, Córrego d'Ajêia, Serra, Pouso
Alegre, Gama, Campestre, Matta da Serra, Barreiro, Rosário Velho, Boa
Vista, Chácara, Bom Successo, Campo Alegre, Serra Negra, Tijuco, Carmo,Beirigos, Capivara, etc.

Publicamos em seguida umas interessantes «Noções Históricas delta-
pecerica» pelo sr. prof. José Rretextatp Tati dos Santos (em 18 de set. da1910):
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trancií XlV^^**^»™), sede de comarca de 1.- en-

«erra dAgua SantaloZ^' ^ " LeSt6' ° rami«caçòeS da

todo^rml^rraccIdeZo10 ^77 ^^ ^ «>™ » d°
de sete iisbictoZ\L£^Kl™ta^™> c™P™do-se actualmente

•«0 kil. e Espirit0 LL de la^c cT £fiT? V* 
M" ^^ a

kil. ao Sul; Senhor Bom ftÚ T d í , ! - L<3Sle ; "~ Camacho, 18
Sebastião do CurL 30 ^ac norte 

^ Indayí''' » ^ a °eSte> e Sâ0
População, 27.000 habs.
Superfície, 1.567 kiloms. quadrs.

ca pela E. F. Oeste de Min,, Wõ , o' m °S 'luacs so «cninuni-
«1 existe ^^^T*4' "^ P^ °^ «"

Pio rorestL^endeLra^"; rr^ HemPerad°' tó° "*"»*«> no ^'-
vando-se nelles em bundanci"o mi,h°n T^? 

*à° Ub°rrim0s' oulti
algodão, mandioca e multo café." ' Ja°' ""^ Canna de ílssllcar>

Criação : Consiste em gado vaceum rav^i iQ« A •tos 
^ 

apurando com alntrodS^ Z^^S""*"*-
nerolTtXir8' Sn/ 

^ ^ -nstituen^o^ncipaes 8e
Hnha d.etrigCsÍeUZtos! ° ,M,,ÍO,p,0! faZ6ndaa' '«*«• 4* fl,

ao iSfbls^
ferreiros e de ourives. * lft e alg0<tóo ; tem boas ««cinas de

Origem do antigo nome • V cidirin ,^.nnominada mn^ámÊ^à^lM!'^-0^^^ out™ 'empo de-
traram-ae, entretanto, noV i^St mK T 

'W^ de 177° (enc0«-
mo, casamento e óbitos de ik~Í! 

desala c>dade, assentos de baptis-
Bento do Tamanduá.) ioi elov, , W^ # flgUrava como íre^^ de S.
vernador ^Ictndll^cena^fl 1^'° 

d<51789' P6l° &
1.148, de 4 de outubro de lSffiTom .T' S ^ Pela lei P^ncial n.
(Lei Provincial „. 8 <£ do & 2 i den°mÍnaÇâ0' P°^riormente
eme corre em um |í||$!£$*&££*7™ «tirado do rio
nominaçâo á comarca. aislr,ctos e que já houvera emprestado essa de-

mlÊÊioW È W$Êoleoidos om s- ^ dÜ '
brindo boas faisqueiras Ü IrlIxP ¦»?"? P6'° sertâ0> e> desco-
conserva o n, :ae de Tamanduá nof I #« '1Ue t0mou e aindamãmmÈÊÊy^^^è>

* **# oI,„*x,»,,,r;r: xt;cx;rxxr;
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?? glorioso Santo cnii Wiií-
mm de um troto ^edf StrSaf' 

dÍZen'' f0i eSCU*toada emA cidade é banhadi npini ^í Udo e Para lá levado.
»? dágua, quevSíS^JXo\°' H"* 

0at-^dantes cur-
Pnnç.paes; 12 travessas ít CTt2 ^^T0' con^de22ruas
ayelçomlg chafarizes nas Mtes1W 

Ü,om aba*tecimento d'aguapo-tem sido publicados diversos orna TetJ 
"' ^f^' im<~- ™demnteconcluidaá custa dos fl 1 e 1ÉÍPf 

8endo a Matriz> ^ente-Cigano, Monsenhor José dos .Santos Iffi ^ 
de SC0 di«no e aetualtemplo, em que se tem des,.S 

Cei,jue'1,a- UI» gigantesco e sumptuosocio, que data do século atla/o eZL™^ 
2°° oont-«esde o eo 

"w!

Para as qUaeS chegou agora „ rM r 
amda por se conc'"ir as torresnca, o primeiro que veTo ao HTS° ^ # a«° Polid°. da Norte Ame-cia, sonoridade e faci. nian^jo Sí^lll"' 

6 admÍWel *ela resiíten-
Prédio cujo pavimento térreo TLZTÍZ' T 

^'^ e esPa«^tado, oecupa o 3.» logar) e o de cima é dl? (UnU daS «"elhores doV-Gamara, tendo além do alao do iurv íh l™ *S Sessões do jurje'dem do juiz de paz e da dele^H»' f 
de audie^ia do Juiz Mun cipalelegante, bom matadouro mZSolTT^ Uma de oat'as; ElSanta Casa de Caridade: etc 

' ^ abundaate,agua; reguladorpubliío

P^f rsaclrdor°e ^^^ - -dioina, jUriSprUdencia;

Ha no mun. e distr rin ^ .
«abem a 2 leg0as 

*tâíÊk^3$$t 
^ goradas; ha

nao cessam de héi,hí í"w",,*uas P0'es moradoreae bemdizer suas virtudes curativas.»

hXXX MUN. DE> ITAü'nA

«cS^ fa 
Z0"a C—Oeste (Valle do Parãopeba) abran§, cinoo dis1 Itauna (sede—vilh \

fiste

^ Carmo do Cajuru.
Itatiayussú.
Conquista.
Serra Azul.

A. M.-30
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Sua popul. écalcul. em 25.000habs., não tendo figurado o mun. nosrecertseamentos, decennáéá, de Í890e íM, por só ter sido creado em Í901
(lei n. 319, de 16 sét.).

Asupèrf. do hmn. édei.ü90khls. quadrs.; Faz parte dò 1.° distr. fed. é da b.â circumscr. eleit. do Est.Constitúeüm termo forense dá com. judie, do Pará.
Pertè hò éccles. á âreüidiòc. de Mariana.
Tidèpags. 535-545 ho Àhhüario de 1909 sobre este mun. alli descriptocom abündáriciá de detalhei históricos e chorographicos.

/ i~A 
v|l|a de ííáúná festa nesta posição geographica : 1*030' de Long. Oeste

(pelo merid. do Rio de Janeiro) e 2Ó.°2' de Lat. Sul.
. —No arraial de Serra Âzüí e em Campos, Salgado e Cruz das Almas aCâmara de itaúna subvèncionava^escòlàs ruraes míxtas, até 1907 j e o Est,também possüé no mÜÜ. 16 cadeiras pnffiâriàs, sendo 6 ho Grupo Escoiarda Villa de ItáÚha e as Òütraá eíii tiàrrno do Cajurú, Conquista, itatyaiussú,Serra Azul, Campos e Cruz das Àlmas.

^ 
-A villa de Itaúna é servida pelo kamál férreo de Bello Horizonte a Di-vinopolis e é logár de muita indüitria, com várias fabricas de tecidos, lacti-emios, artéfaetos de ferro, etc;

< Ê' illumhu á luz electrica, possue ruas calçadas, água potável, bons pre-dios, Paço Municipal, Fórum, Matriz, Usina, Cadeia, Estação, Grupo Es-colar, hotéis, pharmacias, varias casas commerciaes, etc.
-Èm 1912, foi organisada mais uma futurosa empresa em Itaúna, para ex-

ploração da industria de fiação e tecelagem e eneigia electrica, na villa é niün.Refenmo-nos á Companhia Industrial Itaúnense, incorporada pelos ade-antados indústriaes srs. dr. Augusto Gonçalves de Sousa Moreira. Joào deCerqueira Lima e Antônio de Mattos, com o capital inicial de 300i000gfl00, di-vidido em 1.50Ü ácções de SOOJ00O cada uma, equo será augmentádo ápro-porção das necessidades. ¦
Á empresa adquirio por 25 contos a Cachoeira do Caixão, do rio S. JoãoAcima, com uma força de mais do 2.000 cavallos e nella montou uma usina

para geraria energia electrica, não só para a illuminação publica o parti-cular da villa, como para a fabrica de fiação e tecelagem de algodão è lã etambém vender energia para as diversas industrias locaes
nhirl"1 TUaÚHna Jí CXÍSte nmaoulra ^bricade fiação e tecelagem, a Compa-* 

, tvwtt; (Santannense' com 1° apitai de 603:000$;. fabricando poranno 1^200.000 metros e em franca prosperidade
™vi^rÍ!ht 

d°'Ramal fem° da E>de F- 0esle (ei*e Boll° Horizonte cDryinopol.s) chegaram na villa, em março de 1012, sendo alli recebida alocomotiva, com grande iMfósijq, lendo aííiüido milhares de pessoas das ro-dondezas para assistir ao acto, que se révestio de toda a imponência--Em 1912, foi também construída a grande ponte sobre o rio S. Joãoque banha a villa, e ficou concluído um pequeno trecho da linha férrea, no
HenrL!TÈÍ 

Pataa,fe^C°ntraremaS P°ntaS d0s t,,ilhos 1ue Partia<» deHenrique Galvão e Bello Horizonte.

seguttes f°S 
releHd0S eStabeleciment0S industriaes, possue Itaúna mais os

moníad?btü 
deC"l(ad0: d0 sr« caP« Día,'«a Nogueira, já perfeitamente

contada, conseguindo produzir todas as variedade, no soo gênero, com per-
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do, com um XTco méío de8ifei^ ® J°SÍaS No&Ueira Macha"
»anca entrada nos ^£^^Z^^ *" í»na Quitão, que ó um cnrtnm* «««w • r'onzonte é Rio de Janeiro ; a tfsi-exportando constaZTgrZí"SSí SS'' ^ ^^ «
menores, entre as quaes se dertacamã *!*'• ,T*' outras ind^trias
bem pertence ao sr cu> d2 nC" * ^«^as, que tam-
tem as machinas prLlLinvL 

^^ * qM' COmo a d« calçados,
arroz, da ff^BT.T^ * 

,VÍT ! 8S machinas de beneficiar
Calamúo,^^oXZL,LTtTt^U6m^ °afé' na andado
mun. de Itaúna numerosas ™. 

Rlbe"'° de °"VeÍra « etc< Po^e o
considerável •x^S.TtaSX Td?^- 

"mpr" CheÍaS de ^' faz
terra de admirável fèrtilidVrtn l \& 1 qUe'JGS' sendo dotado por uma

ftfèntè distribüidõs ètehdo ên^l * P°"d° d« ^oaveis capitães, regular-spíÉiMi ^í^mmmSÊnaturaes'muitas «-
thólica^^LídeVaTíúi'^',6 **« a-M**e espaçosa Matri* ca-

0 templo foi ediflcado In! 7 Ale*andre de Mendonça, vigário local,
ptuosos do nosso Estado L2T*t ?tyl6^thiCD e é ™ dos mais sum-e -nfortãvel casade^T^L^rp^r6 ° W$* *»

1 emos sobre o novo templo de Cajurú a seguinte noticia :

0mÍãm^MíÍÊM^ Setenta C°nt0S de
o. £»* m srsfe 5Ã í '.Só •""- »"»'»-
SSEKffi^^ ** ornamente,
co ; internamente, tudo Traíco mtnTr" C°'UmnaS e cimal^s em bran-^
estyloopreferido foi o jônic™ • T°* qU6 ÍmHa Um bell° <**• O

cristia, trinta o três metroT altura; e a egreja, da porta á sa-

OstJ aLS2rét:\P"Sfd PUrneCÍd0S de ""^
altar-mór, dewthiJ t'T ^ ' 7™' Râ0 d° pUro g°thic" i o
preoccupaçao daarte cTasska. '"tí ^'^ f. e8U obl? '^Uméntai a

Í£ÍSlÍt^n|ÍelÍÍ 7f 6nr -» -'-cimentes te-sg*. mtâz oS r. sara- sg^s
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!^rt'i.é,a/rTStraÇâ,0dahalni0nÍa reli8'iosa de "ma fegoezia feliz,pela vitalidade de sua fé c dos seos sentimentos nol.ilissimos,.

iistflW6' 
d° 

£N 
(;XÍSt'! l""ab0"il ,JUeda d^'ua'a Cachoeira doslSig3S;s,;ia,Ta,ai ° "u°póde *m m BMm

•A

l\XX MUN. DE JACUHY

Este mun. do Sul do Est. abrange dois districtos de paz (pela ult. Refde div. adm. de 1911):
S. Carlos de Jacuhy (sede—cid.).Santa Cruz das Areias.

Pelo n. VI do art. 5.' da cit. lei n. 550, de 1911, o Congr. Mineiro des-membrou do mun. de Jacuhy para o de Villa Nova de Rezende o territ dõdistr de Bom Jesus ta Penha, ficando assim o velho mun. sul-minerô bemreduzido em população e território. ""neiro oem
• Antes de 1911, sua superf. total era aval. em I.OOOkms.» e até 1900 nelnrecenseamento feito, sua popul. era de 8.797 habs ' P

Paz parte do 6.» distr. fed. e da 4.*circumscr. eleit. do Est. Constitueum termo forense da com. de Monte Santo. constitue
(Vide pags. 545-550 do Annuario de 1909 sobre este mun. e seosdistrsquealh >êm descriptos minunciosamente). ^osdistrs.,
A posição geographica da cid. de Jacuhy é esta : 3.»55' de Lone Occidental (pelo merid. do Rio de Janeiro) e 2o.»56'de Lat. SulO território do mun está encravado em zona montanhosa e é hanWnpor vanos rios e ribeirões : Sâo João, São Pedro, Zundú. Pinhe r nho Sant Anna, Palmeiras, Pinhal, Gravatas, Gomes. nneirinno, fcan-

na, dívTnUní T*** ^ * ^ *"°' ^ lna°" Se™ da D—

de ^XTnC' 
^ m3 ^ aPU1'ada a se^nte estatística pecuária, no mun.

Gado vaceum, 1.8U0 cabeças; idem eavallar <xxr i,i<,™ »««•'300; idem caprino,. 800» idem Inigero, *$&£ 1"™ 
' 
^

Mm^mmmmmoeste ^-*° ***>&
Seo clima é saudável e a cid. varrida de ventos, rumo sudesteEsta collocada em terreno accidentado e em altit. superior a 700 ms.

*
Recentemente, o sr. Azeredo Netto, aproveitando-^ ri* a»a, a tAgric. Federal em Minas, escreveo sob e este m.,n,,t S da Insp'

de que extrahimos o seguinte trecho- ' 
Um ln1™ ^«onuco,

«Muito característico pelas suas rimi^n* nnMm«^encontram águas mine,& ouro, marS ol?| d as 11W &$e outros metaes preciosos, que cxnlor^ J nni,! a 
C0ITas' am^ntho

dustriaes, grandkinraJb^ria^S^ Wt"^™^ $"

Y*
tf
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ta, Ciuz das Areias, cujo territorio jápertenceo ao municipio de S Sebas-ti ao do Paraiso.
KVc-oího os demais municípios da sua zona, Jacuhy grande productorueí caie e do gado, encontrando-se em seo territorio magníficas fazendas eretiros de criação em franca prosperidade.

,^n;Maiol;l;',ol'f'lnl'ainQascriaestaSenão luctassem quantos alli se entre-„am aos trabalhos ruraos com a falta de meios de transporte, porque nâo éservido por nenhum ramal ferro viário, sendo os pontos mais próximos to-cados por osso importante melhoramento-Monte Santo, fiuaxupé e Canrtas,na h. de F. Mogyana. , .,. ¦¦
-Embora_conto 

algumas estradas de rodagem, ostas não supprem a faltaue estrada do ferro, pois as mercadorias transportadas em carros de bois o« ni tropas, alem da demora no percurso, ficam muito caras.
n1.nLtTt0rl0d0j/CU^C0D'a aindamuita* niattas, que constituem ele-montas de r.queza de primeira ordem, tal a variedade de madeiras de con-strucçao. que nellas se encontram em plena exuberância.

Pedlo 
'ff 

^ 
P°'' "mÍ'°1S °UrS0S dagUa' dhlr° os fluaes os rios Grande,S.1 edro e S Joio, o os ribeiroc* Pinhal, Zundu', Pinheirinho e SanfAnnaque alem de |» naturaes. são ainda poderosos elementos para a fttürâudaagncola o industrial do municipio. pois suas ,,uédas poderão ser Tro*

Bom clima, abundância dágua, solo uberrimo e riquíssimo em mineraesnenhum elemento falta a Jacuhy, para que uma nova era! pTosper Hse abra para as suas fontes de predileção-, prosperidade

I.XXI MUN. DE JACUTINGA

paz W 
nmn- d0 e^§ Sul t'0 Kst. comprehende um só districto de

l JaciiUnja (sede do mun. e vi Há) '

^oresd^S^lc' 
;!10)' suaW"<> foi recenseada nos censos

1 lf Im M V ?f V0V C>StatÍStiCa l6Vantada Pela Camara & o^a
Araújo" 

° 0'ra) G de 785 kms-L' ^' o sr. Lcnts de
Faz parto do 5.» distr. fed. e da 3.' circumscr. eleit. do Est.

Ouro Fino?' 
""" * ^ f0r° ° dePe"°o-,fudiciariamente, da com. de

Pert. nocccles. ádioc. de Pouso Vle^re

menPSeSuí^fí"V™ )%9'^' 5W descreveo, minuciosa-mente este mun de Jacutmga, tanto na parte physica como política.-A 29 de maio de 11)10, foram inaugurados, solemnemente, em Jacutin-,o Grupo Escolar denominado Júlio Brandão e o serviço de i mÊÊ ei cctricada Villa, custeado pela Cam. Mun. iluminação 
ele-

-Em princ. de 1913, segundo os dados obtidos pela Inspectoria \«ri-ola Federa,, em Minas, o censo pecuário, pelo processo indiLto nas a°v .baçoes, aceusou o seguinte resultado, no municipio de Jacutinga-
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Gado vaccum, 3.100 cabeças; gado cavallar, 1.500 cabeças; gado asinino
e muar, 700 cabeças; _;ado caprino, 340 cabeças; gado lanigero, 290 cabeças;
e gado suino, 4.200 cabeças.

—O mun. produz 400 mil arr. de café, exportado todo para Santos, pelaRede Sul Mineira eComp. E. F. Mogyana, havendo no mun. as 3 estações
férreas de Jacutinga (Silviano Brandão) e de rJeoterio e Sapucahy (Entron-camento).

. O território do mun. se limita com os de Ouro Fino e Caracol (lado de
Minas) e de espirito Santo do Pinhal, Itapira e Soccorro (lado paulista)

A villa tem2.000 habs., muito comniercio, imprensa local, grupo esco"
lar, collegio, matriz, mercado, cadeia, jardim publico, banda musical, gran-de colônia italiana, etc.

Ha no mun. cerca de 500 propriedades agrícolas, que produzem muito
café, canna de assucar, cereaes, etc.

As fazendas mais importantes são as de Santa Maria, S. José, da Matta,
do Poço Fundo, do Grotão, do Bom-Cafè, da Serra, Santa Delfina, etc.

Jacutinga fica a 833 ms. de altiU, gosa de uma temperatura média de
19.° e é servida de caminho de ferro, telegrapho e telephpne, estando em
communicação diária com a capital de S. Paulo.

; A posição gepgraphica da Yijla é esta: 3.° 30' de Long. Oeste (pelo
merid. do Rio de Janeiro) e 22.° 18' de Lat. Sul.

4

XXXII MUN. DE JAGUARY

Este mun. do extremo Sul do Est. abrange dous districtos de paz :
Jaguary (séde-cid.).

S. José dos Toledos.
Sua popul. recenseada, em 1900, foi de 13.552 habs. e sua superf. era

então aval. em 984 kms.2; mas, logo no anno seguinte (1901), pela lei n. 319
o Congr. Mineiro desmembrou do mun. de Jaguary o distr. de Santa Rita
da Extrema, elevando-o então á villa; pelo que a popul. e o territ. do mun.
deJaguary deviam ter ficado reduzidos, sensivelmente.

Faz parte do 5.° distr. fed. e da3.a circumser, ejeit. do Est.
Judiciariamente, constitue uma com. de l.a entr., com o só termo de

Jaguary.
No eccles., pert. á dioc. de Pouso Alegre. A cid. está a 813 ms. de ai-

tit. e encravada na bacia do Paraná.
(Vide pags. 557-562 da nossa edição de 1909 sobre este mun.).
—Em Jaguary, resa a tradição que, ainda menino, alli morou e apren-

deo as primeiras letras o grande bispo paulista Dom Antônio Josò de Mello ;
e num pequeno collegio local estudou humanidades o dr. Silviano Brandão,
fali. como Pres.de Minas, em set. de 1910.

. A velha cid de Jaguary é também a pátria do sábio philologo e indi-
anista Baptista Caetano de Almeida e nella nasceo outro modesto e illustre
mineiro, o sr. Francisco Escobar (actual Prefeito de Poços de Caldas).

No periódico local O Clamor (ns. 43e44, de set. 1907—Anno I), encon-
trámos os três seguintes documentos originaes da historia local da cid.
sul-mineira de Jaguary, conservando-lhes aortographia primitiva :
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Acclamação da Vil\a do Camandocaia

«Abaixo publicamos a copiada acta de installação da Villa do Caman-
docaia.

Chamamos a attenção dos nossos leitores para esse documento histórico,
que patentemente mostra a índole extraordinariamente independente dosnossos antepassados.

—Ill"10 Sr. Juiz de Paz. Dis o Vigário Francisco de Paula Toledo, e o P.Mariano Pinto Tavares que elles precizãc por cert.™ o theor das Actas, quese lavrarão pelo acontecimento do dia 7 de Setembro deste anno ; e por quenão pode passar sem despacho, P.™ a V. S. se sirva mandar passar E.'R. M.
P. Como pede Çamanda. 24 de 7br°. de 1833 Silva.
O cidadão Brasileiro Felicíssimo Antônio Rodrigues Fialho, Escrivão do

juizo de Paz do Destricto de Camanducaia &.
Em virtude do Despaxo rectro do Ulustrissimo Senhor Juiz de Paz Sup-

plente deste Destricto assima declarado, Certefico e porto por fé de meo
Cargo que em meo poder e Cartório se axa o Livro do Lançamento das Actas
que se lavrarão por motivo do acontecido no dia Sette de Septembro do cor-rente anno as quaes são da maneira e theor seguinte—Acta que o Juiz dePaz Suppente deste Destricto Pedro de Alcântara e Silva, mandou lavrar doacontecimento que teve lugar nesta Freguezia de Camandocaia no dia Settede Septembro de mil oitocentos o trinta e três como abaixo se vê:—Aos sette
dias do mes de Septembro de mil cito cento e trinta e três duodessimo daIndependência do Império nesta Freguesia de Camandocaia, termo da Villade Pouso Alegre se juntarão os povos desta Freguesia para celebrar o ani-verçario da nossa feljs Independência, e depois de findo o acto Religio-so na Igreja Matriz, Reunidos no largo delia o Juiz de Paz Supplente deste
Destricto Pedro de Alcântara o Silva, Recitou este íium discurço Patriótico
analugo ao objecto e deo no fim os vivas do estilo que foram correspondi-
dos com grande intuziasmo.

Estava o dito Juis de Paz o cidadãos presentes quando por parte destes
lhe foi derejido pelo cidadão o Padre Francisco de Paula Tolledo, Vigárioemcommendadodesia Freguesia, huma representação em que pedião que nodia de hoje se proclam.ace a Villa do Camandocaia, na forma da Proposta
dpEricel lentíssimo Concelho Geral desta Provincia na Sessão, de mil oitocentos e trinta e hiim e que se criasse a nova Câmara Municipal e Auctori-
dades Judiciarias na conformidade da Le.y por ser este passo necessário pelosmotivos urgentis exarados na dita Representação, parando elle o dito a lêla
Respondeo que não tinha lugar o que requoriào visto que as suas Represen-
taçoins estavào fora da orbita da Ley, c sendo depois instado pelos mesmos
cidadãos Reunidos que elle Juis attendece as suas rasoens e os males ponde-rados e uriginados de necessidade de Recurços Judiciários á Villa de Pouso
Alegre, declarou elle Juis que ia meditar sobre a Representação e athé conçul-
tar e depois deferiria; e dessendo do largo da Matris para a sua casa acom-
panhado de mim Escrivão de seo cargo ao deante nomeado, mandou por mim
convocai' os Juises do Paz dos diverços Destrictos desta Parochia que se
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sentou T m nc onl p 
â° d° feSteJ° NaCÍ°nal a0S C'uais ° dito J™ apre-

ueíesjjls eTdd i fepresenta«â0 1ue depois de bem meditada obteve
ItttíLiZZ 

efadecf °-1ue *â° tinha lugar a mesma não caber em suas
cSe^eS^2T,a\ReqrWa qM Refluel'ec^ - Auctoridades
deS aõs ilíra 

dmVherahirde ^ontro aLey e isto mesmo vierãoaeclarar aos cidadoens Reunidos-os quais instarão disendo que a nronosiado Excellent.ssimo Concelho desta Província de criarão de Villa neste Arayal he ja a seo favor e que lhes cumpria acelerar a marcha da criação de^la"¦fcffiUT* eSPendÍd°S 6mSUa ^-^—eUe
cSce Í V laqè se maiS- 

S0ffriment°; a° Pè responderão que pro-
nM sé dl de h fe?!^P^ aos arti^ rígidos o que elles sub-metiao se desde ja a decisão da Regência em nome do Imperador o SonhorDom Pedro Segundo; dando imediatamente, vivas á novn vmM$ a. caia e a sua Independência da Villa de Pouso llégre d°~

prir^ntao 
Caodnl°p0S 

^ 
""^ ^ 0UVÍr á dita Reputação e rum-

V ;rrterce7oem n^ g°' *° ^^ *" ReSpeHo a P^cíamàção da> ma « a-o terceiro em nada ouvir e ao<? n-mío t^ri^o t • -

do Excellentissino Governo da Provincn Ai, fci^ i 
uovorno ueral c

para decidirem e saptisfaserem aHd"e| 2&S~ ^P6»
necessidade e elles mesmos Juises SSec ão ÜZt T ^"^¦ saradas r -?=* snEXE;:::
'S 

eíenma^mpÍÍXm o'do Ze/ 
*" 

1*" 
& ^ ""W***

. Dom Pedro Segundo, a" AssembléiaGa Sin Íp 
MageSUde ° S°n"OT

de Camandocaia e a sua Ihdependéncítm vtlf 
'rtt 

p 
^'t 

,* 
'^ ^*

emidiatamente se levantace o Pelour Vo ,n ! \,t 
P°."S<1 Alegre; e clue

com elle prompto e o llserão eólio,¦ 1rl C'dada0S aParecerâ°
Juises marcaJcomo ^ ^ 

&™g? Rosa% # * «itos
. de, e findo este acto so despercarão M* 

"sf il(\com toda a Solemnida-
Quê antes se axavar. rm? V "amilhor ordem dissenciae Respeito em. UmÊÊmâs d r:~ r r ° ditT°juis suppiente ia-
Districtos destaPa,mchPia queptente:;r:ta°4r,S "^ ^ ^^

Antônio Marques de Olfve ra 0 Jui dí P,, m ,N?§Ie,r°S' 
° JUÍS de Pas

crivão Felecissimo AntenaRcS^L^1 '^ ** ^^ ^

«Acta que o Juis do Paz Supplente deste Districto Pedro do AlcanKrie Silva manda lavrar das deliberaçoens tomadas por elle e nn s Jüse lePandos diyerços Destrictos desta Villa aclamada para manterc a ranaulidade Puhhca como adianto «o va a™ - • ,. lLILl atianquil-
mil oito centos ,,„ , Tf qUinse dlaS do n,GS de Setembro de

meado fu, vindo e sendo ahy comparecerão presentes os Juise" de Paz de*
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SS. ^nÍÍ AnÍ,2o'nlla,rC,araad0 
°S Cidadaos Antônio Marques de

aviáo doonv^dadoíp" o^tf Jl6 ?"» 
J°Sé de ^nha Negreiro, que

vinientos naraTm.Pnf Supplente para tomarem medidas con-
todos os DeTtrios desr, Pfg" P,Ub,ÍC° ^ Principiava a alterar se em
que"o CaSo o ,7Í it "clamada pelos boatos que se espalhava o
LadSe uesLl Z n 

ere'rafllh0SeaSava nas Antas CappellaCu-

po.e de huma seria meditação sobre o actuai estado de ousas forâo de ibe
í ÍaSb,ises t^SegUÍnteS7P;imeÍr°' qUe tGnd0 sid0 >egataen nomeado
SKS1" 

°S Cldadaos I«n«io Gonçalves Lopes, e João daSil-
consta e nem ,VZ™7 í°fr 

° U' P°r S° aVW esCusado ° soSaado. não
retela servir ST.™ J" 

™hc°»or Editais a "omeaçio de Juis de Bar-reepalaseivii no impedimento de ambos como hera de seo dever nelas

^^^,^2- :?s:.^°sfr° riiia de pous°Aie-
funcoens do o*™» h, t • ^toUnao' 

flue selvhe entime para não exercer
para não tcZor °f-1'° P6'a "Cidade de sua nomiação e
rarcnta e do, 1 r /6na,S 

d°S Al'Ug0S Cent° e Wnta e sette, e cento e
te aso ex-ÍCnt 

lg°H 
t-"^' 

G SeP mmm° como infractor dei-
ôal o 

"Cn 
-1 aP°Í0 * PaSSag6m da Vara Pe,° Presidente da

h,A• ,o o .1. ! fn e'v 
' 

,COm0 
e"e mesm° affirma P°r (l«e isto «o tiria

Safo oi" 
Ura "'ancana conformidade da Ley de onse de^w-yV ue mu .oito centos e vinte novp-—Tr.vnn.vÁ t\„~ n T •

conhecem o,Uras Auüioridades ^S^S^^&WSSt%

Pouso Aleorp- m,«Pfn n 
U0,naic^sc Wífe-da Província exceptuada a defe^LAíatrârqa ° r^:xr A£rta got°í c—* do

venturalhe tor Bejuesitado' SlÍ^em J ^ ^

mentede causa, Representando ,he por copia tudo quan^ocforre, a. este"

Acta\uetSsT.TaodÍVIut0"SOmamIOUO dÍt° ,nta S»™^ lawa'' •*Acta que assina o dito Juis com os mais Juises mencionados : Eu Felecissi-mo Antomo Rodrigues Fialho Escrivão que Kserevy-Pedro de Alcanta 1 eSUva-0 Juis de Paz, Manoel Antônio da Silva-O Juis ,te P,, L, • i VNoronha Negreiro-0 Juiz de Paz Antônio liql1 foiivlf^SvíFelecissimo Antônio Rodrigues Filho. ^nveua ü Lscrivao

Hé tudo quanto se contem nas referidas Actas que vai em tudo conter,™seo conteúdo sem que duvida faça do ser escrever e conf r ^ao nu me eporto em te do lugar que occupo. Camandocáia 27 de SetemC 1 M v»Fe.ec.ss.mo Rodrigues Fiaibo que escrevy , conte,, 
"Zjo^t^.
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«Achando se este Arrayal elevado a Villa por unanime acclamação dos
Cidadooens dos diversos Destrictos deste digo do mesmo, que no dia 7 do
corrente se proclamarão Independentes da Villa de Pouso Ategre Até deci-
são dá Regência em nome do Imperador o Senhor D. Pedro 2,°, e não de-
vendo eu obrar cousa alguma em contrario sem que obtenha a mencionada
decisão não só por aver-me comprometido para com elles d!assim praticarcomo por dever manter a tranquillidade publica que poder-se-á em meo
Destricto pertubar no caso contrario : cumprime modificar o quejáexpen"di ao Sr. José Francisco Pereira Filho, Juis ordinário da Villa de Pouso
Alegre, em offlcio que lhe derigi em data de 13 do corrente, em resposta ao
que do mesmo recebi datado deli deste mes.

Ordeno portanto ao Escrivão do meo cargo que em virtude desta indo pormim assignãdo vá acompanhado do offieial de Justiça deste Juiso Francisco
de Paula Pedroso, que perante mim serve, e de dous Cidadooens emeontra-rem-se çomosJuises Ordinários, e d'Orfans da mencionada Villa, e inti-
mar-lhes os Artigos seguintes ;—Primeiror-Que sem decisão da Regência em
nome do Imperador o Senhor Dom Pedro 2.°,' e do Excellentissimo Governo
desta Provincia não exerça© função alguma Judiciaria neste Destricto porassim exijir a segurança e tranquillidade Publica de meo Destricto—Segun-
do—Que os Cidadoeus deste Destricto, não reconhecem o Sr. Capp.m José
Francisco Pereira Filho envestido da Jurisdição ordinária da Villa de PousoAlegre por isso que no legitimo empedimento do Juis Ordinário deverá
passar a vara ao Presidente da Camara na conformidade da Ley de 11 de
Março de 1829, e no impedimento deste aos immediatos Veriadores cujo em-
pedimento e escusas não lhes consta como acabão de Representa-me—Ter-
ceiro—Que no caso de exercer alguma função, ficará compriendido no Art.137 do Código Penal, e suas ordens e requisiçoens, serão Reputadas illegaes
por serem emanadas de Auctoridade emeompetente. Assim Cumpra debaixode sua responçabilidade. Villa acclamada de Camandocaia 16 de Setembrode 1833-Pedro de Alcântara e Silva Juis Supplente.

Certifico que em cumprimento a ordem assima deregi me a fasenda dos
Campos do Ribeirão fundo do Alferes Felippe Alves da Maya e ahi estandoos mencionados Juises ordinários e Orfans e ahi a elles pessoalmente Miesentimei esta Portaria em presença do mencionado Ofíicial de Justiça, e dos
cidadooens como testemunhas presentes de todo o facto Antônio Pereira de
Moraes e o Tenente João de Almeida Lara.

O referido hé verdade do que dou fé.
Fazenda do Ribeirão Fundo 16 de Setembro de 1833. O Escrivão Feíe-

cissimp Ahtonio Rodrigues Fialho Escrivão do Juis de Paz. O officia! deJustiça Francisco de Paula Cardoso. Como testemunhas presentes João de
Almeida Lara e Antônio Pereira de Moraes»:

LXXIII MUN. DE JANUARIA

Este mun. do extremo Norte abrange
Ref. de div. adm. do Est.) :

Januaria (sede—cid.).
Brejo do Amparo.

sete districtos de paz ípela ult.
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Mocambo.
S. João das Missões (Jacaré.).

Morrinhos. ¦-,, ,
fl S. Caetano do Japoré (Manga.).7 Pedras de Maria da Cruz*
O n. II do art. 2.» da cit. lei n. 550, de 1911, creou neste mun. o 7.odistr dejwz, denominado Pedras de Maria m m&i cujo territ. foi dos-

WM » 
d'Str-. da 'Íd d° Jam,a"ia ° ,cnd0 as scglli°te* avisas : «Dabarra do Pajpjeirinha, no rio S. Francisco, até a barra do Mangahy, nessemesmo rio; pelo Mangahy acima até a cordilheira de Serras, por estas abai,xo ate a margem esquerda do Palmoirinhae por este abaixo até o ponto departida». x

» a tl°JrnlÂ 
d° mUn de Januaria> recenseada em 1900, foi de 30.468 habs,

ItT. „ 
d°mu"-.eava1' era 55.372 kms.* (área maior que muitos peque-nos Estados brasileiros-Sergype, Espirito Santo ou Rio Grande do Norte; ouque qualquer destes paizes europêos : Belgica,Hollanda, Suissa).

Faz parte do 7.°distr, fed. e da 6.* circumscr. eleit. do EstNo judiciário, constitue uma com. de W entrancia, com os2 termos deJanuaria e S. Francisco.
Depende, no eccles., da diòc. de Montes Claros.

nn«1!Sí!e.,lnHn'/0,Íf!^gamente descriPto> histo>-i«a e chorographicamente, nanossa 3.* ed. de 1909, pags. 562-568.

O mun. de Januaria possue vastos maniçobaes nativos e ahi jáé gran-de a industria extractiva da borracha, exportada para as praças da Bahia eRio de Janeiro.
-Entre as propriedades onde hacultura de maniçoba, cita-se a Fazendada Ressaca que pertenceo a Joaquim Martins de Abreo e sua mulher d. Cie-mencia Mana da Graça, seos primitivos possuidores, e, por fallecimentodestes, foi partilhada, no inventario a que se procedeo no anno de 1847, aseos herdeiros: Eusebia Carolina da Graça, Pelippe Antônio Corrêa Biten-court, representante de sua mulher Joanna Maria da Graça, Vicente Ferreirade Sousa, representante de sua mulher Marianna Joaquina da Graça, Anto-nio Pinheiro do Azevedo, representante de sua mulher Francelina Maria daGraça, João Pereira de Abreo e Castro (conhecido por João Antào), e outros:e em successoes posteriores, foram transferidos os terreno da dita fazendaa diversos herdeiros, sendo seos limites os seguintes : ao norte, com o san-gradouro Grande, acima da Manga e confrontando com os terrenos da fa-zenda do Japoré; ao sul, com o riacho do Itacaramby; ao oriente, com o riode S. Francisco, a partir da foz do mesmo riacho do Itacaramby até o re-ferido sangradouro Grande; e ao poente, do sangradouro Grande acima, li-nha recta, extremando-se com terra da fazenda que pertenceo ao fallecidoJosé Ferreira de Almeida, e desta, também em linha recta, até o alludidoriacho do Itacaramby, na confrontação do Morro da Pintada.

-Embora pouco explorado, este município produz e exporta excellentealgodão, flbras.de varias espécies de que é;riquissimo, salitres, resinas de ja"toba, borracha, chifres, cal, etc. Possuo ainda outras riquezas não expio-radas no reino mineral, como o ferro, o antimonio, prata, chumbo, micadiamante, amethystas e outras pedras preciosas.
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Para a industria pecuária é uma maravilha todo o planalto central. V
ôl^2ZT 

eTfn\de CapÍta6S' de trabal"° reSular' de 1ual«luor fomen-
c Partlcu'ar em qualquer ramo, apesar do seo uberrimo solo.

cade^n^'0 
lmP°rtatambem C01» apreciáveis vantagens todas as mor

n Ir p° 
extrangeiras, mantendo constante commercio com as

SL h : 
° ' Send° COm esta ultima a»*a em maior escala pela fa-ulidadede transporte e extraordinária modicidade dos direitos estadoaes.. A industria extractiva da borracha de mangabeira o maniçoba tem toma-do o maior incremento nestes últimos annos. dentro do mun.

e •¦ lT,!^!°Ada 
CÍd' dtJanUarÍa flcam abélli'ssima gruta do Tatu (a 15 kms.)o a lapa do Amparo, cheias de curiosas concreções calcareas; e a 8 le-oas ásbrandes cachoeiras do rio Pandeiros, visitadas, em abril d 1912 petos ^

L\er o°£StZd: f 
tr0gÍ:d° MaChad0' »*• commissionàdofpS: Ilimsterio Federal da Agricultura para estudarem o saneamento do rio S. Fran-

té ri°ve0, nZuüTeS 
° b6m aSSÍm a m°l5StÍa «—-nada pelo ÍS,

Í nlíS^ ,d° pn°SS° 
mten0r' h0je eStudada Pcl° «»» «ciontislàmineiro dr. Carlos Chagas.

O chefe da Commissão dr. Ad. Lutz levou um photographo, que lirou.nteressant.es vistas de Januaria e das paisagens de seos arredores
*

n„i,f? f'T" 
d0,Jacaré- a 3 leg°as da Manga, ha„m posto telcphonico ligadoa linha telegraphica nacional.

São João das Missões é outro pov. não distante do arr. da Manga.
»n LT Z'» 

°m maniS°baes ativos esse território; o no distr. da Man-
H enfiar 

Pl'epery'a 3 '«Soas do arraial, começou o sr. Vicente Parrel-a, em 1900, a amansar ou tratar de cerca de 150.000 pés de maniçoba co-
f? ^ 

atrb,aS n° 10 ann° d° CXP'°:a^ dessa -nmneíora Zdustria extractiva da borracha de maniçoba

eamb"o\CÍ2;,r!nJanUarÍ'ldÍfa 
l leg°a ^ G^° d° A,n'laro' " leSoas de Mo-X^tz:;::s-,To"10 c,as ms^,o de ja°a,,é-is *» *»«**»

i,n,fiCam,amarge,m d°ri° S- Pl'™™™ estas localidades: Maria da CruzJanuaria, Japore, Jacaré, Morrinhos, Manga, Malhada e outros portos Svidos pela naveg. fluvial a vapor (de Joazeiro a Pirapora)-Desde princ. de 1913 que foi introduzido um grande, melhoramento noserviço postal das povoaçôes ribeirinhas do S. Francisco, sendo agora âor^pondencas transportadas desde Pirapora, em lanchas movidasTga
fZ^ttTT 

C°m3 dÍaS d° VÍag°m a Jan"aria e em c<wa <&» horasa cidade cle S. Francisco, a partir da capital do Estada
ellas^TrhlT; 

d!>Jani,arÍa varias ****** dágua importantes e entree as a Cachoeira dos Pandeiros, no rio Pandeiros, a 54 kms. da cid. e comalt. supenor a 20 ms., tendo o rio ahi uma larg. de 40 ms e sendo de im
ms8' nVdttnrSãdo0Mal 

* 
T*0^ 

* ^ d° ^^^rSstÍJms, no distr. do Mocambo e com grande queda, etc.-Morrinhos, pov. e porto à marg. do rio S. Francisco, é um arraial histo-rico, remontando aos princípios do sec. 18.o.
Sua legendária Egreja, que foi a «sentinella avançada do inicio da Cato-chese dos índios, que habitavam as margens do grande rio», nos tempos dosbandeirantes, está hoje em ruínas e com o tecto desabadoDista Morrinhos 12 kms. do arr. e porto da Manga. 

'
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-S. Antônio da Manga, sede do distr. de paz de S. Caetano do Japoré étalvez o mais florescente pov. do mun. de Januaria, por causa do seo in-tenso commercio de borracha de maniçoba e da sua grande produceão de ce-ivaes, aguardente, rapaduras, assucar, farinha de mandioca, couros etc
„i, „ 

'; . Manga' p01't0 sobrc ° S' ^ancisco, principiou em 1848 e'a sua
Atíieo Constr"ida- 

om 185°- Pclo fali. coronel Antônio Primo de
Ha 5 casas de negocio na Manga, que compram cerca de 300 arrobas

i~re Bah?a0!*''aCha ^ ma,"ÇOba' eXP°rtada ^ asPracasd0 Wode
*

Em out. de 1912, dando conta da visila pastoral feita pelo sr. Bispo deMontes Claros pelas freg. do sertão norte-mineiro e ribeirinhas ao STraícsco, assim descreveo o rev. conego Maurício Gaspar, pelas columnas dosemanário,.A Verdade, varias localidades do municipio de JanuS-«O Porto Ca Manga, distante 12 legoas deCalindoml, recebo todos osproduetos do valle do Calindo, porém a exportação de rapaduras wa o vfsinho Estad0 da Bahia> 6 majs Jmportante Ca 
dQs 1™J* 

« y -
reaes, queijos, aguardente, etc.) lce

Antes de abrir a missão, fomos a convite dos moradores do lo-ar visitarum sitio curioso, onde um phenomeno natural attrahe a attenção de todosquantos visitam estas paragens; é o Fervedouro, na linguagemVopular fstoé o logar em que um considerável jorro d'agua, espadanando locenT/o daerra, da origem á torrente. A agna irrompendo das galerias aubterraneaslueta com a pressão athmospherica; ora vencendo, ora vencida, oX aoobservador um espectaculo interessantíssimo.
O poço formado pela água reflocto constantemente o eííeilo desta lurt,pondo-se em turbilhão quando a água triumpha ou em calma e trinau 1/wmmmpressâ0 atmospherica' mmm^iÊm
Quando a água consegue vencer o equilíbrio das duas forcas ouve seum surdo ruído subterrâneo, com leve tremor do solo circumjSe ¦ 

"orno
um gnto de victoria que parte do abysmo. Após oste phenomeno le^vese a lace l,sa e tranquilla do poço e a água irrompe com in peluÒ dadotomando o poço as apparencias de uma caldeira de líquido a ferver,Este phenomeno repete-se em intervallo de dois a três minutosO referido sitio é realmente aprasivel. cercado de um buritvsal anolana a ornamentação dos parques das grandes capitães da Europa *Um pouco abaixo do Fervedouro, existe uma lagoinha e nas si,fl<, immediações ao sahir deste reservatório natural, as águas desa^parecèn" 2completo debauo de uma muralha de rochedos, pararcappâ 1rem 

"pert
de Caltndoml, depois deum percurso subterrâneo de mais de 1 £«,Os nossos guias se ofereceram Cambem para nos .acompanhar até ," lah,que se acha tetante do sumidouro, 1/2 legoa mais ou. n> nos. Àc eít-mocom prazer o convite. A entrada da lapa é de accesso baJtante d flachando-se numa forte depressão de terreno. '
n,,,A1iÍreaPPareCe 

°Jmysterioso "beirão, denotando apenas sua presença
flnitiva 

PPareCel' ^ D0V0 dl"'ante Uma m0ia 1(*oa até sua SIZ1Z

cia ,DeubntrXOade,Ujm 
r°Ched°' ™ ^ ° H,,eira° SnT*e e vae a P»"™ ««stan-ca ,eun.r as suas águas com as de dois outros tributários para então for-
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mar o pequeno rio Calindo, ás margens do. qual tantos pequenos lavradores
procuram os meios necessários para o sustento das suas numerosas famílias.
Satisfeitos còm a nossa pequena excursão* voltámos para Calindovàl^ íhi;ciando ltígo iiòssò ministério ho rriéiò daqüellà boa gente;Em" Calindovàl, ficámos "6 dias, encontrando àllí muito Serviço espi-ritual.

Mais de 4.000 ÍDessôàs, se achavam reunidas hésté logar remoto do bis-
pado de Montes Claros, para assistirem á missão diocesana.

No dià 1.° de agosto, dia de nossa partida, 0 sr d. João Antônio Pi-menta benzeo, sólèmhehiéhte, üm novo cruzeiro no alto da futura praça pu-blica do arraial em formação.
De Calindovàl voltamos para a fazenda da Inhuma, alli pernoitando,antes de seguirmos a viagem para S. João das Missões, o antigo aldeiamen-to dos índios, das margens do Japoré e do Itacaramby, hoje capella filial dafíègüezià de N. Senhora do Amparo do Brejo;

*
Ó homè mesmo de S. João das Missões evoca logo ao espirito a idéia decathechése. Com èfreitò, após a travessia cio rio Japoré, a duas legoas de

distancia da fazenda da inhuma, entramos logo numa região absolutamente
deserta, num verdadeiro ermo, bordado de serras e logar precÜlecto das

Não podendo attingir S. João das Missões, em razão da distancia, fomos
pernoitar no logàr chamado Patos* nas margens do rio Itacaramby.

Estamos em pleno território, que pertencia outr'ora aos índios Cayapós*No dia 3, ás 8 1/2 horas da manhã, montámos a cavallo para percorreras quatro legoas que nos separavam ainda da antiga aldeia das Missões.-Atravessamos uma floresta riquíssima em madeiras de lei.
Sahirido da frondosa floresta, encontramos aqui è acolá um certo numerode casinhas, formando pequenos núcleos de população, em grande partecabocla. Os soberbos Cayapós, que, antigamente, povoaram estes desertos,vivem hoje pacificamente do producto das suas roças. Ao meio-dia, sob umsol abrasador, chegámos em S. João das Missões.
A antiga aldeia dos Índios Cayapós é hoje um pequeno arraial, banha-

do pelo no Itacaramby. Consta de uma pequena praça, no fundo da qual seacha a Egreja de S-. João Baptista e de duas ruas de pouca extensão.
Infelizmente, não podemos obter informações sobre a primeira Egrejaalh construída, no tempo da cathechése indígena. Este primeiro templo sedesmoronou, no mez de abril de 1903, só ficando de pé á capella-mór Ummez depois, um fabriqueiro da Egreja, o sr. Leopoldo Ferreira de Sousa,empenhou-se em reconstruirá Egreja no mesmo logar, e com as mesmas di-monsões da antiga.
Augmentou, porém, um pouco a altura de dois palmos. Conseguio ozeloso fabriqueiro arrecadar um conto e trezentos mil réis para iniciar os

trabalhos de reconstrucção. Em menos de dois annos, a nova Egreja de S.João Baptista estava aberta ao culto.
-«S. João das Missões é logar de romaria bastante concorrido.
Na oceasião da festa de 24 de junho appârecem, cada anno, romeiros de

pontos bastante remotos : de Tremedal. Vão do Paranán, Carinhanha, istoé, de logares distantes de 30 e 40 ou mais legoas. Então, a pacata povoaçãotransforma-se como por encanto em uma feira importante. Negociantes
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ambulantes apparecem, ás dúzias, vendendo tudo o que imaginar-se pode,
gêneros do paiz, como também fazendas, armarinho, ferragens, etc.
*i .F^ s°m,eílte úhs banhos qüè foi cÔristrüidà a primeira casa de telhas.
w?J ^ Pequena praça 

'pública 
apresenta ürii aspecto niàis decente, saíien-

táhdò-se, entre todas, a casa bem constrüidá do sr. Leopoldino Ferreira de
Sousa.

Ao longe, em frente á Egreja, se descortina a cordilheira, dominando
esta vasta região reservada aos Índios Cayapós aldeiados em redor dq tem-
pio de S. João Baptista;

Até hoje os Índios puros e seos descendentes, geralmente chamados
caboclos, vivem da pequena lavoura, como acontece aos demais habitantes
daquella região.

Apesar de mestiços, nota-se perfeitamente que a maior párté da populá-
ção é de sangue indígena.

Tivemos a ventura de estar em amistosa palestra com diversos répre-
sentantes legítimos da altiva tribu dos Cayapós;

Todos hoje são domesticados, devido âo longo convívio com os civilisa-
dos. Actualmente, as principaes famílias dos Cayapós espalharam-se ao re-
dor da a*itiga aldeia, nos logares chamados firejo da Fome, RÍaciiinho, Re-
tiro, Prata, Água Branca A raça, porém, tende a desapparecer com a in-
vasâo sempre crescente dos mestiços, oriundos dos Portuguezes e Áfri-
canos.

Porém, ainda hoje a região situada ás margens do rio Itacarámby-, no
ponto de vista ethnographico e ethnologico, é de summo interesse para o
geographòt

—Apenas chegados em S. João das Missões, fomos Chamados para admi-
nistrar os últimos sacramentos ao velho indio de nome Theophilo de tal*
Foi o primeiro Cayapó que tivemos occasião de ver, logo ao entrar na antiga
aldeia.

O velho indio, ao que me contaram, fez parte, há trinta annos,' de um
grupo de Cayapós, patrícios seos, armados de llechas, resolvidos a ir até ó
Rio de Janeiro para apresentarem as suas queixas a Sua Magestade o lm-
perador D. Pedro II.

Comelleito, os descendentes dos habitantes das selvas foram muito bem
recebidos na Corte Imperial, e, depois de muito mimoseados, trouxeram or-dens para as autoridades da comarca de Januaria, afim de que fizessem va-
ler ósseos direitos contra os.invasores, de suas terras.

Offereceram ao Imperador às suas llechas e as demais armas que leva-
vam, recebendo em compensação dinheiro e muitos presentes valiosos.

Satisfeitíssimos, voltaram para os seos lares, do mesmo modo por quetinham ido ao Rio de Janeiro, isto é, fazendo esta grande viagem a pé.O Cayapó Theophilo era portador do precioso documento imperial, conce-
dendo a garantia dos seos antigos direitos. E' tradição corrente entre os
habitantes da margem do rio São Francisco, que o marechal de campo (oumestre de campo) Januário Cardoso, obtivera da Corte de Lisboa domínio
sobre terras que percorresse em 24 horas sobre o rio São Francisco, terrasestas concedidas aos índios.

Da bocca de diversos habitantes das margens do rio São Francisco co-
lhemos o seguinte: í) mestre de campo teiia embarcado em canoa no logar
chamado Pedras de Maria da Cruz, a 2 i/2 legoas acima da cidade actual de
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nZTé* Contai8 
'w 

Tf UÍ°, Um templ°- S0b ° titul° de Nossa Se-nnoia da Conceição. A tradição refere que o mestre de campo foi parar a
Zdo^diZfor" l VTT abaÍX0 de Carinhanha> e Pedida u",^
Ts rFSi',, , ' VS^°nd,?a Egr°ja' qUe Calli0 em ruinas> *a ™ 15 a«"nos A Egreja e conhecida sob a denominação de Paraléca.Talvez seja o nome actual uma corrupção de Parei-até-cá.
dos terren^dal"6 

D° 
iT™ 

d6 JanUa"a exÍSlom d<>enmentos da doação
N.2 ? 

a°! lDdl0S Cayapcls Pel° marechal de campo,
o sr pro es o" 

eMZn. 
ff', 

aIh°' 
fSb°9° 

hÍSt°rk° do munici»io ^Mnuarià,
gem %TA\«?T£XuTh*m dÍSSe °S0SUÍnte n'Uma DOta á ¦"-
.UsÍveS!,!3 

tPadÍ!feSClUe Ja,Ula,'i0 Cardoso aPreSentou-se á corte de
—Ma*Ai mUr°t 

°nÇa' leVand° de presente a D- Joâ0 V grande
.meta com os < Jn <^ 

^ garraft° de °Ur° bm pò' um P°te do *«™
«manho natura vf, ír 

' ^ CaCh°de banana também de ouro, em ta-
«quanto ToZt 7", o! f 

^^ ° perdâ° do crime e tan a terra«quanto podesse percorrer em 24 horas no rio Sâo Francisco»

de tr^Z ThTr? T ir"1"1 de SS0 J0â0 BaPtista das Mi^es foiae três dias, cheios de trabalhos apostólicos.

tante^rr^!DâteSHdaaltÍVatrÍbUd0S W*Pà»Mm como os demais habi-tantes d esta região deram-uos muita consolação pelo seo espirito de fé ePmae°sda°mdSo0.de ^ M^ C°<"P~ ^l^Jl -

missíêíflm 7^ZT • °tVenerando sr- bi>P<> ""^sano, nomeou uma com-
bem conchos afinco Tn ** ^"^ de Sâ0 Joâo BaPtista! de° tam-
suTaUúraf embellesar o templo actual, elevando um pouco a

queUe0 b™™™*^0 
'V™' 

&* ® h0M8 da manhân' despedimo-noS da-
vecZnZlZlTrm ^'^ VGÍ0 D0S aco'»Pa^ até o cemitério,
Pimenta nUeir° ma'S UIna ben<â° do «'• «spo D. Joâo

no dKdíSSo'! mo:leVad° 
6 beDt0 P6l0S mÍSSÍ°naW0S Ke^Ptoristas,

^ 
arraial de Jacaré dista do povoado de S. Joâo Missões cerca de sete

em madeíasTS fe 
* "^ ^^ Uma eSplendida floresta rica

nn 
maaeiras de lei. Deixamos á nossa direita uma lagoa de certa imnnr

d SeSíTT0 
-smissimo aspecto qne!Ia WÊ sTl"ueiiantes puaastas se internaram nas matta« ân q u„„«„-do precioso roteiro das minas, nos^S^.*"^' 

°n ^^

em díollve ZTlTj* 
^^^ "^ P°UCas cho«as- A estrada vae

A ultil' J, * g'r RS margens d0 ri0 8â0 Francisco,
diçof snSt: T.lYTm 

Se f6Z' atl'avessa»de °* terrenos baixos, alaga-
2 rosse e„ Vitra,, t 

6S 
T^ 

Ú0TÍ° Sâ° Prancisco- F™*™s fi"
Tivemo o ,? 

' 
^ qUand° em ™> á marSem do ca'™h°.

«r-S™ ? ffi SffiSS» * ^ ^^ PelaS « d°
adeanir:á°:ai,urr°ira:£.mOTro de i,acaram"y- r" «*
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Entre S. João das Missões e Jacaré, passámos pelo logarejo denominadoRetiro.
Mais infeliz que a Matriz de Morrinhos-aEgrejinha do Retiro, condem-nada ao esquecimento com a sabida dos beneméritos pioneiros da cathe-chese dos índios, vio-se também desamparada pelos próprios fieis, que se fo-ram retirando para outros logares das cercanias.
Ao redor nenhum vestígio encontramos de outros habitações, somentealguns restos duma cerca de aroeira. Nas proximidades da Egrejinha,existe um lagoinha de uma legoa de extensão. Uma impressão de tristeza éo que nos ficou da nossa visita a estas ruínas dos tempos coloniaes, naregião norte-mineira.
-Voltemos ao arraial de Jacaré e estudemos o seo desenvolvimentoactual.
O districto de Jacaré é ponto fiscal de uma Recebedoria do Estado,com o movimento de 30 contos annuaes. Os productos destinados ao Rio deJaneiro não pagam imposto; porém os destinados á exportação para os Es-tados visinhos da Bahia, Goyaz, etc. são sujeitos ao imposto.

A exportação consiste em rapaduras, borracha, aguardente (vulgarmentechamada cachaça), couro, pelles, madeiras de eonstrucção e outros gênerosdo paiz.
Existem, actualmente, em Jacaré, seis casas de negocio: de fazendas, ar-marinho, miudezas e algumas outras casas de molhados e gêneros do paiz.Uma pequena pharmacia vem prestando bons serviços a este logar.
Duas escolas, uma do sexo masculino e outra do lexo feminino, funccio-nam no arraial de Jacaré. O Governo estabeleceo ahi uma estarão telepho-nica, como lambem unia agencia do correio, com estafetas que fazem a via-

gem por água, de Januaria a Carinhanha e vice-versa, de 10 em 10 dias.O pitoresco arraial de Jacaré bem poderia ser chamado Itacaramby, comoe o desejo ardentíssimo dos seos habitantes. Mas, para isso, é preciso que oCongresso de Minas legisle a respeito, como é necessário e regular.
A mudança do nome se impõe ao nosso ver, sendo que o imponentemorro de Itacaramby, situado nas immediações do arraial, pela sua massacolossal e pelas recordações dos tempos coloniaes, merece ser lembradodando seo nome á florescente povoação visinha. Alem disso, o morro deItacaramby é um encanto para avista do viajante, realçando extraordinária-mente o panorama deste trecho do rio São Francisco.

O povo do arraial é ordeiro, de boa Índole, merecendo ser attendido nassuas legitimas aspirações.
Umacousa, porem, nos entristece, como entristece a qualquer viajante

que por ahi passa. O irrequieto rio São Francisco ameaça, assustadora-mente, este florescente arraial.
Excavaçôes enormes se formam pouco a pouco pelas enchentes do rioexcavaçoes estas que se alargam até attingir o coração do arraial.Já uma rua inteira desappareceo nas suas ondas turvas. O prejuiso cau-sado bem diííicilmente pode ser attenuado pelos habitantes, que até aquinao tomaram as providencias enérgicas que requer o caso.
Seja qual for o motivo do desinteresse pela sua sorte, o perigo é grandepodendo comprometter o desenvolvimento do futuroso districto de Jacaré, 

'

A, M. - 31
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—No dia 14 de agosto, seguimos para o pequeno mas pitoresco arraial de
Mocambo, antiga sede de freguezia.

São oito legoas de viagem, forem o caminho é bastante divertido, po-dendo viajar-se a fresco na floresta, sem receio dos raios abrasadores do sol
tropical. ,

Antes de attingir a povoaçàosinha do Fabião, atravessamos no caminho
a linha telegraphica de Januaria aCarmhanha.

A estrada é boa, bem conservada, devido ao transito dos fazendeiros d'es-
tas paragens, que vão levar os seos productos ao porto do Jacaré

Perto do arraialete do Fabião, a teria acha-se descortinada pela novas
plantações de algodão, maniçoba, manaybas (mandiocas) e canna.

O principal producto que pouco a pouco impòe-se á attençào dos lavra-
dores é a maniçoba, que vae sendo cultivada em grande escala. Assim per-to de Jacaré, na margem direita do rio, conhecemos uni fazendeiro, o sr.
Salathiel Ferreira de f ousa, que possue uma plantação de 55 mil pés de ma-
niçoba. No Fabião, atravessamos o rio Perú-Assú e ali descançamos na
fazenda do sr. JoàoAlkmin.

A' medida que nos aproximamos de Mocambo, a paisagem vae se tornam
do mais e mais pitoresca. Montanhas de rochedos calcareos, de aspecto fan-
tastico, formam um valle bastante alargado e próprio para a cultura
em grande escala da canna de assucar.

Numa extensão de duas legoas, o olhar do viajante descança sobre vas-
tissimas plantações de canna.

Asseveram-nos que no districto de Mocambo existem 31 engenhos de
canna, justificando por isso mesmo o juiso que estávamos fazendo do pro-
gresso do districto

O assucar de Mocambo é de qualidade superior.
A exportação faz-se principalmente pelo porto de Belmonte pequeno

arraial em formação sobre o rio São Francisco, e cuja existência data de
1894 e que não dista muito de Mocambo.

A origem do nome deste logar é africana (ponto de reunião de escravos
fugidos).

-Era a segunda vez que um principe daEgreja visitava aquelle logar.
Na memória dos velhos, a recordação da passagem poralli, em i87ü, do vir-
tuoso Dom João Antonio dos Santos, 1.° bispo de Diamantina, se conservava
ainda viva.

AEgreja actuai de Mocambo data de 1851. Porém, antes desta existio
outra egrejinha, que cahio em ruinas, a poucos metros adeante da Matriz de
hoje.

Vêm-se perfeitamente os vestígios do primeiro templo daquellaregião».
*

—Em 1912, foi fundado o Collegiò Mineiro, com sede na cidade de Janua-
ria, Norte de Minas, tendo como Reitor o sr. dr. Sérgio Ferreira.

O Collegiò se divide em Internato, Semi-internaio, Externato, tendo os
cursos secundário, commercial e primário, com aulas diurnas e noeturnas,
havendo também, ao lado do ensino theorico, o curso pratico de línguas ex-
trangeiras era aulas de conversação.

—A 28de maio de 1913, fali. no distr. de Brejo do Amparo, neste mun,, o
vigário da freg., rev. Padre Modesto Pedro de Araújo, que era filho legitimo
do sr. Modesto Bonifácio de Araújo e da exma. sra, d. Maria do N, Augusta
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de Araújo (de ha muito fallecidos), tendo nascido no arraial de S. Gonçalo do
Serro, a 19 de outubro de 1857 e havendo recebido, a 30 de maio de 1885, na
cathedral de Diamantina, as sacras ordens do presbyterato das mãos do bispo
Dom João Antônio dos Santos.

rev. Padre Modesto parochiou, por muitos annos, a freguezia de S.
Francisco (cidade), e ultimamente era vigário de Nossa Senhora do Brejo do
Amparo, deste município de Januaria e diocese de Montes Claros.

LXXIV MUN. DE JOÃO PINHEIRO

Fica este novo mun. ao Noroeste do Est., (valle do rio Paracatú) em re-
giâo pastoril, e abrange quatro districtos de paz:

João Pinheiro (sede da villa e do mun.),
Catinga.
Canna Brava.
Veredas.

O Congr. Legislai, do Estado creou este mun. e villa de João Pinheiro com
sede no arraial de SanfAnna dos Alegres, pelo n. Vil do art. 7.o da cit. Lei
n. 556, de 1911.

Todo o territ. dos 4 distrs. de paz, que o compõem, foi desmembrado do
vis. mun. de Paracatú, a cuja comarca ainda pertencem os 1 distrs., sob o
ponto de vista da div. judiciaria.

Faz o novo mun. parte do 6.° distr. federal e da 4." circumscr. estadoal,
quanto á divisão eleitoral de Minas.

A freg. de S. Anna dos Alegres accusou ter uma população de 8.292
habs. (4.067 hom e 4.225 mulli.), no recenseam. de 31 de Dez. de 1890.

A freg; de 8. Antônio da Canna Brava, abrangendo os 2 distrs. de Can-
na Brava e Catinga, demonstrou ter, pelo mesmo recenseam, de 1890, uma
popul.de 3.092 habs. (1.625 hom. e 1.167 niulh.).

Quanto á div. ecclesiastica, o novo mun. de Joào Pinheiro (cujo nome foi
uma homenagem ao saudoso estadista mineiro Dr. Joào Pinheiro da Silva,
presidente de Minas, de 1906 a 1908) peit. ao bispado de Uberaba,

A installação da Villa e mun, de Joào Pinheiro, que se devia realisar, a15 de nov. de 1912, ex-vi áo Dec. n. 3.710, de 18 de set. anterior, ficou sem
effeito por novo acto do Gov. do Est., expedido no decr. n. 3.741, de 5 nov.
também de 1912.

O decr. n. 3.607, de 11 de junho de 1912, marcara o dia 25 de julho do mes-
mo anno para se proceder á eleição de vereadores do município de João Pi-
olheiro, visto terem os respectivos habitantes satisfeito as exigências do art.
16 da Lei n 556; de 30 de agosto de 1911 c tudo de conformidade com o dis-
posto no art. 2.° das Disposições Transitórias do Regulamento Eleitoral, ap-
provado pelo decr. ri. 3.331, de 2 de outubro de 1911.

Sobre o então districto de Alegres assim escrevíamos no Annuario para1909, pag. 754:
«O districto de S. Anna dos Alegres é o mais populoso e importante dos

onze de que se compõe o munieipio de Paracatú e é a sede do districto, que
é distante da cidade de Paracatú vinte legoas e do rio do mesmo nome, dez.
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; Dista do ponto de Estrada de Perro mais próximo (Barra do Paraopeba,ultima estação da Oeste de Minas), trinta legoas,
Esta localidade foi elevada á villa no antigo regimen, não tendo sidoinaugurada.
Tem uma estrada de rodagem para a Barra do Paraopeba, por onde tran-sitam muitos carros nasecca, ficando impedido o transito em tempo chuvo-so, por falta de pontes nos rios do Somno, Abaeté, Borrachudo e Iridayá.
Já teve um Concelho districtal, e hoje possue Agencia de Correio, duasEscolas publicas, três estabelecimentos commerciaes, cemitério publico, etcNa lavoura, produz para consumo local.
Tem industria pastoril bem desenvolvida, já havendo alguns animaes bo-vinos de raça zebú.
E' um logar de futuro, e não está melhor, porque aqui e em todos os dis-tnctos do municipio, quo é vasto (pois tem para cem legoas de extensão), ajustiça e nulla. Vide Annuario de Minas de 1907, pag. 237.-A parochia e distr. de paz de SantAnna dos Alegres (no mun. e com.de Paracatu) é bem populosa.
Já em 1890 açcusou ter 8.292 individuos, dos quaes 4.067 homens e 4.225mulheres, segundo a Synopse cit., pag. 60.

». /ÍCa/ T' ?eISaní'Anna dos AleSi,es «os 'sertões 
pastoris de Paracatu,na zona dos lambahubaes nativos, e bem distanciada de outras localidades:a«im fica a 72 kms. de Santa Rita de Patos, a 96 da cid. de Patos, a 108 de Sâo

Ahi ^ Z T V102 
deMoradaNova(os2ult. logares no mun. deAbaete) e a 180 kms. da mais próxima est. férrea, que é a de Paraopeba, naE. F. Oeste de Minas.

* .n^ l°9ITa' 
aS,6St; 

,men°S 
dÍStantes sâ0 AraSuary e Sacramento, ambasa mais de 40 legoas de Alegres.

c.JZ ,CnrreÍ0^ara 
* dd- d€ Pat°S' de 6 em 6 dias e Para a oW* ^ Para-catu, de 10 em 10 dias».

-rEm-princ. de 1913, por uma avaliação procedida pela Insp. Agric. Fe-deral de Mi nas, era esta a estatística pecuária domun. de Joào Pinheiro-
Gado vaccum, 30.000 cabeças: idem, cavallar, 10.000; idem asinino e muar500; idem caprino, l.a»; idem lanigero, 500; idem suino, 40.000.

1XXV. MUN. DE) JUIZ dí: FORA

Este mun. de Sudeste (zona da Matta) abrange 15 distrs. de paz,' oon-
forme 

a ult. Ref. da div. admin. do Est, em 191L
1 Juiz de Fora (séde-cid.)

í* 2 Mariano Procopio.
Agua Limpa.
Paula Lima.
Rosário.
S. Francisco de Paula.
Vargem Grande.
S. José do Rio Preto.
Porto das Flores,
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10 S. Pedro de Alcântara.
11 SanfAnna do Deserto.
12 Sarandy.
13 Chácara.
14 Mathias Barbosa.
15 Bemfica.
Os muns. de Juiz de Fora, Ouro Preto, Diamantina, Manhuassú, Marianae Caratinga são os 6 muns. mineiros que maior n.- de distrs. de paz pos-suem, actualmente, pela vigente div. administrativa de 1911.
A cit. lei n. 556, de 1911, pelos ns./LI e LXIII do art. 2.°, creou nestemun. mais 2 distrs. de paz, os de Bemfica e Mariano Procopio.
Em 1900, sua popul. recens. foi de 74.136 habs. e o ultimo resultado apu-

rado pelo rigoroso censo municipal de 1907 deo a todo o mun. de Juiz
de Fora 85.450 habs., tendo só o distr. da cid. de Juiz de Fora 28.553habs.

A superf. do mun. é aval. em 2.071 kms. quadrs.Faz parte do 2.» distr. fed. e da 2.* circumser. eleit. do Est.
Judiciariamente, constitue uma comarca de 3.- entrancia, com 2 varas

de Juizes de Direito, e abrange também o termo forense do mun. de RioPreto.
No eccles., pert. ao arçeb. de Mariana.
Do mun. de Juiz de Fora, a cid., os distrs., povs.., estações, industrias

locaes, riquezas, desenvolvim. econômico, já nos occupámòs; extensamente,
desde a pag. 569 á pag. 591 do 3." vol. do Annuario de 1909.

Juiz de Fora é conhecida pela sua amonidade de clima. A sua tempera-
tura varia regularmente entre 27 e 23 gráos (média de 18,°3), tornando-a, por-tanto, uma cidade de verão.

Em dezembro, janeiro e fevereiro, os seos hotéis regorgitam de foras-
teiros e veranistas do Rio.

A bella cidade repousa tranquillamente á margem do rio Parahybuna,
bordando de elegante casario o valle que lhe segue até o sopé do Morro do
Imperador, hoje da Liberdade, um dos contrafor+es da Serra da Manti-
queira.

Sua posição geographica é esta : fica a 21° 43' de Latitude Sul e a 0.018'
de Long. Oeste (pelo meridiano da capital da Republica), e a 675 me-
tros acima io nivel do mar, distando 35 legoas do Rio de Janeiro pelaEstrada de Ferro Central do Biasil.

Sua população de 28.553 habitantes (até 1911-dezembro) constitue um
farto e poderoso elemento de seo progresso, do desenvolvimento de suas
forças vivas, tornando-a um centro de actividade notável, na industria do
paiz.

*

Ha 21 annos que o sr. Louis Creusol é o encarregado de dirigir a Estação
Meteorológica de Juiz de Fora, fundada era 1892.
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Das suas observações temos este resumo relativo ao anno de 1912 :

(20.° ANNO DE OBSERVAÇÕES)
Pressão barometrica reduzida aO .j 706.2
Idem máxima
Idem mínima

TEMPERATURA :
Média
Máxima e data .,, ','./.'' 

"'"
Mínima e data. '.. ..!!!!........'! 

'.'
Oscillaçâo  ;:;:'¦., tt  

"'
Amplitude das oscillações "."" V.V.V.VV.""'.'.'.'.
Humidade absoluta.
Humidade relativa.

Nebulosidade. 
Ozone ...
Freqüência dos ventos.

Chuvas (altura em m/m)
Chuva máxima em 24 horas e data. , •» ... •

Temperatura do sub-sólo
Duração da insolação

Numero de dias :

Claros ií% 
de chuva ....;...'.."............
de nevoeiro '..*..".'.".'!!.!.'..
de trovoadas .."..!..!...'..;. .*.'..'.'...'.de relâmpagos .-,;'.'.';* \.\ \ \ 

'\ 
\ \ \'\ \\ .* \de choviscos ,..'....'.! !1!Evaporação *...\ ...........

OBSERVAÇÕES

713.6(25-6)1*)
698.1 (31-12)

18.8
36,»6 (7-11)

3.«1 (15—7)
7.<»5

.33. °5

13.°6
83.°9

6.4
4.1

N-SW-NE-S-NW

1662.2
81.8(24-11)

23. °5
1595 h. 45

22
110
109

51
22
47

1310.2/396.6

Média de evaporação (1310.2 + 396.6) -r-2 i~ 868.1.
(*) Os números entre parênteses referem-se: o primeiro, á data: o segun-

do, ao mez.

—De 1870 a 1896, durante 26 annos, na cid, de Juiz de Fora apparece-
ram, succesivamente, os 55 jornaes seguintes :

Pharol, diário, em 1872 (apparecido cm 1867, na Parahyba do Sul, c dessa
cid. transferido para Juiz de Fora); Imparciál0 jornal publicado em Juiz deFora, em 1870, seg. diz Xavier da Veiga); em 1878, a Luz e o Parahybu-
na; em 1879, Gazeta de Juiz de Fora e o Mineiro; em 1880, a Bússola
(V); em 1882, o Labarum e o Echo do Povo; em 1885; o Correio le Juiz ríe
Fora e o Democrático ; em 1886, o Aspirante, a Gazctinha, a Democracia, oMethodista Catholico, a Propaganda, a Justiça, a Aurora e o Buscapè,
(humorístico): em 1887, o /Vc/uí"/(humorístico) e o Comm cr ciai: em 88, oDiário de Minas, o Papagaio, Commercio de Minas, e O PyrilampG;
em 89, O Bond, A Regeneração, Gazela da Tarde, Tentamen, o Sol, A Luae o Ex...\ vindo, em 1§90, a 7Ilustração, o Quinze de Nôvenibroo o Diárioda Manhã; em 1891, O Domingo, A Gazeta da Matta, Minas Livre e Lar
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Catholico, (devendo-se notar que, com este mesmo titulo, em 1908, o sr. Lin-
dolpho Gomes publicou também umaboa revista, que, transferida para S.João
d'El-Rey, suspendeo *lli a publicação, mais tarde); em 1892, um jornal
italiano- Araldo de Il.al.ia ca Aclualidade; em 1893, A Estrella, o Tuiz de
Fora e o Jornal da Tarde (ò ultimo era diário); em 1894— 0 Gato Pretot
Diário da Tarde e Correio de Minas (destes ainda existe o ultimo); em 1895,
A Cruz, 0 Bandolim e a Revista Mineira; e em 1896, O Jornal do Com-
merao (fundado em 20 de dezembro, e que conta, assim, 17 annos de exis-
tencia até 1913).

Cincoenta e cinco jornaes em .intee seis annos (1870—1896).

—Em março de 1913, a Câmara Municipal fez levantar a estatistica escolar
de todo o mun. de Juiz de Fora e chegou ao seguinte resultado, que parece
ser o mais approximado da realidade, e que sobremodo honra a cultura
deste opulento e populoso município mineiro :

Instrucção municipal, 1.035 alumnos.
Instrucção estadoal, 2.400 alumnos.
Instrucção particular. 2.699 alumnos.
Como se vê; no município a instrucção está já bem dilfundida, sendo

distribuída a 6.134 crcanças.
—A arrecadação daCamarado mun. de Juiz de Fora, no.ultimo triennio,

foi esta: em 1912, de 5'78:457$226; cm 1911, de 479:715$299; e, em 1910, de
reis 447:021^583.

—Com a illumin. publica da cid. despende a Câmara, por anno, cerca
de 45 contos e mantém a municipalidade vários serviços urbanos: redes de
exgottos ecanalisaçào d'agua potável, jardins e parque, horto botânico,
posto zootechnico, cemitério secular, mercado, limpesa publica, matadouro,
hygienc, posto meteorológico, flscalisação de luz e viação electriçàs, tele-
phone.s, etc.

-O mun. de Juiz de Fora deve ao Estado 3.900:OOOjJOOO, a prazo de 50 an-
nos e juros de 5°/0, conforme o çoniracto celebrado, em 6 de setembro
de 1910.

-No exercicio de 1912, aCam. despendeo mais de 75 contos, em obras
publicas, na cid. è nos distrs. Com a instrucção primaria a Cam. despen-
de uma verba para a.manutenção de 29 escolas, que;, cm 1912, foram fre-
quontadas por 1.635 alumnos dos 2 sexos.

Estas escolas ficam nas seguintes localidades:
No distrieto da cidade—as escolas mixtas de Bemficà, Granima, Colônia de

S. Pedro, Borboleta, Centro das Classes Operárias e Recolhimento de São
Vicente de Paulo :

no de Sarandy — as escolas mixtas de Caetlíé, Santo lgnacio e Santa
Luisa;

no de SânfÀnna do Deserto— a escola de Socego ;
no de S. José do Rio Preto — a escola de Três Ilhas ;
no de Porto das Flores —aescola de Limoeiro:
no de Vargem Grande- as escolas de Sobragy, da Fortaleza e do Bom-

fim ;
no de S. Francisco de Paula- as escolas do Claro, Ilumaytá e Pira-:

petinga;
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no do Rosário- a escola de Vargem do Carmo e Palmital;
no da Chácara- as escolas de Filgueiras, Boa Vista e Providencia :no da A^ua Limpa- as escolas de Coronel Pacheco, Água Limpa, JoãoFerreira e Humaytá F
no de S. Pedro de Alcântara- a escola Barão de Cotegype •
no de Mathias Barbosa - a escola de Cedofeita, tendo a Câmara con-corrido com o aluguel do prédio onde, neste districto, funeciona o Grupoescolar mantido pelo governo do Estado e no districto de Paula Lima offe-receo o prédio onde funeciona. a escola estadoal de Kwbank da Ca-mara.

*

1QinA 
aZeTám° t0tal das rendas deste '™P»rtante mun.mineiro subio, emW10,a686:405$282 réis e as despesas municipaes mootaram a effual sommaPor força do contracto celebrado com o governo de Minas, em 6 de se-tembro de 1910, constituio-se o município de Juiz de Fora devedor ao Estadode reis 8.900:OOQjOOO, a juros de 5%, pelo praso de 50 annos, respondendo,semestralmente, pela prestação de 106:#516000, na qual se incluem juros eamortisaçâo. J

-As obras publicas executadas, em 1910, pela Cam. Mun. de Juiz de*ora, foram as seguintes, todas durante a presid do sr. deputado federalar. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada :
CALÇAMENTOS : - Continuação do calçamento da rua Direita;Calçamento da rua Halfeld (parte baixa);
Calçamento da rua Floriano Peixoto;
Calçamento da rua Commercio (pai te baixa);
Calçamento da rua Silva Jardim;
Calçamento da Avenida Municipal (em frente da Estação^
Esse serviço tem merecido da administração municipal grande attenção.Dos mais necessários em uma cidade moderna e progressista, como Juiz deFora se presa de ser, o calçamento de ruas e praças reclama execução per-manente afim de que, dentro de pouco tempo, esteja calçada ao menostoda a área urbana.
No decurso do actual período administrativo o calçamento concluídomede 54.824,m2; o em construcção, 27.005,m2, perfazendo, uns e outros, ototal de 81.829,m2.
No começo da administração, em 1908, toda a área calçada existente nacidade era de 66.260 metros quadrs.
O calçamento concluído e o em construcção desenvolvem-se, entre ou-tros, pelas ruas Direita, Quinze de Novembro, Halfeld (parte baixa), SantoAntônio, Gratidão, Floriano Peixoto, Baptista de Oliveira, Silva JardimRoberto de Barros e Avenida Municipal (em frente da Estação).
O calçamento da rua Direita, do qual as prestações por se pagaremainda não vencidas, importam em 21:000#000, deve estar concluído dentrode dois mezes.
ÁGUA. —Abastecimento dágua no arraial do Rosário;- Nova canalisaçáo na rua do Botanagua ;—Collocação dè 80 pennas d'agua, sendo 66 em prédios novos ;-Canalisaçáo na rua Santo de Antônio, para abastecimento de prédiosnovos álli edificados;
—Prolongamento da canalisação na rua Hypolito Caron ;
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•— Nova canalisação no arraial de Sarandy ;-Captação d'agua da Cascatinha para abastecimento aos jardins.EXGOTOS.- Construcção de 66 derivantes para prédios novos;
d* ™ivíPar°* 

radicaesdas caixas de descarga das ruas Direita, Baptistade Oliveira, S. João e largo do Riachuelo;-Desobstrucçâo da galeria de exgotos da rua Floriano Peixoto;
Passos 

UCÇâ° da rêde de eXg°t0S na rua Direita' em ° AIt0 dos
-Construcção da rêde de exgotos no prolongamento da rua de SantoAntonio, a partir da rua Silva Jardim.
JARDINS.-Reforma radical do jardim da praça doRiachuelo, em Cuiocentro vae ser erguido, dentro de pouco tempo, o monumento em homena-gemao inolvidavel Mariano Procopio.
PONTES.-Reconstrucçãò das pontes, em numero de 4, na estrada dbmacadam, no distrieto de Água Limpa:

BotanfgTaT8 
naS P°nteS da rUa Halfeld e Gloria e nos pontilhões dá rua

-Construcção de uma ponte na Barreira do Triumpho ¦ "
-Reconstrucçãò de 10 pontilhões, sendo 8 na colônia de S. Pedro, umna (jramminha e outro na estrada de Bemflca;-Reconstrucçãò de uma ponte no distrieto de Simão Pereira •-Reconstrucçãò de uma ponte no ribeirão do Carmo, na'estrada deRosário a Lima Duarte ;-*ecof ™^° da Ponte tí de «m pontilhào sobre o rio Kagado, emSant Anna do Deserto ;-Reconstrucçãò de pontes na estrada de Filgueiras a ChácaraKm vn-tude das representações feitas pela Câmara Municipal, o Esladomandou reconstruir as pontes da Tapera c João Carlos e construir a do Pai-mital, no Rosário.

S. Ped!oRADAS'- 
C°nCert0S da eStrada flue da cidade vae á colônia de

-Concerto da estrada que da cidade vae para os Linhares ;—Reparos na Estrada que da cidade vae a Gramma--Concertos das estradas que de Sobragy váo a Simão Pereira e a Var-gem Grande;
-Reparos na estrada que de Cotegype vae a Vargem Grande •-Concerto da estrada que de Filgueiras vae a Chácara;-Concerto na estrada entre Paula Lima e Ewbanck da Câmara--Reparos de estradas em Mathias Barbosa.
Obras DiVERSAs.-Desaterro da rua do Sampaio ;—Desaterro da rua Fernando Lobo ;-Reparos nos prédios do Posto Zootochnico, Horto Botânico e prédiosmunicipaes do Botanagua. -*x^
-A Cam Mun mantém innuineros serviços de utilidade publica, no opu-lento e populoso mun. de Juiz de Fora, taes como : o de abastecimento deágua rede de esgotos, luz electrica e viação urbana, instrucção primaria,hyg.ene publica, hmpesa publica, Matadouro, Cemitério secular, PostoZootechmco, Horto Botânico, Parque, jardins, Mercado, etc. Sustenta 23 es-colas mumcipaes, um Desinfectorio, um Instituto Vaccinogenico, uma escolanocturna de operários, etc.
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-Em 1910, aviação urbana debonds electricos foi augméntada com mais1.500 ms, em trafego, na extensa rua do S. Matheos: e havendo os manan-ciaes, que abastecempresentemente á cidade, sensivelmente deçrescido. nes-tes. últimos annos, o seo volume d'agua (os do Poço d'Anta- baixaram de.....2.000.000 de litros, em 24 hora*; a 1.800.000; os da Serrae Bella Vista, queproduziam inicialmente l.SCO.CGO liuos, decreseeram para 1.0(30.000 litros,em 24 horas)—, a Câmara providenciou no sentido de íazer um abastecimen-to dágua especial para irrigação dos jardins da cidade; e um novo abasteci-mento d'agua para o consumo publico, de modo - aiigmcntar sensivelmente a
que é fornecida pelos mananciaes presentemente captados e canalisados.

O primeiro serviço já foi. executado Foi captada e canajisada a água daCachoeirinha dos Inglezes, na quantidade pertencente á Câmara e que satis- \faz ás necessidades da irrigação dos jardins, • /
O segundo serviço está em andamento e consiste na captação e canalisa-

ção dos mananciaes a monta te da fasenda de Santa Cândida, próxima á çida- {de,. Desses mananciaes ao rese-vatprio «Uicalho» a distancia é de 8.000 me-tros; as terras a desapropriar não são em grande quantidade, m m de muito:valor; devem os mananciaes fornecer, em 24 horas, nunca menos de 1.800.000litros, segundo medição feita no período mais agudo da sêcca de agosto de
1./1U»

- - ' ' ¦' <¦ ' " '¦'¦' i.

Taes são as informações mais interessanJes sobre.os melhoramentos deste
grande e industrioso mun. da Matta, colhidas na citada Mensagem do agen-te executivo, sr. dr. Antônio Carlos, á Cam. Municipal, em 26 de março de

*
—A municipalidade concluio um novo jardim publico, em 1912, o dolargo do Riachuelo, de aceordo com a planta artisticamente organisada

pelo Engro. dr.J oão Lustosa de Sousa, sendo os serviços executados pelojardineiro Vicente Zanella.
Obedecendo a fôrma irregular da praça, tem de frente 168m. e de fundo,

por um Iado44m.50 e pelo outro 38. No centro lia uma praça de 28:50 por25m. onde vêem desembocar as ruas principaes do jardim. Nessa praça foierigido um monumento a um dos principaes fundadores da cidade de Juiz
de Fora, o saudoso mineiro commendador Mariano Procopio Ferreira Lage.

O monumento, que tem cle altura inclusive o busto, 4m.65, foi construi-
do de aceordo com o projecto confeccionado pelo director de obras muni-
cipaes, tendo sido construído sobre uma base cle concieto todo de cimento
armado, imitação de cantaria c compõe se de uma base quadrangular, as-sentado sobre um passeio e sobre este, o busto cie bronze, que medelm.
de altura.

A inauguração desse jardim e do monumento teve logar em 12 de maio
de 1912, com a presença de autoridades federaes, estadoaes, municipaes,
associações e grande massa popular.

—Merece uma especial menção o Instituto Pasteur de Juiz de Fora, fim-
ccionando desde novembro de 1902 e até hoje existente.

O Instituto comprehende duas secçòes : anti-rabica e vaccino.genica.
*¦'•¦ Tendo o sr. coronel João Evangelista da Silva Gomes feito a doação do
prédio contíguo ao Dispensa;-io da Liga contra a: Tuborculose, alli foram irts-
tallados todos os apparelhos de que care.-ia o Instituto, que já submetteo atratamento, com bons resultados, dezenas de hydrophobos para elle envia-
dós de vários districtos do municipio e de outros pontos do Est .•
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Consta o Instituto de uma sala e biombo para consultas e vaccinações
preventivas, laboratório anti-rabico, coelheiras e fornosde incineraçâo. :

Sao titulares honorários dessa instituição os srs. dr-Antônio Carlos Ri-oeiro de And-ada, coronel João Evangelista da Silva Gomes e dr.José Bo-nifacio de Andrada e Silva. - '
Existe ainda na cid. o Instituto¦¦Vaccinogenico, lambem caprichosa-mente montado e que fabrica excéllente lympha preventiva da varíola, for-necida ao Est. e a Municipalidade.

*

Tni 7V r9hS' 
dam' d° dia 31 deinar('° de 1912 (domingo), roaliíou-se emjuiz cie fora o 1- vôo de aeroplano pelo avmdor Danoli, num apparelhò

feriei, 
sendo essa a .1.* experiência de aviação em território mineiro, nãoobstante ter sido um filho de Minas, Alberto Santos Dumont, quem recebeoem Paris, a sagração m recida de «rei dos ares».

' ¦¦ .' 3 - ¦- ' ¦ V ' ¦¦!¦¦¦.

-Em 1888, o jornalista francez M. Charles Morei, da Wloiledu Sud,}m-piicounoseo trabalho-/'roi>í*ce de Minas, a seguinte pagina consagrada ácidade de Juiz de Fora.
Eil-a,por tradücção do Jornal da mesma cidade, em 1907:"Vamos nos occupar da cidade que tem ultimamente realisado mais pro^grosso no Estado de Minas. Extender-nos-hemos largamente nesta parte donosso trabalho.
A cidade de Juiz de Fora está situada a 21o 43. de latitude S. e a 45o 48' delongitude O. de Paris. Dista 276 kilom. do Rio de Janeiro, pela antiga es-Irada de ferro D. Pedro II, e 230 kilometros, mais ou menos de Ouro Pretocapital da provincia. '
O municipio de Juiz de Fora data de 1856, c a cidade, que possuía nessaépoca uma população limitadíssima, conta hoje perto de 1.000 casas, muitasnotáveis pela sua elegante construcção.
Em março de 1877. ahi foi inaugurado, -m presença do Imperador e daImperatriz o Fórum ou Casa da Camara, onde funccionam o conselho mu-cipal e o tribunal do Jury. onde se encontramos cartórios dos tabelliãesdos escrivães, de orphamse de paz, o as duas collectorias.
O Fórum de Juiz de Fora é um dos mais bellos edifícios do Brasil, ehon-ra o nome do cidadão illustre, que tomou a iniciativa da sua construcção, osr. dr. Joaquim Barbosa Lima, então juiz de direito, e a quem foi dado, graçasa sua legitima influencia, levantar esse majestoso monumento, por meio'desubscnpçào publica, aberta entre os habitantes do municipio. Também de-vido aos esforços de tão digno magistrado ó que em Juiz de Fora existe

presentemente um prédio destinado ás escolas publicas.A cidade possue quatro ou cinco elejas, uma das\piaes fará lembrardurante muito tempo o interesse que toma o colono pela prosperidade dasregiões rendas com o seo suor, enriquecidas pelo seo trabalho. A coréiadedicada a Nossa Senhora da Gloria pertence á colônia D Pedro II col-locadajumo da Cidade. Era uma antiga e pequenina capella, que sé trans-lormava em rumas e foi reconstruída pelos colonos allemàes. Estes cot'-saram-se pa aisso, abrindo uma subscripção, aqne es habitantes da cidadelevaram também as suas of.orcndas.
A colônia Pedro 11 possue hoje um lemplo digno da sua população.Juiz de Fora e cortada de largas c extensas ruas, muitas das quaos 

'são
piaeadamisadas, e, si não nos falha a memória, calçadas algumas. Lembra-
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mo-nos dos nomes das seguintes, dignas de serem percorridas pelo viajante:
vJSS cImperador' do Commercio, da Liberdade, da Imperatriz, Halfeld,espirito Santo, etc.

viQÍf^SUmma,eSSafl°rescente cidade causa amais agradável impressão ao
3™.h ?° 

Se.1S6Í0' DOta"Se ° movimento, a actividade de todo um povo de.
rÜ^fí^1"0^80- °S habitantes de Juiz de Fora sâo de uma

níl h de' em que fansparecem, ao mesmo passo, a franqueza e a
Err*' 

e qUem Chega' i^tinctivamente, se sente attrahido pelas suasqualidades, que os tornam dignos de estima e de consideração.
w n^l°PKUía.Çâ0 

da cidade P^Priamenl edita pode ser calculada em».uuü nab! ates mais ou menos, e a circumscripção municipal em 40.000.Estae constituída por 5 freguezias: Sa: to Antônio de Juiz de Fora, NossaSenhora da Assumpçâo de Cbapéo d'Uvas, S. Francisco de Paula, S. José domo reto e S. Pedro de Alcântara. Delia também fazem parte os districtosaa Chácara, Rosário, Sarandy, Vargem Grande e SantAnna do Deserto.juiz de Fora está situada a cerca de 700 metros acima do nivel do marta estação da estrada de ferro a 676 m.), e presta-se admiravelmente á culturaoe todos os cereaes. A sua principal prcducçâo é o café, que se cultiva emlarga escala, principalmente ao sul do municipio, mais abrigado que o nor<edas geadas de junho e de julho. Exporta, além do café. o milho, o feijão,arroz carnes de porco, e, em alguns dos seos districtos, fabricam-se quei-jos excellentes, que rivalisam com os de S. João d'El-Rey.A industria pastoril desenvolve-se consideravelmente em todo o municipioAlinha ahi poderia aclimatar-se perfeitamente, e, si os planos de colonisa-çao loreni. realisados, como esperamos, Juiz de Fora chegará a uma extraor-ornaria prosperidade, tornando-se rival da florescente cidade de S. Paulo.A sua industria, de mais a mais, progride. J» existem estabelecimentoslaons em que a força motoraé o vapor, assim como oíllcinas de construcçãode primeira ordem. Ha fabricas de cerveja que, inconstestavelmente, riva-usam com as melhores marcas importadas da Allemanha e do outraspartes.
Publicam-se em Juiz de Fora dous jornaes, o Pharol e a Propaganda.u primeiro e dirigido por um nosso compatriota, o sr. Charles Dupín, ho-mem piobo, intelligente e trabalhador, e que, depois dos longos annos quevive no Brasil, onde constituio família, soube tornar-se digno da estima e daconsideração de todos. Delle só temos ouvido fallar bem. Aproveitamosesta opportunidade para render uma homenagem á sua pessoa e á nossa pa-tria, tornando publicas as qualidades do seo caracter e de seo espirito,apertando-lhe atfectuosaniente as mãos, ao mesmo tempo.-Vamos continuar e completar as informações que tão difficilmente con-seguimos obter sobre a provincia que estudamos neste momento.Juiz de Fora possue, já o dissemos, cerca de 1.000 casas, das quaes 45ou 50 de um andar e mais de 40 ou 50 assobradadas, e umas 20 em formas dechalet.
Sâo em grande numero as lojas de fazendas, de modas, assim como osarmazenside gêneros alimentícios e de molhados. Em Juiz de Fora, ha maismédicos que doentes ! Náo são também poucos os advogados-uns vinte,segundo informações que tivemos. Numerosos, egualmente, os relojoeiros,'so joalheiros, os carpinteiros, os marceneiros, entre os quaes ha verdadeiros

artistas, cujos trabalhos nada deixam a desejar.
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será esta
còmmer-

Durtr^ifarrie, r ° Hfuturo da beiia cidade •«* ¦**«¦«**
poderá detel ' 

M Um Sld° ° Se0 d^envolvimento que nada mais

gioiatt;iadi:jsL^rridade que assim seja-para ^d>ISpilliilISIii
Minas. rapidamente, ate ser hoje a mais adeantada cidade de

etern^píschra MSS S_P°,r! ^ Bel'° H°rÍZOnte' qUe VÍVe em ™*
e dos seos Cins- „ tob^nl 

™ 
^ 

^orisacao, dos seos parques
de a mais de m1 metros; sobre n'J°^ h° 

^ deIÍCÍ°S° Clima e a sua «&&
Uberaba, a prin e a do serÍL „ r 

d° *"' Dâ° fÔPaa H^enopolis; si
meira ordem e s Ou í Pnetl 

' °i0ra Um ^Po™ commercial de pri-
de recordaçõespa a" jXde 7 

** °W° ^ nâ° ÍÔra Um ^'inio
traste a priLiraPddaa'e dentas 

""* IDCondicional™-te e sem con-

bellícSeÍiToAfnf",! PreVer ^ dentro de -tos annos
ciai, li era io e no, tic0 í0 f ^^ 

intellectua>. industrial,
Falandn 1 Tpoll*lc° 

deste «raads Estado de Minas.

Manoel vldal, Co d^í^^T ^^ Pr°C0PÍ0' Pau'a "ma,
Mascarenhas Francisco HalfeM f n 

Sa L'ma' DÍaS Tostes- Be™rdo
Andrada, etc , quoZ sfdo n n faz 

Bernardino- os Penidos.os Ribeiro de
da civilisaçâò^Sb^fe-dX ° gene',0S°S °breÍr°S d° pr°^sso «

]9i2Eis 
a estatística do movimento demographico da cidade, no anno de

jni^r ír tic"er :f _• rorr,id °v° districtoda ci^ -. «e i. uo janeiro a 31 de dezembro de 1912;Nascimentos
Sexo Masculino mt ?83

» Feminino  
*  419

Filhos legítimos .7.7.7.7.7.'  364 783
Filhos illegitimos 777.7.7.  683
Casamentos   10° 783
obítos .7777.7.'..'. 19°
Sexo Masculino ..""" *' 914

» Feminino 7.'. 4"
Maiores.... .....7.7. 415 914
Menores * ^6
Solteiros 777' 478 9U
Casados..... *|^|"^| 008
Viúvos * 

* *""v 203
'" 103 

9H
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Nacionaes....,...•,.; ...... i. . 845
Estrangeiros .......*. .....  69 914 ;
Indigentes.. .499
in ao mm gentes •«.....,. .......••»,...•,,.»•,q.......... i- id ji~i
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Possue Juiz de Fora (em 1913) quarenta e sete ruas e praças, não con-
tando diversas ruas projectadas e approvadas pela municipalidade, cm
terrenos marginaes á Estrada de Ferro Central do Brasil e no bairro da
Gloria.

Eis ascruas e praças e sua, população: Direita, Lamaçal-e Avenida Ma-
nòel tíonorio de Caoipos, 2.305 habitantes; Halfeld (da Academia ao Botana-
gua), 1.195; Espirito Santo, Barão de Santa Helena, Progresso e Antônio
Dias, 1.317; São Mátheos, Capharhaum, Moraes e Castro, Sampaio, 1 424;
Quinze de Novembro, Osório de Almeida, Mac Adam, 1.949; Botanagua,
Carlos Otto, Vargem, Francisco Borges e Avenida Garibaldi, 1,791; Floria-
no Peixoto (parte baixa), Fonseca Hermes, Praça dr. João Penido e Aveni-
da Municipal, 466; S. Sebastião, Sàrit • Antônio, Praça Halfeld, Largo São
Sebastião, Floriano Peixoto (parte alta) e Avenida Halfeld, l 009; Morro de
Santo Antônio, Checara, Vigário, Alto da Academia, Tiradentes, Boa Vis-
ta e dr. Palelta, 885; Baptista de Oliveira, Marechal Deodoro e Vargem da
Pião, 1.889; Santa Rita, S. Joào Nepòriiucenò,, Barbosa Lima, Avenida Braz
Bernardino, 1.205; Morro da Gratidão, Artistas, Gloria e Mariano Procopio,
1.854; Roberto de Barros, Largo do Riachuelo, Benjamim Constant, Silva
Jardim, 669; Tapera (da rua Mariano Procopio ao alto da Serra Grande),
1.022; Bernardo ivlascarenhas, Escolas, 1.313; Villagcm e Creosotagem, 301;
Colônia de S. Pedro, Caixad'Agua, etc. 1.728 habs..

Das ruas, amais importante em extensão e largura é a Direita, pois
mede quatro kilometros de extensão por trinta e três metros de largura,
está elegantemente arborisadae calçada e dispõe de sólidos e vistosos pre-
dios; chama-se hoje Aven, Rio Branco.

Nella se encontramos conceituados estabelecimentos de ensino: Collegio
Stella Matutina, Collegio Malta, Collegio Mineiro, Collegio Freire,
Cdlegio Sagrado Coração de Jesus, além de varieis escolas particulares e
parochiaes e a escola nocturna, estadoal, que funecionaem prédio próprio,
doado pelo benemérito Barão de Cataguazes, já fallecido.

*

Na cit. lei n. 556, da div. administr. do Est., figura este dispositivo
sobre um distr. do mun. de Juiz de Fora:

«As divisas entre os districtos de S. Francisco de Paula, do mrin; de
Juiz.de Fora, e Santa Barbara do Monte Verde, do de Rio Preto, são as
actuaes com as seguintes alterações:

«Começando a divisa na Cachoeira do Morcego, na divisa de terras de Fran
cisco Evangelista Guim<ràes, desta por um paredão de Seria entre as ia-
zendas de Cândido Esteves dos Reis e Francisco Evangelista Guimarães até
o alto da divisa de Alvino Luiz' da Cruz, até encontrar o alto denominado
Barro Preto; seguindo pelo alto das fazendas da Baroneza de Santa Barbara
e José Esteves dos Reis. desta ao alto da fazenda de José Jeronymo dos >an-
tos, deste ao ribeirão denominado Peão; por este acima até o espigão á es-
querda, por este á Cachoeira do ribeirão Brejo, por este acima dividindo as
fazendas da dita Baroneza e José Jeronymo dos Santos até as divisas de Joãg
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daVZielí;:V!rrda Ramos;a en<,°nt''a>-a«"visaantiga no alto da fazen-ua ao^netdeiros de liraocisco José Machado.»'77 
7,Na,'egÍSlat- 

d6.1912' oConST- Mineiro oòívírteô em lei o seg. proj. n
IeVinefeUS°a:aSdlVÍSaS.d0S n°V0S ^ de 

||f||e||||
'ilíiSilSIl Ílll d6 Maria»o Procopio, do municipio de

re a nela 
a| 

p , .8"Su"rt°" P*rtihdo do Morro do Imperador, em linha
SuSilli'!! 

L'T 
T 

,i0' Pal>ahi'b«oa, e por este abaixo até a sua
ob 1 elie na e ,°/ 

5B,K ° d°S LÍnha''eS' * P°1' este acir"a até a u»i™ ponte
Se até a a , ,wr 

Pl^ 
-• 

a°arraial da Chacara> e P°r esta estrada sem-
cara e 5«W'fe4? dlsl,icto da cidade de Juiz de Fora com o daCha-ca a e po,- esta d.visa até encontrar a divisa do districto de Agua Limpa e
ItllSilP® de Ag,,a Wmmm de Féraat! o Se d
vi I ^ 

°nmn 
m , ,a' 

',0 S,t'° d° lV[lind0 NoV0' de lZ™™ Ribo»'o de Car-
na art, 

' 
,end,° 

°Sta 1Ínha aS faZ8ndas d0 Ser,a0 e d° Continente, que
do 1 o do ISff 

d'V1Sarm,° dÍSt*"Ct0 d° A^ua LimPa- e P.el«divisas
xo a é o i;'i . ri 

0,*° nbeÍra° d0S HU,T0S e P°reste riboifâo abai-xo ate o nbeiaoda Cachoeira do Pinto, e por este abaixo até o rio Para-hybuna, e pelo no' Parah.ybuna abaixo até as divisas das terras do coronel
div a'd 

detenm°S; C°m " 
f° 

d"- °SOa' Vid,U Ba''b-a ^ge; e por esta até
li il C0''0n,íl 

"an0el V,dalB;»'oo«a Lage com o coronel Hora-
Paul» SfíríP^ f' 

Sem,P1'e 6m dÍ,'eCÇa° d° dis,rict0 de S- Francisco denula, ate o ftm das terras do coronel Iloracio de Lemos e dahi em linha
fle°ti'?0 ,aCr 

"' mÍle d° dÍS"'ÍCt0 d° S- Francisco de Paula com o da cidade
SiS1 

°/; 6P,r eSt°' rUm° Sl"' alé a fazenda da Cachoeira, de pro-1 riedade do Banco de Credito Real de Minas Geraes: e desta pela estrada

mia Hn r 
' '0P0'',eSle abaiX° até a Usina de Electricidade da Acade-

Z^Jo°vTeVCl° t 
* f "nha r°Cta a° P°nt° d0 Pa,tida no Morro Io

Ari. 2.» As divisas do districto de Bemflca,.do municipio de Juiz de Foraserão as segumtes: Parti.-do do safo do Mundo Novo, de Ignacio Ribeirode Carvalho, pela Imha divisória do dist ieio de Mariano Procopio até alinha do perímetro do districto de S. Francisco de Paula; seguindo por estaem du-ecçâo e até encontrar a linha do périMiètro do d.stricto do Rosário'seguindo por esta eu, dfréççào e aié a linha do perímetro do disL icto dèPaula Lima e por esta até o no Parali.ybnna. e por este acima até a foz doribeirão da hsliva; e por este acuna até a linha do perímetro da Sesmariato Azevedo, o por esta até encontra- as terras do coronel Júlio Ce^ar deCastro, na mesma Sesma ia, e pelas divisas destas terras até encontrar a li-nha do perímetro da usinaria do Azevedo, na divisa de Antônio Lopes edeste ponto em linha recia alinha do perímetro do districto do Piáo-e poresta a linha do perímetro do districto de Agua Limpa e por esta ao ponto departida no sitio do Mundo Novo».
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrano.»

*
Durante o anno do 1910, a Municipalidade fez construir em diversos pon-os do temi. de Juiz de Fora as seguintes estradas de rodagem, numa ex-tensão total de 177 kilometros:
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Da cidade á Bemflca, 6 kilometros;
Ba cidade á Gramma, estrada geral de macadam, 4 kilometros : 

'.

lÉtlfSl! 
"r^0 Ff1rfa'as divi^ do Rio Novo, atravessando o;disiricto de Água Limpa, fi kilometros;

Da estação do Retiro ao arraial de Sarandy, 9 kilometros ;Estrada que vae terão arraial de Sào Francisco, 3 kilometros ;
15 Mometros; 

^^ 
PI 

°S P°VOad°S ** Sani'Anna e Simào Pereira,

metrosTdaS 
^ eStaÇâ° de •mi8í»i^» ao arraial da Chácara, 6 kilo-

.Estrada da estação de Mathias Barbosa, na Estrada de Perro Central áde Socego, na Estrada de Ferro Leopoldina, 8 kilometros '
trosT 6 

EWbaDCk daCamara ao a«aial de Paula Lima, 2 kilome-

. De, ,Sjant'Anna, do Deserto?,. Silveira Lobo, 5 kilometros:De Silveira Lobo a Socego, 7 kilometros ;De S. José.do Rio Preto a Sobragy, 8 kilometros;Da povoação de SanfAnna á do Kagado, 8 kilometros ;De Porto das Flores às Larangeiras, 5 kilometros ;Do Kagado à Serraria, 9 kilometros;
De SanfAnna â «José Maria», 8 kilometros •
Desta cidade á Salvaterra, estrada geral, 8 kilometros.-Alem destas, possue ainda o mun. a bella e extensa estrada de rodagemUmao e Industria, construída ho mui* na An IUU^UU

Mariano Pmr>nnin Ai , de 40 annos P^o grande mineiroManano Procop.o e da qual trouxe a 4.-ed. deste Annuario em 1911 (na-2o0) uma interessante descripcâo, pretendendo n r™ vJà i / lP g*
breve láo nnfavoi .nmini F^^pieienaendo o Gov. Federal restaurar emoreve tao notável caminho entre Juiz de hora e Petropoiis.

'7:/7-7 ¦¦ *

Pela resolução municipal n. 060, de 2f> de julho de 1912 ficaram a^imdeterminadas as zonas urbana e suburbana da cidade de Juiz'de Fóra.
segumS'^mí:ZOaaU,'baaadaCÍdalúdOJUÍZde FÓra flca delim"ada da

Pelo«e, a começar da primeira ponte da Estrada de Ferro Central doBrás... Deste ponto, por uma linha quebrada que passa por cima do Lpf-gão proceda referida ponte ; dahi, por uma outra linha Z£a dostnorros que vertem para as chácaras dos srs. Delflno da Co ta Niclnor da
Pelo Norte, a começar do morro vertente á fazenda da Divisa, por uma

mtVnontTtrr^rd° **/™™^* *» «-esmo morro 
'«£ 

a p™me^ponte, na estrada de macadam, próximo á fazenda da Tapera e dahipelo ribeirão até o rio Parahybuna; por esse indo ao ponto fronUo domorro, que flca pouco além da fabrica de coteja José WeissPelo Oeste, a começar por uma linha quebrada, do uítimo ponto aoalto dos morros que vertem para a colônia passando pela prime" a re°presa dágua da Companhia Ingleza de Tecidos. Poeira 
re-

™J^hÍ' 
Índ° áS fra'daS d° morrodo ImPe.ador; do alto deste ao primeirocórrego que passa.aquem da chácara do fallecido Adriano Minsem T2este córrego até o morro além da chácara de Affonso Bottí Peto Sul Icomeçar do referido morro, por uma linha sinuosa, transpondo o morrosvertentes as mas S. Matheos e Moraes e Castro, até o morro que flca além
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da chapara dq Lamaçal, ficando esta e a do sr. Pedro Botti dentro do pe-nmetro dacidade;,continuando por agüas vertentes, até o còrtógo pouooalém da fabrica de cerveja «Poço ítíco». •'.•¦ ¦"/'\y-'*¦"'¦
Dahi, pelo rio Parahybuna até a primeira 

'"ponte 
da Estrada de FerroCentral do Brasil, ponto de partida, ;: ^

^ Art. 2.° A zona suburbana dá cidade de Juiz de Fora fica delimitailada seguinte fôrma:
Pela ponte «Americana)), na estrada União e industria é deste ponto,em lmha recta, até o pontilháo sobre o ribeirão «Poço d'Ahtán?nòs morros

da. Boiada.;:.:';.: ¦¦..-."• r- , .
- ¦¦ :' '-.*" - ¦' ' .'"' ¦','-;> ' ,:':.'-:' -'\ "' 

\' '/'. /'¦ ¦' -í-r>' ¦ '¦>-mV*-'M ''>'¦% '"' ' :•:-*'• : '-¦-¦ ¦ ¦ V-^V-*,CV'¦¦¦'¦';-'¦• ,-S 
','¦.'-:' 

> ¦ ' -' ''¦.?.'-'. : "'-"¦' ¦¦ .'¦' ''• ' !"'' .¦ -¦'¦ r ¦ '".::''< ¦'.' ¦•>. ¦'.¦'. ' "" ¦'"¦ ¦¦' --S/' '' 'X 
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. Dali], pelos morros que vertem para as propriedades dos srs. Dolflno daCosta, Nicanor da Costa Lage, viuva Daibert, dr. Eugênio Teixeira Leite,coronel José Manoel Pacheco, Júlio Modesto de Almeida, até a divisa comAmérico Dimas, na estrada dos Linhares.
;.| .Deste ponto, em linha recta, passando pela casa em que foi estabelecidoRaphael Senaton, na estrada que vne ao arraial da'Òrámma, dàh% em linharecta, a foz do córrego que passa próximo á sede da Fazenda de tfranklinAlbino Almeida Franco, no rio Parahybuna. ' •

Deste ponto, córrego acima, até. ò'sitio de Henrique Ataslock e dahi,em linha recta, ao logar denominado «Borboleta», seguindo em linha- rectaao alto do morro do Imperador.
De^te ponto, por águas vertentes, até a caixa d'agua da «Serra» e des-te ponto.^ em linha recta, até o. ponto da partida, na ponte Americana.Art. 3. Na zona suburbana as construcções obedecerão ás disposiçõesmunicipaes em vigor. v
Paragrapho único. As construcções na zona suburbana ficam suieitasapenas a 50% dos impostos. ", ;"'.';"¦''"; '

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrario». 
""^'[' '''""''¦¦'¦"'?;'''¦"'"'

-Pelo^decr. n. 9.348, de 27 de janeiro de 1912, o Gov. Fed. transfor-mou em Sub-administração a Agencia do Correio de Juiz de Fora-A Escola Pratica de Agricultura, creada em Juiz de Fora por decr dodo Gov. Fed de 17 de abril de 1913 (em virtude do disposto na lei orça-mentana da Republica -exercício de 1913, verba 18.» lettra í) das tabeliã* ex-phcativas) quncciomi no ant. prédio da Escola Agrícola, õutrora fundada nobairro de Mariano Procopio pelo illustre mineiro deste nome.O Congr. Nacional creou, na legislat. de 1912,3 dessas escolas : 1 noNorte, ou rafno Sul da Hopublica e a 3.-em Minas, na cid. de Juiz de Forae para esta foi logo concedido o respectivo credito.
nH3Íu0<1Ue/fre-aSESCOlasde Agricul^a, acujotypo se afleiçoaráa de Minas, determina o regulamento federal do ensino agronômico;«O ensinojjraticp de agricultura será professado em escolas cujo ob-jectivo consiste em formar chefes de cultura, administradores de proprieda-des nines e instruir os filhos de agricultores e aquelles que queiram dedi-car-se a vida agrícola, nos modernos processos de cultura e nas praticasreferentes á zootechnia, veterinária e industrias ruraes. ^'latlcasAs escolas praticas de agricultura são destinadas a alumnos que, tendoconcluso o curso primário o obtido o respectivo' certificado, quiiram ado-
KXSX"8^ 

ÍnStTd0-se Della *™ aprendizagem^ SHÊmais adequados aos interesses da vida rural.A. M.^-32 vKm
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$02 annuario de minas

O curso é de três annos, divididos em semestres e comprehende alémdo, trabalhos práticos, do ensino pressionai elementar e daTeS l ampliaçao do curso pnmano, noções elementares das seguintes disciplinas:
Brasil nSn 7Tl&' 

m,eteorolü8'ia e climatologia, principalmente do
™ w 

' 
/ ? 

detemP°' Ch,miCa geral aPPljcada á agricultura e á tech-nologia industrial agrícola;

e príiúS^ 
Z0°l0gÍa; mÍneral°Sia e ecologia agrícolas, animaes úteis

t«m fg"cultura, ap.cultura, sericicultura, moléstias das plan-tas, meios preventivos e curativos ;
economi™|tUra f™l 

* ^^ °UltU''aS "é*»**. culturas novas,Iiims^s&^z ag"icoias' mm m ?
^"Ssr- Z££'23S£ ™;r°!"~- ¦"—
nia gèra^spedalf611*^0 

^ "**- ^^ a°^S de zootech-
6.- technologia industrial agrícola, industrias regionaes, moléstias con

MZZ 
d°S anÍTS d0meStÍC°S' SUa «laxia • tratamento Sga°eparasitas, meios de as combater ? te

7.- desenho a mão livre, geométrico elementar, de auuarella lopogra-phico, de machinas e construcções ruraes. ">pogra
O ensino theorico e pratico será completado com exercícios phvsicos emilitares, pratica de tiro e jogos sportivos Físicos 

c

Horf°/r' 
P°droToledo« illustre ministro da agricultura, telegraphou aos

n?k;: /aeS T fDt0nÍ0 
Ca''l0S 6 JOÍl° Penid0- eommunicando a creação

ícS^;de jmz de pòra> n° mesm°dia -*»*« ¦***•*>«-
-O Ramal férreo da E. de P. Central (de Juiz de Fóra-Bemflca-Lima

S'1 ÍVm 
"TStHUC,'â°, derd° ,9]1 e já tmha P''emptos 32 kms. (até 31de d,,,, de P.)12) achando-se também construidos cerca do 40 boeiros, 8 pon-. tdhoes, e mimada a collocaçãode uma ponte sobre o rio do Peixe e a per-furacão de um tunnelde 9.1 metros de extensão, no novo trecho une sáe daest. e feira de Bemflca paia a cid. do Lima Duarte

O custo de cada. kilometro, até áquella data, ora de 35-71^000O total da importância despendida, cem serviços preparatórios, traba-lhos de excavaçao, cortes, empréstimos, caminhos do servi,,,, valle Ia Svas de fundação, obras de arte, aiyen árias éí;c., foi clé 1 11W>1<&XX)O Ramal partirá da cid. de Juiz de Fura e desta para cima"já 
'foi 

feita
lT^B^.m ^^ "'i,h° ,U' lin,,ada *m '"pJimktadi f

Nesta ult. eslpáo funeciona o esc,-ipf.oi-io t.echnico dai construcção ha-vendo em alguns dos trechos, que são cinco, diversos engenheirós-alÉ,1do Engenheiro Chefe da construcção do Ramal de Lima Duaru?| vi 1naldo Octavio Lutz. • Al"
*

Está desenvolvidissima a lavoura em Juiz de Fora. Kxceptuados 290 aiqueiresem mattas virgens, existentes no districto da cidade, toda a vasta evtensão territorial do município é coberta de vordejante polycultura e pelasub^rnmas pastagens que abrem, por assim dizer, a grande zona pastoril d"Estado, na zona do Campo. ]
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A sua producção, principal fonte da grandeza local, é de café, 650 milarrobas por anno ; aguardente, 2.500 pipas ; feijão, 6.800 alqueires ; milho,25.000 saccos de 75 litros; rapaduras, 6.000 cargas; fumo, 2.900 arrobas;não sendo conhecido o computoda sua grande producção pastoril.
A sua exportação para o mercado do Rio de Janeiro, de leite, manteigae queijos, é muito desenvolvida, havendo varias Cooperativas de producçãoe consumo, installadas no mun.
Ha fabricas para o aperfeiçoamento de diversos produetos* com agen-cias e depósitos no Norte do paiz. Nos arredores da cidade ha 290 alqueiresde terra em matta virgem. A pomicultura é bastante desenvolvida, princi-palmente nos arredores da cidade, prestando-se os terrenos, de modo sur-

prehendcmte, ao plantio da f meti cultura, que bem cuidada nada deixa á dese-
jar aos similares estrangeiros, como sejam: a uva, o damasco, |o marmello,
a maçã, e outros ahi aclimados admiravelmente.

A producção, geral de sua fructicultura, porém, não é tanta quede paraexportação; é consumida no abastecimento da cidade.
Toda a sua lavoura oecupa uma área de 1.376 alqueires geométricos, se-

gundo o trabalho estatístico do dr. Carlos Prates, publicado em 1905, sob o
titulo— 4 Lavoura na Zona da Matta; desses, 800 alqueires estão em ca-
fesaes e 576 em cereaes e cannaviaes.

*

Deduzidos dos boletins da estatística industrial que, por ordem da Se-
cretaria da Agricultura do Estado, a respectiva secção de Industria está le-
vantando, forneceo-nos o chefe dessa secção, sr. dr. José Pedro Teixeira, os
interessantes dados seguintes, referentes á cidade de Juiz de Fora [em princ.de 1913). /

Existem nessa laboriosa cidade mineira, cerca de 60 fabricas de manu-
facturas diversas, das quaes já fo^am colhidos apontamentos referentes a:

fabricas de tecidos de algodão;
7 fabricas de tecidos de malha (meias e camisas de meia);
1 do aniagem e saccos;

de cerveja e outras bebidas;
de lacticinios;

i de machinas para lavoura; carroças e outros artigos;
1 de cortume;

de mobílias e materiaes de construcção;
l de chinellos de lioa;

1 de banha, toucinho defumado e presuntos;
1 lythographia e estamparia;
1 de artigos de vi me;
1 de biscoutos;
1 de vassouras e 11 de diversos prockictos.
Nessas fabricas está empregado o capital de 8.786:800g00ü, dando as mes~

mas uma producção annual, cujo valor referente a 1912, é calculado em
15.663:000$000.

O nume *o de operários, que trabalham nessas fabricas, sobe a 3.376,
sendo 1.807homens e 1 569 mulheres.

No capitai acima mencionado nao se incluio o da Companhia Mineira de
Electricidade, que éde 1.4OO:0OOJ500Q.
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cães. Explora também o serviço debonds *S »** ÍndUStdaS l0"

¦ 3.apen™SS^

vapoAr, tS^S^SSÜÍT^ ÍnStal'aÇÔeS PMa >*» «W

-A «Companhia Fabril Juiz do rôSà -. actuaes.rando a industria de tecidosd£ml'J°^ ca^1A& ™ <=°»tos e expio-
rua Marechal Floriano PeiTofo n t f^' na CÍd' deJuiz d* Fora (á
2.500acções de 200^000, em20 dez. de 19lT. a°CÍOnÍstas' rePr*sentando

de.Se Í^s^e^roíÍo^Sr T «"*' de PaZ d° ^
em 18 de maio de 1912,'as Tegui^l notí ^ ^ ^ Barb°Sa'

pZoTclPcarabenS Pe'0S V°SS0S UltÍm0S «-P^S literários.
grandT^rtVS d: Sllt^"'^ * ^ ^ tenho "d" •»
prestando ao nosso qtrTdo KstTdô 

° 
^^ ** ^ °bPa Vae

~iZií^£?sar s^-tp*16 de informa^-*• ¦»-
a deficientes meios de Tonslfit'a n o,? 

aCOla, •P*08 SÍnôes> 1uer dèv'dos
livros consultados! etc. 

Ua' qUe' $?»^? de enganos alheios nos

* ^r^ja2^rB,ta dawi,e traba,h°-a coiiab—
aeraes, apresso-L em %m 17i$Z£S£ P* 

^'f ^ MÍnaS
rentes ao districto de S José dn RÍnd 4^W*o de 1909, refe-
sou professor publico vae pgaSet anuí 

""""P'0 dG JUÍZ de Fóra> onde
-São estas as correcções necessárias •'

de P-mldÍ?^i:a:;Ínatorde° Tf*? d° RÍ° Pret°' ficaadodbes
^ula, limilrophos da^ ««« • «.Francisco

banha se" irSifI1§SÍ^ P * ^^ d° **S 1-Três Ilhas fica a oito Mometros. ^$ Send° ^ ° pov- do

mas pessoas prqiudic das£bfexrSft £ »! «*« Por 4*
Postal para agencias hoinoh -nZ àS« ^^ (l° ^''''««pondencia
Neste sentido, dirigi uma^„t ^2 

° 
?'° 

^ ^'^ ° S' Pa"'°-
mm reu">do na Capital de S Pa,^ ', $&&$& Brasileiro de Geo-

infelizmente, na revisão aue n de 
setembro de 1910.

divisão administrativa de Minas anoT^0* 
Le«islativo do Estado fez da

iaill^lltf^ 
PrCl0-eln MinaS' Ri° • S. Paulo. Além disso,
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Bem útil medida seria a mudança do nome deste logar ou do de alguns dos
outros.

4. O Asylo Palrocinio, hoje reduzido a curso de humanidades, prope-deutico do de theologia do Seminário de Mariana, fica situado a cinco ki-
lometros, ao poente do arraial.

5. A estação ferro-viaria mais protima não é a de Parahybuna: ao con-
trario, e justamente essa a mais -'longínqua das :res que nos servem. Três
Ilhas, ponto final da extineta linha de bondes,' é a mais próxima; Sobragy
ílca a dezoito e Parahybuna a vinte quatro kilometros daqui.

Com a inaguração da est. de Barra Longa (E. de F. Central) entre essas
duas estações, nenhuma oommunicaçáo temos directamente com Parahy-
buna.

A linha de bondes que dahi vinha ãté>Tres Ilhas foi encampada pela
União, juntamente com a E. F, Rio das Flores, natural prolongamento
daquella, de Três Ilhas á est. de Commercio.

Todas as linhas estão soífrendo radicaes modificações e muitas obras
novas sendo construídas.

Com esses melhoramentos e com a conseqüente reducção de tarifas, tan-
tas vezes reclamada e só possível á União, muito tem a esperar o districto
de S. José do Rio Preto, que gosa de um clima saluberrimo e de muitos ele-
mentos naturaes de vida e prosperidade,»-

Picam no mun. de Juiz de Fora estes povoados:
Serra dos Linhares — Logar no distr. da cid. de Juiz de Fora e com

o qual se communica por uma estr. de rodagem.
—Fagueiras (est. da ant. E. de F. Pião a Rio Novo), hoje servida pelaE. F. de Leopoldina.
Neste pov. de Filgueiras ha uma esc. primaria mantida pela Cam. Mun.

de Juiz de Fora.
SaníAnna do Deserto (na zona do ramal férreo de Serraria) é um

arraial que tem um excellentc Campo Santo, com gradil de ferro e uma ca-
pella-necroterio, no interior delle, possuindo além disso um templo catho-
115o da sua padroeira e cerca de 80 prédios. Fica SanfAnna em zona agri
cola e na bacia do Parahyba.

Na est. de Socego (distr. de S. Anna do Deserto) fica a importante
Fabrica de congelação de leite e seos produetos, pertencente aos srs. Cel.
Antônio Monteiro Ferreira da Silva e Major Domiciano Monteiro da Silva,
que exportam, diariamente, leite, manteiga fresca e creme para a Leiteria
Mineira, estabelecida no Rio de Janeiro, na Galeria Cruzeiro, em baixo do
Hotel Avenida.

A est. de Cândido Ferreira fica também em territ. do distr. de S. Anna
do Deserto.

Distr. de Malhias Barbosa — A nova Matriz Catholica desta bella
localidade, á margem da E. F. Central, foi inaug. solemnemente a 1.° de
junho de 1913, em substituição ao velho templo alli desabado ha mezes.
Fica ella na praça Coronel Geraldo, dominando o centro da pov.

A 6 de jan. de 1093, também desabou inesperadamente, na est. e pov.
de Coronel Pacheco, a Egreja catholica da localidade, orçando-se os pre-
juisos em GrOOO^OOn c não tendo havido desastre pessoal.
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-J££t£ ^:i7ém<; 
° desab~° da Matriz se deo poucosmMSS^^ÊmSMÊ"^ tend0 escapado

avu-tados, pois a Egreja <£7ZLe bem ornS 
' ! ° °? """'"^ f°ram

e estando ella situada junto á foz do Palybuna oi nbi ^X eS,•
curado e tem forte correnteza pela dl££££ leí t seoS 

^

Ri.rx2c^frx,rar?»:rr»M"', *»i- *
eta seguida áex-F L w v0i Central do Brasil, e unindo-se

WXVI. MUN. DE I.AGÔA DOURADA

ig|| mun. da zonaCentro-Oéste, no Campo, abrange um só distrieto de
Lagoa Dourada (sede—villa).
Foi a lei est. n. 556, de 30 de agosto do 1911, no n X\'ttt *„2.°, que creou a villa sem foro e mim üêrM n be° arU

raiai desse nome, cujo territ. foi |§ênrado o Xn& de ÜP 
n0 

$comarca, ainda contrnúa a pertencer, quanto ao judiciar! ! 
'"*

Foi o mun. de Lagoa Dourada instaíl. a l.»de innho â\ loi* , a -,eleztos os vereadores da suai.- Câmara, em 3Í demarco anSof ^
fede;aT.e"eParte' 

6leit—"te.da l,circ„mscr. ostadoal e do 3, distr.
Quanto ao eccles., pert. ao arceb. de Mariana.

«.Ü^TÜSJZr- Ml' aSSÍm —amos sobre o en-
«Esta povoação industriosa e bem afamada ™>in Mft „r , •

£«-,».„mi„. d. „«e„Mo,»*£--»,..;;*«,,; .
de Ü:e"a 

aSSÍm " eXprÍmÍa Antonio Assis Martins, em 1370 (no Alrn.
«Esta povoação se compõe de 155 casas.

THnrCÍment0S eStâ,° Da P™^™ de 4 V„ e os óbitos na de 3 vTrinta e .ove agricultores cultivam e criam em átiii /o'duzem milho, feijão, arroz, canna, fumo e 2oZclZ KZT""' 
* ^

lanigero. ^ baao Aacaim, cavallar, suíno e
Sua industria se limita ao tecido de algodãoConsome sal, fazendas de seccos ^ mniho^' c

delegado respectivo. è^verno, em 1861, o sub-
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Aruinando-se a capella de Santo Antônio, começaram os povos um novo
templo de pedra, que ainda está atrasado. Para sua construcção tèm con-
corrido não só o virtuoso prelado, como o governo e o povc. •

A fabrica rende para as despesas, e o único patrimônio que tem são 16
alqueires de terra contíguos á povoação, occup.ados por pobres moradores quenão podem pagar os foros;

Nao existe capella alguma alóm das mencionadas.»

Neste distr. da com. de Prados, observou o Barão Homem de Mello o
mesmo plienoiTícrtp hyo!rog^á]5hico rjúe Em. Liais já notara, quanto ao quasiencontro das águas das; duas bacias fluviacs do São Francisco o do Paraná,
em diflerentes pontos do nosso território.

Diz aquelle douto escriptor brasileiro e. reputado autor do Atlas do
Brasil:

«Eflectivamente, o arraial de Lagoa Dourada, em Minas, situado em uma
planície, é atravessado por dois arroios, cujas águas quasi se encontram.

Um delles corre para o norte, fenecendo no rio Camapuam, afíluente do
Paraopeba (no mun. de Entre Rios), pertencendo assim á bacia do S. Fran-
cisco ; o outro vae ter ao rio Carandahy, afíluente do rio das Mortes, no
Oeste, e que faz parte da bacia do Prata.

Quem vae de Barbacena para Ouro Preto atravessa, próximo de suas
nascentes, os dois braços do mesmo rio Carandahy, passando logo adeante o
rio Paraopeba, sem se aperceber de riue transpõe a bacia do Prata para a do
S. Francisco.» Vide Hisl. do Brás., por J. F. da Rocha Pombo, tomo 1.
pag. 309.

—Desde junho de 1908 foi inaugurada a linha telephonica, que liga o dis-
tricto de Lagoa Dourada á cidade do Prados, a Dores de Campos e/á esta-
ção de Prados, na E F. Oeste do Minas.

Todo o material ó novo o teve no logar rápido assentamento.
— Quando ainda distr. pertencente ao mun. de Tiradentes, em 1890, por oc-

casião do 1.° recenseam. geral da Rep., a freg. de Santo Antônio da Lagoa
Dourada aceusou uma popul. de 4.811 habs., dos quaes 2.381 bom. e 2.457
mulh. {Synopse do Recens. do 31 de dez. de 1890, pag. 70).

—O mun. de Lagoa Dourada tem grande commercio e exporta gado, quei-
jos, manteiga, cerèàes, arreios o vários produetos de sua Lavoura e artefa-
cios de suas industrias, das quaes a mais desenvolvida é a de lacticinios.

A villa de Lagoa Dourada está 16 kms. ao N. da cid. de Prados (sede da
com.), e a 32 kms. da est. de Prados (na E. de F. Oeste de Minas), devendo
serem breve servida por um Ramal da Oeste, ligando S. João d'El-Rey a
Entre Rios.

Tem a villa bons edifícios particulares e públicos; e entre estes a Cama-
ra, Grupo Escolar, Cadeia, Matriz, etc.

—A cit. lei n. 556, de 191L fazendo a nova div. administr. do território
de Minas, determinou no seo art. 9.°, n. VIII, que:

«As divisas do município de Lagoa Dourada, Lage, Rezende Costa e Pra-
dos, no ponto em que fica o districto de S. Francisco Xavier, são as se-
guintes:

Começam no rio Carandahy, na foz do Cachoeirinha, por este acima até-
o primeiro espigáo á esquerda; deste espigão de serrado entre Prados e La
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!Ía^°Uradfa' dàhi em deante> entre Lag°a Dourada e Lage, pelo espi-ão mes

SllSSv a !T ' da CaVa' d6Sta á esr",erda a 8'anhar a na^

I.XXVII. MUN. DE LAVRAS

trictSleTaz (ÃS^dSoí! fâ^^^ *™«> ^ «*
Lavras (sáde-cidade).
Conceição do Rio Grande.
Rosário de Lavras.

•1 Ingahy ou Angahy.
r> Carmo das Luminárias.
0 SantorAntonio da Ponte Nova.

Carrancas (N. S. da Conceieão'de).
Ribeirão Vermelho.

A cit. lei n. 550 desmembrou do mun. de Lavras, pelos ns XIV e \\VIdo art 7.., os distrs. de Perdões e S. João Nepomuc no, paraVon o ios^V
Até Z°: 

mUnS, d*Vmad*P^° ÜVm NeplZZ. '"Ate 1900, a popul, recenseada no mun. era de 30.810 habs e a siinérfdo seoterrit. avaliada em3.600 kms quadrs PAgora, porém, com a reducçâo de uma boa parte da sua área o m™.

No ecçles., depende da dioc. da Campanha.Kçr3.» vol. desta obra (ed. de 1909) encontrará o leitor la>'ga desrrioctóde todo o mun. de Lavras, contida nas pags. 591-015 '

o1Sri^os; milt110' 5-5(M-O0°al(luei-; í'7.i£ S;lclle'0.100.000 kilos; manteiga, 370.1.00 kilos; o queijos, 430.000.
°oPo7d^^
Macáia (Conceição do Rio Biéf 7 „' I - ", 

^-^ 
do A,,gally>
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municipaes, durante a presid. do sr. coronel Pedro Salles, agente executivo
do mun. de Lavras.

-Com o capital de 100:000$000 foi, em 1912, organisada em Lavras uma
companhia para o estabelecimento de uma fabrica de tecidos, tendo sidoin-
corporadores dessa nova Companhia os srs. dr. Antônio da Costa Pinto,
Elias Arantes, Jolianny de Sousa, Aureliano Botelho e Augusto Salles.

A nova Fabrica de Tecidos vai aproveitar a força da Usina hydro-ele-
ctrica installada na Cach. do rio Cervo, a 18 kms. da cid. de Lavras e que
tem uma energia de 800 cav.

—Em 14 de julho de 1912, foi inaugur. o trecho de ligação ferro-viaria
entre as estações de Carrancas e São Vicente Ferrer (muns. de Lavras e Tur-
vo), na linha da E. de F. Oeste de Minas.

—Como interessante caso de longevidade oceorrido neste mun. citemos o
do sr. capitão Manoel Luiz Cardoso, fallecido na avançada edade de 98 annos,
em julho de 1910, no arraial de Perdões.

Foi casado duas vezes, tendo do primeiro matrimônio 17 filhos; do se-
gundo 6.

Constituio, portanto, grande prole, tendo 175 netos, 190 bisnetos e 38 te-
tranetos.

Foi chefe político de prestigio, lendo exercido os cargos de delegado de
policia e de juiz de paz.

--Ficam no mun. e com. de Lavras as pequenas povoações de Retiro e
Machado dos Perdões, nas quaes existem escolas publicas mantidas pelo
Est.

Districto de Carrancas.—Temos sobre distr. do mun. de Lavras ase-
guinte noticia:

«Este districto, cuja sede é um dos mais antigos povoados do Estado,
abrangia em outros tempos uma aréa extensissima, comprehendendo o ter-
ritorio do actual municipio de Lavras, de que presentemente faz parte..Extendendo-se na encosta de uma vasta collina, é o povoado banhado
pelo riacho Carrancas, no qual existe, a alguns kilometros abaixo do ar-
raiai, uma linda cascata com a denominação de Cachoeira da Fumaça.

lia, constituindo este arraial, que oecupa o perímetro de um kilometro
no máximo, 11 ruas, l praça, 142 habitações, sendo que a Matriz é um pe-
queno templo dedicado a S. Miguel. As casas são quasi todas de cons
trucção antiquada, em velho estylo.

Dista o local, que é sede do districto, 12 kilometros da estação férrea
do seo nome (est. de Carrancas), 30 de Luminárias, 24 de S. Ant. da Ponte
Nova e 54 da cid. de Lavras.

A Matriz, cuja edificação data dos tempos coloniaes, e é toda de pedra,não apresenta bellesas architectonicas, e, em seo estylo pesado, sem um uni-
co traço externo que denuncie a preoecupação e o gosto pela arte, em sua
manifestação mais rudimentar, caracterisa a rude simplicidade dos costumes
dos primitivos habitantes do local.

Em sua sachristia, tendo na frente uma commoda de madeira antiquissi-
ma, que ha muito vemrexercendo as funeções de altar das paramentaçõessacerdotaes, ha uma formidável carranca, talhada em uma pedra das que on-
traram na construcção das paredes do edifício e que alli foi collocada, tal-
vez. collimando esse premeditado destino.
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essa era alêÜ , ^»<> 
surgio <a° 9J* <=°nsta por tradição,

dade naiu, 1 
', almente S6 tend° ÍnSPÍrado ° artista "a ^ufe

á dlstan a a co!flf'r 
*£ 
^ 

ao povoado, divisando-se distinctamente
alguns So, Zf,S T° 

de uma ca™™, armada pela combinação de
ÍcSll Pened'a em Uma das faces da se"a> H«e contorna o arraial

«• Vendo a allegoricaefflgic, nos veio ao pensamento a süpposicão de emeosse ella a ongem provável da denominação do local, sahindo! orJnÍ dls
a etulf H W&^° ' C°'her in''°™ações exactas sobre a >' ^ a d« -ta vetusta localidade, as quaes nos fizeram saber que da carranca da serrae que veio o nome desta e posteriormente do arraial o do distrieto

dah1*CZTd\& 
0al'Ta' abrÍ° ° CÍtad° AleiJadinho, na mesmaped-a, a

Íu elt vf o~J isHmfl í TT* 
t0da a SUa nÍtÍdeZ e assignala a «Po« émque esteve o artista a perlustrar estas paragens.

Sabafá 
drr?mÔelda Capel,Mnór sâ0 iden««a^ *» da Egreja do Carmo, de

gado ' 
m,mer0' S6nd0 ° g0St0 um P°uco mais «pa-

Havendo ruído desastradamente uma das torres que ornavam a fachadado templo, f o, confiada a sua reediflcaçâo a um consMctor, c-f ijnorálfa

outros edifícios da era colonial e que o celebrisaram.»
*

A Inspectoria Agricola Federal ultimou o censo pecuário pelo processoZ2 t^ltZcTUtticT°de Lavras e apurou ¦•* «
o ?m vi 

Aaccum' 33-OU cabeças, idem cavallar, 6.1000, idem asinino-muar2. «O. ,dom caprino, 1.000, idem lanigero, l.OOO; idem suino, 34 m
êbnfiiolo8,,HS W tf 

dÍStPS- ^ Carran°aS C Lumi"amS'foi pelou-m^resso do Estado decretado o seguinte, na legislatura de 191*-«AH;. K- O distrieto de Carrancas, do município de Lavras terá as so
r^ddasSpiÍanre,;and0 

na.C°Hnf"-ciado córrego dos Canèi o 
' 
cl 

"
r b nao das Pitangueiras, seguindo por elle até o rio Ayuruoca nor L.abaixo ate o fbeirâo de S. João, por este até as antigas d viías^ cíancas com o distrieto de Santo Antônio da Ponte Nova, seguindo por es^as"
HS ^ m de Ca»'aa«as> S*S^ Por este' paredão VdieSSeiaateonoCapivary.pouco acima da estação de Paulo Freitas séMldo

a n°a.cenSlPnH,'y,até0,rÍbeÍrâ0 
d° Ja=Ua^ ^-acompanharem s'ub da aía nascente, e desta em linha recta á serrado Mindurin e pelo alto „**» .«*msmme por este a,,aix° f ™ sMS?^il

i i 
Art'«5!'C ° territorio d0 distrieto de Luminárias, do mesmo município deL avras fica compreendido dentro das seguintes divisas : da S ra do Min
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Vista, Ponte Falsa e outras dentro da linha das referidas divisas até á Serra
do Mindurim.»

*

De um excellente trabalho publicado pelo sr. prof. Firmino da Costa
Pereira, na Folha de Lavras, descrevendo este mun., extrahimos a seguinte
informação (1911;: *

«Lavras é um verdadeiro centro de instrucção. Existem aqui os seguíh-
tes estabelecimentos com uma matricula de 800 alumnos: Grupo Escolar,
composto de oito cadeiras, com o ensino proíissional ministrado em offici-
nas de costura, de marceneiro, de sapateiro e de serralheiro, e com um cam~
po pratico para trabalhos de jardinagem e horticultura, a inaugurar-se bre-
Vemente; Instituto Evangélico, fundado em 15 de janeiro de 1893, compre-
hendendo o Collegio Carlota Kemper, para meninas, o Gymnasio de Lavras e
a Escola Agrícola, e possuindo uma secção de ensino technico representado
por officinas de sapateiro e selleiro, de marceneiro e carpinteiro, de typo-
graphia e encadernação; Collegio Lavrense, estabelecido em 15 de janeirode 1899, que possue três eursos-primario, secundário e normal, sendo este
equiparado á Escola Normal do Estado; Collegio de N. S. de Lourdes, parameninas, aberto em 6 de março de 1900.

—A musica é uma arte estimada dos lavrenses, sobretudo das senhoras.
Conta a cidade bons professores de musica, duas bandas & muitos pianos.—A creação da imprensa em Lavras data de 13 de fevereiro de 1887, em
que o dr. Francisco Maitins de Andrade, como redactor, e o capitão Fran-
cisco Bernardino de Alvarenga, como editor, fundaram O Lavrense. A im-
prensa é aqui hoje representada pela Folha de Lavras, fundada em 14 de
fevereiro de 1898, pelo Jncenlivo e pela Vida Escolar.

-Lavras é servida por correio diário, e sua agencia, installada em 2 de
dezembro de 1834, teve como primeiro agente o capitão João de Deos Alves
do Nascimento.

—E' servida a cid. pelas linhas do Telegrapho Nacional o da ferro-via
Oeste de Minas. Em 28 de junho de 1889, funccionou aqui pela primeira vez
o telegrapho, installado na casada Câmara.

—A Assistência Publica na cid. está representada pela Casa de Miseri-
cordia, que é um estabelecimento de primeira ordem, e pela conferência de
S. Vicente de Paulo, creada em 24 de maio de 1908.

—Mercado: E' este um melhoramento projectado pela Câmara, que pre-tende leval-o aeífeito brevemente. A cidade é bem provida de viveres, de
que ha vários armazéns, sendo fácil a compra de frangos, ovos, pão, fruetas,
hortaliças, que diariamente se ofterecem nas portas.»

*

O novo semanário lavrense O Municipio começou a publicar, em 1913,
umas notas referentes á Lavras antiga e que lhe foram fornecidas pelo sr.
tenente Francisco Andrade de Sousa Pinto. Dellas destacamos esta noticia
dafreg. da cid. de Lavras, em 1874:

«Collocada na rampa de uma extensa collina, em cujo cábéçõ ergue-se
como atalaia santa um alto Cruzeiro, acha-se a cidade de Lavras, tendo nos
flancos profundas cavas naturaes, onde vae sua população abastecer-se de
água, que falta inteiramente no centro da povoação.O nome de Lavras bem indica que deo origem ao logar a industria de
mineração; infelizmente, porém, debalde procuramos conhecer a éra da sua.

%

F.
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fundação eos nomes de seos habitadores ; soubemos apenas que foi elevadaa parochia por decreto de 19 de Junho de 1813 eá villa pela resolução de 13to Outubro de 1831, sendo installado o municipio no dia 14 de agosto de

A lei provincial n. 1.510, de 20 de Julho de 1868, elevou a villa de Lavrasá categoria de cidade.
Tem este termo feito parte de differentes comarcas : pelo art. 3 da lein.202, de 1 de Abril de 1841, foi declarado que pertencia elle á comarca doRio das Mortes; pelo § 10 do art. 1 °,da lei n. 464, de 22 de Abril de 1850,loieste termo incorporado á comarca do Rio Verde; o §2.o do .art. l.o.dalei n. 585, de maio de 1852, mudou-o de novo para a comarca de Rio dasMortes: pelo § 12 do art. 1.» da lei n. 719, de 16 de Maio de 1855, ficou acomarca do Rio Verde formada com os termos da Campanha, Três Pontas

|Lavras ; supprimida a comarca do Rio Verde pela lei n. 1.266, de 22 deDezembro de 1865, foi o termo de Lavras annexado á comarca do Rio das Mor-tes; sendo restaurada a comarca do Rio Verde, pela lei n. 1.666, de 16 deSetembro de 1870, ficou Lavras fazendo parte da comarca do Rio Verde : alei n. 1.740, de 8 de Outubro de 1870, que dividio as comarcas de Minas,fez de Lavras, Três Pontas e Dores a comarca do Sapucahy; finalmente, pelalei n. 2.002, de i5de Novembro de 1873, ficou Lavras e Dores da Boa Es-
perança formando a então comarca do Sapucahy (em 1874).

Extensa de um quarto de legoa seguramente, não corresponde á largurada cidade ao seo comprimento, havendo apenas, lateraes á sua praça central,duas ruas, uma das quaes estreita e pouco ornada de habitações.
Antes, porém, e em continuação daquella praça, existem muitas ruas bem

providas de prédios, sendo ás principaes dellas as da Misericórdia e de SantaAnna.
Outras apresentam tortuosidades, que vão desapparecendo a esforços dacâmara municipal e de alguns cidadãos prestimosos.A parte mais importante e formosa da cidade é sem duvida o centro, aextensissima praça de SanfAnna, toda sombreada por bellas e grandes arvo-res, que lhe dão, especialmente em noites de brilhante luar, uni aspecto ver-dadeiramente pitoresco, poético e agradável, embora melancólico.
Essa arborisação é melhoramento que já conta mais de 20 annos e que sedeve ao illustrado sr. dr. José Jorge da Silva.
As casas da cidade, em numero de 361, são, em geral, bem construídas ealgumas de verdadeiro gosto e elegância.
Ha outras em construcção e nestes últimos quatro annos cerca de 30 ca-sas novas tem sido feitas, facto que demonstra o florescimento do logar.

*
«Possue a cidade quatro egrejas: a Matriz (de que é padroeira SanfAnna) eas capellas de X. S. do Rosário, de S. Antônio e N. Sra. das Mercês : masa este respeito forçoso é confessar que nada de notável T existo e que qual-quer daquelles templos é bem inferior á importância, população e riqueza deLavras.
Todos elles são de proporções acanhadas e está no voto e na necessida-de do povoa construcção de uma nova e espaçosa Matriz, beneficio que játeríamos si, mais avisadamente, se tivesse em tempo opportuno dado con-

yeniente destino ao producto de muitos títulos passados em 1850 a favor da

: 
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Matriz, por esforços dos missionários capuchinhos, Frei Eugênio e Frei Fran-
cisco.

A cadeia carece ser reconstruída e espera-se que sel-o-á brevemente, s
o governo da provincia quiser utilisar-se de uma lei provincial de 1873, queo autorisoü a despender até 12:000$000 com aquelle serviço, cuja urgência
é manifesta.

Tem a câmara municipal casa própria onde funcciona e que também ser-
ve para as audiências das autoridades e sessões do jury.

E' um vasto e solido edifício, com salões magníficos, boa mobilia e per-feitainente adaptado ao fim a que foi destinado.
Conta a cidade um theatro de elegante e solida construcção, mas ainda

não acabado no interior, sendo que se espera desappareça tal senão em
breve, porque para isso trabalha sua digna directoria.

O cemitério publico é vastíssimo e fechado com altos muros de pedra.Carece, entretanto, de limpesa e certo embellesamento, tarefa que pretenderealisar em breve um illustrado e jovem medico la^ense, o dr. Augusto José
da Silva, dedicadissimo aos melhoramentos de sua terra natal.

Proseguem as obras da casa destinada a hospital de caridade. Ha de
ser este o mais sumptuoso edifício de Lavras, e no seo gênero talvez o me-
lhor da província. i. \

Confiada a sua factura, como está, á direcção do intelligente e beneme-
rito commendador José Esteves de Andrade Botelho, deve-se esperar quesejam concluídas as obras em breve praso e com a perfeição com que tem
sido até agora feitas.

Trabalha-se também activamente na edificação de uma casa destinada á
instrucção publica, por meio dos recursos da sociedade lavrense «Propaga-
dora da Instrucção» e com o auxilio cle uma quota votada na sessão de 1873
pela assemblea provincial.

Muitos cidadãos têm louvavelmente concorrido para esta obra utilissima
e alguns delles com verdadeira generosidade como, por exemplo, o respeita-
vel sr. capitão Sylvestre Alves de Azevedo.

, A somma subscripta e em parte arrecadada excede já a 6:000$0000. Ao
jovem, inteligentíssimo e sympathico lavrense, o sr. Misseno Alves de Pa-
dua, pertence em grande parte a fundação daquella sociedade, mas justiça
pede que se exare também o nome do illustre sr. dr. Joaquim Barbosa Lima,
juiz de direito da comarca, infatigavel operário do progresso e cujos constan-
tes esforços em prol dessa generosa empresa hão revelado cabalmente sua
inexcedivel adhesão ao pensamento civilisaclor que a iniciou.

Existem na cidade escolas primarias; publicas e particulares, para ambos
os sexos ; uma aula publicado latim e francez regida por um dos mais talen-
tosos eillustrados professores da província, não obstante sua juventude; c
um collegio de meninas (internato) dirigido por uma distineta senhora, per-tencente a uma das mais respeitáveis famílias do termo.

A musica é em Lavras cultivada, e na sua orchestra figuram distineta-
mente o venerando maestro, sr. Luciano Antônio Brasileiro, o habilissimo
compositor João F„ da Matta e vários amadores de reconhecida aptidão. Ha
na cidade doze pianos.

A freqüência escolar é, termo médio: na aula publica primaria parameninos — 86 alumnos ; na aula publica primaria para o sexo feminino, 52
alümnàs ; e na aula publicado latim e francez, 16 alumnos.
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Ha mais cerca de'20 meninas e 50 meninos, que freqüentam estabeleci-mentos particulares de instrucção.
• *

«Vêem-se nos arrabaldes da cidade magníficas chácaras, algumas dasquaes lindas e esmeradamente cultivadas, e ha na extrema norte da povoaçãofontes de águas férreas que a medicina tem já empregado vantajosamente.
A legoa e meia da cidade acha-se a barra do Ribeirão Vermelho com oRio Grande, logar em que este começa a ser francamente navegável, n'umaextensão de 30 legoas. Desta navegação, cuja realidade ter-se-ha provável-mente em não remoto futuro, depende em máxima parte o engrandecimentode Lavras e de outros municípios, que estão também collocados nas margensdaquelle importante rio..
Entre os cidadãos que requereram privilegio para estabelecer essa nave-¦ gação está o commendador José Esteves de A. Botelho, que oíferece todasas seguranças de leval-a a effeito ; e si o governo imperial, como se espera,conceder o pedido privilegio, proporcionará á esse dístincto lavrense occa-sião de prestar mais um relevante serviço a este paiz.
Não receamos errar, afflrmando que é esta cidade fadada para ser umadas mais importantes da província.
Temos disso um signal irrecusável no facto de haverem já quatro oucinco companhias ou associações requerido privilegio para estradas de fer-ro, com destino ao Ribeirão Vermelho.
Em riquezas naturaes é sem duvida este um dos primeiros municípios

da província. Além de grande copia de madeiras excellentes, pedra calcarea,
de cantaria, mármore e outras que se prestam perfeitamente a trabalhos deescúlptura, possite muitas jazidas mineraes ainda inexploradas.

O solo produz abundantemente todos es cereaes, e em seos bellos caiu-
pos criam-se annualmente milhares de rezes. A principal exportação consta
de fumo, toucinho, queijos, e gado suíno, bovino e lanigero, para o mercado
do Rio de Janeiro, e assucar, aguardente e cereaes para os municípios vi
sinhos.

A população é industriosa e morigerada, e num município em que ella
. sobe talvez a mais de 25.000 almas encerram-se muitas vezes sessões do jury
, sem haver processos a julgar. A politica de campanário, sempre estéril e
freqüentemente perniciosa, pode-se considerar ha muito em tréguas nesta ei-
dade, onde os melhores e mais importantes cidadãos, fraternisados, promo-vem com louvável energia os grandes melhoramentos moraes, intellectuaes
e materiaes de que carece a população.

Na classe destes últimos, figura em primeiro logar a urgente necessida-
de de abastecer-se a cidade de água potável, por via de um encanamento.

Para essa dispendiosa, mas imprescindível empresa, tem-se obtido jácontos de réis do povo e alguns do cofre provincial, e acreditamos quebre-vemente conseguir-se-ha emílm tão importante beneficio, de cuja realisação
trata.com inteira solicitude e patriótico empenho o honrado sr. Tte. Firmi-

, no Antônio de Salles, um dos mais dignos cavalheiros da sociedade la-
vrense. »

Sob o titulo — Município de Lavras —, o já referido sr. prof. Firmino da
Costa Pereira está elaborando um minucioso trabalho sobre a historia e achorographia da sua terra natal.
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A parte histórica comprehenderá os seguintes capítulos, segundo o pia-no tra«ado, em numero de vinte e um : chronologia, abrangendo para maisde trezentas ephemerides ; datas principaes ; documentos históricos ; fami-lias antigas ; egrejas da cidade ; vigários de Lavras i edifícios públicos • ruase praças; primeiros annos do municipio; revolução de 1842; districtos'- go-verno municipal; divisão judiciaria; a instrucção ; a imprensa ; coronelthomaz; dr. José Jorge; commendador José Esteves : major Joaquim deAbreo; tenente Firmino Salles ; dr. Augusto Silva.
A parte chorographica constará de onze artigos concernentes ao muni-cipio em geral, á cidade e aos districtos. O autor divulgou o apparecimen-to do seo trabalho com o fim de despertar o interesse pela reconstituirãoda historia de Lavras, de modo a poder completal-a melhor com as notasiníormaçoes ou documentos, que se resolvam a fornecer-lhe aquelles oue Dorventura os possuírem. L

*
Na cit. lei n. 556, art. 9.°, n. XX, vem este dispositivo sobre os limitesdo territ. lavrense :
« As divisas do municipio de Lavras são as seguintes :
A partir da confluência do Rio Ayúruoca com o Rio Grande, ponto dadivisa com o districto da Madre de Deos, do municipio do Turvo, descendoalinha de limite a margem esquerda do Rio Grande e dividindo o munioi-

pio de Lavras do municipio do Turvo até frontear a embocadura do Ribei-rao das Vaccas, e dahi por deante dividindo o mesmo municipio de Lavrasdo de S.João d'El-Rey até frontear a embocadura do Rio das Mortes- edeste ponto em deante, dividindo-o do municipio de Bom Successo pelo mes-mo Rio Grande até encontrar a divisa do districto de Perdoes com o clís-tncto de Ribeirão Vermelho, e seguindo por esta divisa até a confluência docórrego do Barreiro com o Rio Grande, e por este abaixo até a confluênciado Rio do Cervo, limite cio districto de S. João Nepomuceno com o de La-vras; subindo, em continuação, o Rio do Cervo até alinha imaginaria tra-cada no mappa da Commissão Geographica até o Rio do Peixe, e por esteabaixo até a confluência do Ribeirão Vermelho, no districto de S. Thomé epor este ribeirão acima até o ponto da linha imaginaria traçada no mesmomappa, e com as alterações ultimamente feitas e que passaram para o munici-
pio de Lavras a Fazenda do Jardim, da Viscondessa de Caldas o outros- edeixando a linha já traçada do referido mappa, no ponto em queabandona ono Ingahy, próximo á fazenda do Capim, e desse ponto continuando a subi-da pelo rio Ingahy até a confluência do ribeirão da Traituba, e por esteacima até a Serra do Mindorim e por esta, á direita, em linha recta até onbeir.Oo dos Carneiros; e descendo por este até o ribeirão das Pi tanoeiras epor est,' abaixo até p rio Avuriiocã, por este abaixo até a continência com oRiu Grande, onde começou a divisa, ficando incorporados ao municipiotodos os terrenos comprehenclidos dentro da demarcação assignalada.»

LXXVIII MUN. DE LEOPOLDINA

Este mun. da chamada zona da Matta Mineira (valle do Pomba) abrandedez districtos de paz b
Leopoldina (sede — cid.).
Campo Limpo.

o Conceição da Boa Vista.
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Providencia.
Piedade.
Rio Pardo.
Recreio.
Santa Isabel.
S. Joaquim.

10 Thebas.
Não soffreo alterações com a ult. Ref. de div. admin. do Est., em 1911.

Sua popul. pelo censo de 1900 foi de 43.773 habs. A superf. do seo territo-
rio é avaliada em 1.495 kms.2

Faz parte do 2.° distr. fed. o da ?.« circumscr. cleit. do Est.
Quanto ao judiciário, constit. uma com. de 1.* entr. e um só termo.
No eccles., depende da archidioc. de Mariana.
Deste mun. de Leopoldina já minuciosamente tratou a 3.* ed. deste An-

nuario,em 1909, pags. 615 e 621.
— A cid. de Leopoldina é servida pelo caminho de ferro e telegrapho .

tem rode telephonica e illumin. electrica; água potável e exgotos ; possueum Gymnasio de sciencias e letras, Escola Normal, Grupo Escolar, Casa de
Caridade, Mercado, Fórum, Câmara, Matriz, fabricas, cafés, hotéis, confeita-
rias, armazéns, etc.

-Desde alguns annos que vem regularmente funccionando nesta cid. o
Gymnasio Leopoldinense, o qual está sob a direeção geral dos srs. drs. José
Ribeiro Junqueira, deputado federal e Custodio Junqueira, med., sendo Dire-
ctor technico e administrativo o sr. José Botelho Reis, prof.

0 Gymnasio foi equipar, ao Gymn. Nacional, pelo decr. n. 7.193, de 2(Sde nov. de 1908, do Gov. da União; e teve pierogativas de Escola Normal»
pelo decr. n. 1.942, de 6 de set. de 1906, do Gov. de Minas,

O curso gymnasial é de 4 annos, para o estudo de línguas e sciencias,
havendo Internato e Externato no Gymnasio.

E' este o seo corpo docente:
Dr. Ribeiro Junqueira, dr. Custodio Junqueira, José Botelho Reis, dr.

Custodio Lustosa, dr. Aristides Sica, pharm. Affonso d'Albuquerque, Juve"
nal Carneiro, Ten. Franklin Emilio Rodrigues, dr. José Procopio A. Jun-
queira Júnior, dr. Assonipo de Sarandy Raposo, d. Ernestina Ribeiro, se-nhorita Hilda Samuel, dr. Henrique Barbosa da Cruz, Emmanuel de AguiarJúnior, João Trentino Ziller, senhorita Bemvinda Ribeiro, José Augusto Ta-vares Pinheiro, José Carneiro de Castro e Padre Manoel José Lopes.

Ainda ha no Gymnasio: 1 medico (dr. Francisco de Andrade Botelho), 1
instruetor militar (tenente Franklin Emilio Rodrigues) e 1 secretario (o sr.Gustavo Pinto).

Annexo ao estabelecimento funccionalim Curso de Pharmacia e Odonto-logia, fundado em março de 1913; e junto ao Curso de Normalistas ha umcui>o primário e um Jardim da Infância.
-O jácit. Gymnasio Leop oldinense foi fundado a 3 de Junho de 1906 e

tem tido de então até hoje os seguintes directores: 1.° dr. Henrique Barbosa
da Cruz, 2.» dr. Jacques Dias Maciel, 3.° prof. José Botelho Reis.

O Instituto funeciona no vasto edifício comprado pelos drs. José e Cus"todio Junqueira á Viuva Ramos.
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Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira
Deputado por Minas e leader da bancada federal mineira

(Nat. de Leopoldina e nasc. em 1870)
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cia nnL •? gymr,aslal; 0,lt|,°s Para o curso odontologico e de pharma-
coU. Paia° 

CUrS° n°mal; e ainda o^°* Pa™ o Vendizado agd-
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^ ^ ^ *° G>'mnasio diP'™°» 35 profes-
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Delia são directores os srs. drs Josó Montaifo r» tres de Lacerda e Francisco de Andrade BoíeÍ - ?P» M TaV^
AZonada Malta está operando em viriv,;!h ¦ •' ,.

Horizonte) e garante aos seis soct u n p eu, t/dinT'3 '""^ ^
que edifleaparao associado. d nheiro e em Prédio,
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Leopoldina) fica o pov.
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çao do leite e seos preparados. apparelhos de congela-
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d,lna e Sanla Isabel, tem
telho Junqueira. ^«anda, n. m e e dirigida pelo sr. Custod.o Bo-

Possue ella a maior Fabr. de lacticinios deste Est.-O Grupo Escolar da mesma cid. foi inau<mr a 1 o ^em excedente prédio e com a elevada ^SS-ie $$£%£$. g ^
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XXXIX. MUN. DE UMA DUARTE

Este mun. da região meridional do Campo comprehende quatro distri-
ctos de paz:

Lima Duarte (sede—cidade).
Conceição de Ibitipoca.
S. Domingos da Bocaina.
SanfAnna do Garambeo.

Nào soffreo alterações com a ult. div. adm. do Est. pela cit. lei n. 556.
Sua popul. apurada no censo de 1900 foi de 12.939 habs. e a superfície

do seoterrit. é aval. em 1.725 kms.2.
Faz parte do2.° distr. fed. eda l,acircumscr, eleit. doEst.
No judiciário, é um termo forense da com. de Palmyra.
Quanto ao eccles., pert. áarchidioc. de Mariana.
Vide o que disse o 3.° vol. deste Annuario, ed. de 1909, pags. 621—624,

sobre o mun. de Lima Duarte.
—Fica a cid. de Lima Duarte a 0°38' de Long. Oeste (pelo merid. do Rio),

a 21°40' de Lat. Sulea 739 ms. de altit., gosandode uma temperatura média
de20°,3.

—A 21 de abril de 1913, foram inaugur. o Grupo Escolar e a Bibliotheca
Municipal desta cid. de Lima Duarte.

—Pela Resolução municipal n. 126, de 23 de Abril de 1910, o Presidente
da Camara de Lima Duarte ficou autorisado a mandar fazer o orçamento dos
concertos precisos nos paredões da ponte do Calixto, sobre o Rio Grande, na
estrada que desta cidade se dirige a SanfAnna do Garambeo, e da constru-
cção da ponte sobre o Rio Conceição, na mesma estrada.

—Existe no mun. e termo de Lima Duarte a pequena pov. do Mogôr,
onde ha üma esc. rural do sexo masc. de caracter municipal.

O Est. por sua vez mantém 9 escolas publicas no mun., sendo 4 no Gru-
poda cid. de Lima Duarte, 2 no distr. da Conceição de Ibitipoca, 2 no de S.
Domingos da Bocaina e 1 no de S. Anna do Garambeo.

*

Além dos districtos da cidade, Conceição de Ibitipoca, S. Domingos da
Bocaina e SanfAnna do Garambeo, o municipio de Lima Duarte possue ainda
os povoados de S. Joaquim, Vargem do Manejo, Monte Verde, Lopes, Major
e Rancharia, todos elles com algum commercio e bastante animados.

Limita-se com os municípios de Juiz de Fora, Turvo, Barbacena, Rio
Preto e Palmyra.

Sua extensão territorial è de 96 kilometros de comprimento e de 36 de
largura.

E' banhado pelos rios do Peixe, Brumado, Salto e outros menores, nos
quaes se encontram magníficas quedas d'agua, sendo a maior a Cachoeira do
Sumidouro, situada no primeiro de|ses cursos d'agua, e que pode fácil-
mente ser aproveitada para energia electrica.

Os pontos culminantes do systema orographico do mun. (Cadeia da Man-
tiqueira) estão nas serras da Ibitipoca, Serra Negra, Garambeo, Serrinha,
Bocaina, Páo de Angu, etc.

—«Conta o municipio magníficos terrenos de culturas, destacando-se os
grandes vargedos ás margens do Rio do Peixe, os quaes se prestam admira
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velmente ao plantio do milho, arroz e canna de assucar, que alli eátão:
actualmente mais em voga. ...s,

Entretanto, elles se prestam também ao cultivo de café, do fumo, daba-
tata, etc., jà tendo sido introduzidos entre os agricultores do municipio os>
modernos processos de lavoura, que lão bons resultados têm dado em outras
zonas do Estado. ....."¦ \,

Possue Lima Duarte grande numero de machinismos pára o beneficia-
mento de cereaes, como o café, o fumo e fabrico do queijo e da manteiga.

E* assim que o municipio conta 8 engenhos de canna, de motor hydrau-
lico, 20 engenhos de madeira movidos a bois, 1 machina a vapor para bene-
flciar arroz, 10 fabricas de manteiga, uma das quaes a vapor, e as outras:
movidas a água e a mão, e 2 fabricas de queijos do reino.

A media da producção agrícola regula: 'J$
Milho—160 alqueires por um de planta: feijão—40 alqueires por um de

planta; arroz-60 alqueires por um de planta.
Vários lavradores têm feito alli experiências a respeito do cultivo de,

cereaes em terrenos de capoeira e em terreno arado, chegando á conclusão,
de que com a cultura de 1 alqueire no primeiro despendem 160$000 e no se-
gundo apenas 80$000.

Nessa proporção fica a cultura do arroz e do feijão. .,'
; A producção annual do municipio regula em :

Milho-120.000 alqueires ; feijào-12.000 alqueires ; arroz -12.000 alquei-,
res ; assucar-2.000 arrobas ; aguardente-900 pipas ; queijos-600.000 kilos ;manteiga—300 000 kilos; e toucinho—3.000 arrobas.

Entretanto, a população rural dedica-se de preferencia à industria pas-toril, sendo que 60c/o dos terrenos do municipio se'! acham transformados^
em pastos de capim meloso, que estão povoados cle gado vaccum de di-
versas raças».

*
-Brevemente, estará aberto o trafego do Ramal férreo de Bemflca a Lima

Duarte (rede dá E. de F. Central do Brasil), estando já bastante adeantadòs
os trabalhos da construcção, como dissemos neste vol., tratando do mun.
do Juiz de Fora.

O Ramal terá 50 kms. de ext. e a sua construcção foi atacada a 29 de
setembro de 1911.

—A estatística pecuária do mun. de Lima Duarte, em princ. de 1913,.
deo o seguinte resultado:

Gado vaccum, 20.000 cabeças ; cavallar, 2.000; asinino e muar, 2.000 ;caprino, 500 ; lanigero,500; suíno, 7.000.
-Na legislai, de 1912, o Congr. do Est. votou o proj. n. 71, no qualforam incluídos os seguintes art.»'; de lei, regulando divisas deste mun. de

Lima Duarte:
Art. 3.o Ficam estabelecidas as divisas de Conceição de Ibitipoca e $.[

Domingos da Bocaina, na parte do território que foi desmembrado do muni-
cipio de Rio Preto para este municipio, em virtude da lei n. 556, de 30 de
agosto de 1911, pelo modo seguinte ,.

§ l.° As divisas do districto de Conceição de Ibitipoca com o de S. Do-
mingos da Bocaina começarão na barra do Leandro, no rio Rosa Gomes
com o rio Brumado, seguindo pela divisa da Fazenda Çanta-Gallo até a FaT
zendado Macaco, seguindo por esta, dividindo com os.Çla.udianQs,. at,éaes-
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trada velha, seguindo por esta até o Cemitério da Rancharia e deste ao alto
da Serra, na divisa dos mesmos districtos.

§ 2.o Fica o território do lado direito pertencendo ao districto de Concei-
çâo da Ibitipocae o do lado esquerdo ao distrteto de S. Domingos da Bocaina.

§ 3.° Picam pertencendo ao districto da cidade as fazendas denomina-
das—Cachoeira e Passa-Tempo.

—No art. 9.° da cit. Lein. 556, de 1911, ficaram assim assentadas as di-
visas do mun. com o seo limitrophe de Rio Preto :

« n. LI1I. As divisas entre os municípios de Lima Duarte e Rio Preto
são as seguintes, estabelecidas em accordo pelas respectivas Câmaras Mu-
nicipaes, em 18 de agosto de 1910 :

Fica desmembrado do districto de Santo Antônio da Olaria, município
de Rio Preto, e pertencendo ao de Lima Duarte o território comprehendido
na margem esquerda do rio Rosa Gomes e as fazendas denominadas Passa
Tempo e Cachoeira, começando as divisas no logar denominado Grota, no
córrego que vem da casa de José Augusto Guimarães (na divisa antiga dos
dois municípios), pelo córrego abaixo até o rio Rosa Gomes e por este aci-
ma até em frente do espigão, no logar denominado Porteira da Mandioca,
na fazenda de José Antônio Duque, terminando ahi esta demarcação, que
na dita Porteira encontra a divisa antiga.

—N. LIV. Ficam desmembrados, em virtude do mesmo accordo supra, do
districto da cidade de Lima Duarte e incorporados ao de Santo Antônio da
Olaria, município do Rio Preto, os sitios denominados Matto Dentro, Pary è
parte do Sumidouro, cujas divisas serão :

Começando no alto da Serra, acima da pedreira pertencente a Francisco
Octaviano Alves de Mello, na divisa de Santo Antônio da Olaria com Lima
Duarte, seguindo por esta Serra até a ponta da mesma ; deste ponto desce
em rumo direito a barra dos córregos que vêm do Matto Dentro e Cemite-
rio Velho, pelo córrego abaixo até o rio Pary, por este abaixo até a
foz do rio do Peixe e por este abaixo até oa actual divisa do Rio Preto com
Lima Duarte.

Deixando o rio e seguindo á direita por esta divisa até o'alto do espigão,
na divisa de Miguel Antônio Duque ; do alto desce em rumo direito ao rio
do Peixe e por este abaixo até em frente a encruzilhada, na estrada publica
que vae para Boa Vista e Taboão ; deixando o rio do Peixe até a dita encru-
zilhadae atravessando a estrada em rumo direito ao rio Pary, por este
acima até a divisa do rio Preto (Olaria) com Lima Duarte, nò logar deno-
minado Bananal; e seguindo por essa divisa até o alto das fazendas da Ses-
mariae Matto Dentro, pertencente a José Antônio Duque; do alto descen-
do por um espigão quê dá vertentes para a dita Sesmaria, seguindo pelo es -

pigáo, águas vertentes, até o alto em frente a povóação da Olaria, na divisa
do Rio Preto (Olaria) com Lima Duarte ; do alto, seguindo á direita, águas
vertentes, até o alto da Serra, no ponto de partida».

I<XXX MUN. DO MACHADO

Este mun. do Sul do Est. abrange 3 districtos de paz (pela divisão ad=
ministrativa feita em 1911):

Santo Antônio do Machado (cid. e sede do mun.).

v„- .-
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2S. Francisco de Paula do Machadinho.
3 S. João Baptista do Douradinho.
Pela ult. Ref. da div. admin. de Minas este mun. perdeo o distr, de paz

de Carmo da Escaramuça, elev. á villa e sede do novo mun. de Paraguassú,
eoc-vi do n.VIII do art. 7.° da cit. Lei n. 556.

A popul. deste mun. do Machado era de 16.316 habs. pelo recens. de
1900; e asuasuperf. calcul.em 1.915 kms.2.

O numero de habs. ea área territorial do mun. estão, porém, sensivel-
mente reduzidos com o desmembramento do distr., que ora constitúe o mun.
de Villa Paraguassú.

Faz parte do 5.° distr. fed. e da 4.acircumscr. eleit. do Est.
Judiciariamente, é ainda sede de uma com. de l.aentr.
—Vide da pag. 624 a 629 a descr. feita deste mun, pela nossa edição de

1909.
E! esta a posição geogr. da cid. do Machado: 2°57' de Long. Occid. do

Rio de Jan. e21°30'de Lat. Sul.
A cid. vae ser illumin. áluz electr. e já tem esperanças de ser brevemen-

te servida por E. de F.
Possue ella Paço Municipal, Fórum, Cadeia, Grupo Escolar, Egreja Ma-

triz, jardim publico, vários estabelecimentos commerciaes, 1 fabrica de teci-
dos, 1 de manteiga, 1 serraria, Usinas de beneficiar café, serviço tele^honi-
cò, imprensa local, abastecimento de água potável, etc.

*

O município do Machado é servido pela Rede Férrea Sul-Mineira (esta-
ções da Fama e Pontalête), e conta imporlantes estabelecimentes industriaes,*
cemo uma Fabrica de tecidos na cidade e 15 engenhos de serra de
madeira espalhados nos 3 distrs.

Tem cerca de 3.000 alqueires de terras occupadas com lavoura de café,
cuja producção annual se eleva a mais de 500.000 arrobas.

Sua exportação é feita para o Rio e S. Paulo, e consiste em café, cereaes,
lacticinios, madeiras, aguardente, assucar, toucinho, etc.

A importação do mun. orça em mais de mil contos de réis, annualmente.
Além do café, produz o município cereaes em grande escala, como o arroz,

feijão, milho, assim como o fumo, a batata e a canna de assucar, alli em fran-
co desenvolvimento.

A producção de cada alqueire de terreno, contendo 2.000 pés de café, é
de 150 arrobas, o que patenteia, com evidencia, a uberdade do solo em Santo
Antônio do Machado, riquíssimo ainda pelas suas bellezas naturaes, entre as
quaes muitas quedas d'agua, que abundam nos rios Machado, São João, Dou-
rado, Machadinho, Turvo, Ouvidor, Douradinho, e outros que cortam o terri-
torto do mun.

—Uma das maiores fazendas agrícolas do mun. é a do sr. dr. Gabriel Tci-
xeira, com 700 alqueires, havendo muitas outras propriedades das famílias
Sousa Dias, Almeida Nogueira, Vieiras, Costas, Gouvêas, Araujos, Ferreira
Prado, Oliveira Leite, etc.

Já demos minuciosa estatística econômica e agro-pecuaria deste mun., á
pag. 625 e segs. do 3.o vol. deste Annuario.

—A lavoura do mun. é bem adeantada e conta com o braço do colono ex-
trangeiro, havendo mais de 2.000 italianos, colonisados nas Fazendas do Ma*
chado.
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Entre trabalhadores e operários agrícolas empregados neste mun , orça
a respectiva Câmara o seo numero em 10 mil.

—Está encravado no valle do Sapucahy Grande (portanto, na bacia do Pa-
rraná)otérrit deste fértil e opulento mun. do Machado.
,.., ,—Pelo çontraçto assignadò em 19 de setembro de 1912,céní S. Paulo,
perante o 4.° tabelião, entre a Companhia Machadense do Electrícidade e a
.Companhia Paulista de Electricidade, p<ira illuminação electiica de Ma-
chado, Paraguassú e Machadinho, tal serviço deverá estar alli concluído' dentro de 12 mezes.

A illuminação publica da cid, do, Machado constará de 150 lâmpadas in-
candescentes,de 32 velas e dois arcos voltaicos de 300 velas; e a de Paraguas-
sú, de 175 lâmpadas incandescentes de 32 velas, e a de Machadinho, de 60
lahipadas incandescentes de 32 velas.

. ,A rede de transmissão terá um total de 60 kilometros, com 10 transfor-' iiiadorès. '
A illuminação publica da cid. do Machado e distr. do Machadinho será

feita por 15:400^000 annuaes, pagos pela Câmara de S. Antônio do Machado.

LXXXI. MüN. DE MANHUASSÚ'

4

liste mun. da zona de Leste (bacia do Rio Doce) abrange quatorze dis-
trictos de paz (pelault. Ref. de div. adm, do Est.):

S. Lourenço do Manhuassú (séde-cid.).
Bom Jesus do Pirapetinga.
Santa Margarida.

S. João do Manhuassú.
Santa Helena.
S. Simáo-
S. Sebastião do Sacramento.
SanfAnna do Manhuassú.
SanfAnna do Rio José Pedro.

10 S. Domingos do Rio José Pedro. --
11 Dores do Rio José Pedro.
12 Passagem do Manhuassú.

,13 Alegria.
14 S. Luz do Manhuassú
Pela lei n. 556, de 30 de agosto de 1911, o Congr. Mineiro desmembrou

deste mun. os distrs. e territórios de S. Antônio do José Pedro, S, Sebas-
tiáo do Occidente, Barra do Manhuassú, S. José da Ponte Nova, Pockrane
e S. Manoel do Mutum e delles, englobadamente, formou o novo mun. da
Villa do Rio José Pedro (n. XXVII do art. 7.u da cit. Lei); porém, para
compensar o n.° de distrs de paz, em que ficara desfalcado o mun. de Ma-
nhuassú, a mesma lei nelle creou os 3 novos distrs. de SanfAnna do Rio
José Pedro (n. XVII do art. 2 °), de S. Domingos (n. XIX do cit. art ) e de
Alegria (n. XXVII do ref. art. 2 °).

— O 2.° censo federal de 1900 apurou neste mun. de Manhuassú uma popul.
de.38.702 habs. e o,recenseamento municipal (feito pela respectiva Gamara,
em 1906) apurou 77.400 habs. em todo o mun.

Sua superfície é aval. em 4.575 kms. quadrs.
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Faz parte, eleitoralmente, do 3.° distr. fed. e da 1.* circamscripção es-
tadoal.

Quanto ao judiciário, constitue uma com. de 1.» entr., com os 2 termos
de Manhuassú e Caratinga.

No eccles., depende do arceb. de Mariana.
No 3.° vol. deste Annuario, ed. de 1909, pags. 629—638, ha minuciosa

descripção hist. e chorogr. deste mun.
*

— Nesta cid. do Manhuassú fali. a 24 de maio de 1913 o velho septuagena-
rio allemão tenente Maximiliano von Randow, nascido em Breslau a8 março
1843 e vindo para o Brasil com 11 annos.

Como voluntário extrangeiro tomou parte na Guerra do Paraguay e era
tenente honorário do nosso Exercito e pnarmaceutico licenceado, tendo va-
rias medalhas militares do Brasil, Argentina e Uruguay (paizes da Tríplice
Alliança).

Deixou 14 filhos em Minas e morou no Rio de Janeiro, em Divino do Ca-
Tangola e Manhuassú, onde falleceo aos 70 annos de edade.

—Existe no arraial de S. Simão do Manhuassú a Bibliotheca Sansimo-
nense, franqueada ao publico e contendo cerca de 1.000 vols. diversos, ten-
do sido fundada pelo sr. José Jorge de Castro.

—Em 1911, foi fundado um instituto de humanidades, com o nome de
Lyceo Enriques d'Oliveira, tendo sede nesta cid. de Manhuassú, pela

iniciativa do sr, Clodoveo Enriques d'01iveira, auxiliado por outros cidadãos.
Desde 1.° de Julho de 1913 este Lyceo passou a ser dirigido pelo sr. dr. José

Eutropio, bach. em Dir. e ex-prof. do Gymnasio e da Esc. Normal de S. Paulo
do Muriahé, tendo o sr. próf. Clodoveo de Oliveira passado 

"a 
proprie-

dade do Collegio aos srs. dr. César Leite e coronel Affonso d'Albuquerque.
—Por obséquio do sr. coronel José Guilherme de Sousa, recebemos esta

relação das cachoeiras que ficam á margem da futura Estrada de Ferro do
Porto do Sousa a Manhuassú, e dentro da comarca de Manhuassú:

No Rio Manhuassú:
1.* Cachoeira próxima ao córrego Palmital e com 3m de altura.
2.a » Rio S. Pedro » 10m » »
3.* » da Neblima—próxima ao córrego da Água Bôa ecom 20m

de altura.
4.* Cachoeira próxima ao arraial de Santa Maria e com 30m'de altura.
No Rio José Pedro:
1. Cachoeira da Cerejeira—fica 5.200m acima da Passagem e tem 5m de

altura.
2.* » Fumacinha—3 000m acima do Bananal, com 17m » altura.
3.* » Fumaça—1,000m acima da anterior e com 19m de altura,
4.* » Itaypava—ô.000m » » » 10m de altura.
5.a Grande do Paraiso-a 4.000m da anterior e com 17m de altura.
6.a »» Pequena do Paraíso—a 400m da anterior e com 10m de altura.
7'° »> do Germano—abaixo da Varginha e com 16m de alturr.
No Rio Caratinga:
1.' Cachoeira próxima ao Ribeirão do Alegre e com 3m de altura.

.2.* » á casa de Antonio Teixeira e com 4m. de altura.-

.3.* » Grande do Caratinga-próxima ao pov. de Inhapim e com
50™ de altura.
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LXXXII MUN. DE MAR DE HESPAMIA

$

Este mun. da região da Matta ou Sudeste (bacia do Parahyba do Sul),
comprehende oito distrietos de paz :

1. Mar de Hespanha (sede do mun. e cid.).
2. Engenho Novo.
3. Monte Verde.
4. Aventureiro.
5. S. Antônio do Chiador.
6. Penha Longa.
7. Pequery.
8. Soledade do Chiador.
Este mun. não soffreo alterações com a ult. Ref. da div. admin. de

1911. {
Sua popul. era de 41.046 habs. pelo recenseam. de 1900 e sua superf. é

aval. em 1.931 kms. quadrs..
Faz parte do 2.° distr. fêd. e da 2.a circumscr. eleit. do Est.
Judiciariamente, constitue uma com. de 1> entr. com um só termo.
No eccles., pert* ao arcebisp. de Mariana.
—Vide sobre este mun. de Mar de Hespanha a 3.» ed. desta obra, anno

de 1909, pags. 638—645.
A cid. é hoje servida de caminho de ferro e telegrapho e possue vários

melhoramentos: Grupo Escolar, Collegio, Nucíeo colonial, etc.
—As divisas entre os municípios de Guarará e Mar de Hespanha são as es-

tabelecidas nos Decrs. n. 42, de 16 de abril, n. 190, do 19 de setembro e n.
278, de 5 de dezembro de 1890, conforme determinou o n. L do art. 9.° da Lei
n. 556, de 1911.

—Em 1910, o Gov. do dr. W. Braz fundou neste mun. um Instituto Pro-
fissional para meninos pobres e modelado pelo Instituto João Pinheiro, de
Bello Horizonte.

Posteriormente, ainda o Gov. Mineiro ahi creou a Colônia Agrícola
Barão de Ayuruoca% tendo para isso adquirido.uma grande propriedade sita
neste mun.

-Segundo a avaliação feita, em princ. de 1913, por ordem da Insp. Agric.
Fed de Minas, existem neste mun. de Mar de Hespanha: de gadovaecum,
30.000 cabeças; de cavallar, 2.5C0; de asinino c mua.r, 1.8C0; de caprino.
3.C00; delanigero, 2.CCC; e de suino, 1.CC0 cabeças.

—Exisle neste mun. um distr. (õ de S. Pedro do Pequiry), cuja denomi-
nação veio da lingua tupi.

Com effeito, Pequery ou Pequiry é nome indigena e provém de piquiry,
«rio dos peixinhos», seg.TA. Sampaio, op. cit., pag. 146.

—O peq. pov. do Córrego da Areia fica dentro do distr. da cid. de Mar
de Hespanha e nelle existe uma. esc. publ.mun.— O sr. cel. Carlos Teixeira Soares, adeantado fazendeiro no distr. de
Aventureiro, introduzio ultimamente, um grande melhoramento em seo esta-
belecimento agricola (a Fazenda. Gironda), com a inauguração de uma li-
nha de bondes, por trácção animal, entre a sede da Faz. e o arraial de S.
Antônio do Aventureiro.
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—A pov. de Sarandy do Monte Verde, fica neste mun. e com. de Mar de
Hespanha, havendo em Minas outros logares com o mesmo nome : Sarandy,
no mun. de Juiz de Fora, a nove kms. de Caeté ; no mun. de Rio Novo, a 6
kms de Goyana; e no mun. de Sete Lagoas, a 2 kms de Cordisburgo; etc.

Sarandy indica terreno ruim, carrasquento, no dizer do povo, e é voca-
bulo de origem tupi.

O pov. de Sarandy de Monte Verde dista 15 kms. da cid. de Mar de
Hespanha e 9 kms. do pov. de Engenho Novo.

A est. férrea mais próxima é a de Santa Helena (no Ramal da Serraria).
Sarandy do Monte Verde ou S, Sebastião do Monte Verde é o mesmo
logar,

I/XXXIII MUN. DE MAKIA DA FE'

Este mun. do Sul de Minas comprehende um único districto de paz :
1. Maria da Fé (sede—villa).
Esta villa e mun. de Maria da Fé foram'creados, em virtude do n. XXXI

do art. 7.° da cit. Lei n. 556, de 30 de agosto de 1911, que desmembrou o
territ. do então distr. de Campos de Maria da Fé do mun. de Pedra Branca,
ao qual pertencia.

Emancipado, administrativamente, o mun. de Maria da Fé continua a
depender, quanto ao judiciário, do termo forense de Christina (com. delta-
juba), por ser uma villa sem foro.

Eleitoralmente, o novo e pequeno mun. sul-mineiro depende do 5.° distr.
fed. e da3.a circumser. estadoal.

Noecclesiastico, pert. á dioc. de Pouso Alegre.
O mun. regula ter, actualmente, 6.000 habs.
Norecenseam. geral de 1890, o então distr. de Campos de Maria da Fé

pertencia á parochia ecclesiastica de Espirito Santo de Christina, com a
qual foi recenseada a sua população, englobadamente, num total de 5.253
habs., sendo 2.673 homs. e 2.580 raulhs.

(Vide Syncpsc do recenseam. de31 dez. 1890, pag. 51).
—A' pag. 269 do"H vol. deste Annuario (ed. de 1907) vem uma pequena

noticia sobre o distr.—hoje villa—de Maria da Fé, cuja altit- é de 1.280 ms.
sobre o nivel do mar e por isso gosa deum clima saluberrimo, em zona des-
campada e ao sopé da Serra de Christina, atravessada pela Rede Sul Minei-
ra (ant. E. de F. Sapucahy).

-O mun. de Maria da Fé tem uma lavoura adeantada, sendo a cultura
mais rendosa a de .batatinhas inglezas ou do reino», de que faz larga ex-
portação para os mercados do Rio de Juneiro e S. Paulo.

A exportação local de batatas só para o Rio foi esta: em 1903, 280 mil
kilos ; em 1904, 480 mil kilos ; em 1906, 900 mil kilos !

Além da cultura de batatas, em grande escala, o mun. produz muitos
cereaes o o seo clima produz todos os fruetos europeos da zona temperada
(uvas, maçans, pecegos, pêras, etc.).

—Collocada em um planalto a 1.280 metros acima do nivel do mar, os-
tenta-se risonhaa Villa com suas ruas bem alinhadas, todas cheias de casas
simples, porém elegantes e confortáveis.
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Orça por 100 prédios o numero de habitações da Villa, que tem 2 Egre-
jas, vários estabelecimentos commerçiaes, pharmacias, collegio, hotel, agen-
cia de correio, etc.

Dentre os edifícios públicos notam-se o Grupo Escolar e o da Câmara
Municipal, ambos novos e de moderno estylo. achando-se este ultimo nas
proximidades da estação fenva da Rede Sul-Mineira.

A est. de Maria da Fé está a 18 kms. da cid. de Christina, a 20 da de
Itajubá e a 24 da est. da Pedra Branca.

A linha férrea da ex-Comp. Sapucahy, nessa região da serra e campos
do planalto de Maria da Fé, é de uma grande belleza de traçado.

Entre as propriedades agrícolas do mun. citam-se as Fazendas de S. João,
dos Mendes, dos Pintos, do Pedrão, etc.

A ind. pastoril e a cultura do café, canna, arroz, milho, engorda de sui-
íos, fabrico de assucar e aguardente, concorrem, ao lado da intensa lavou-
ra das solaneas (batatas), para a riqueza do pequeno mun. de Maria da Fé

—Descrevendo uma excursão ao Sul de Minas, em chronicas publicadas
n'0 Pais, o jornalista sr. Porphyrio Camello assim se refere a Maria da Fé
e á paisagem da região em que esta villa se acha situada:

«Por essas paragens os panoramas lembram o que se conta da Suissa,
pelo que se deprehende das photographias de sítios amenos dos Alpes.

O solo é trabalhado da seguinte fôrma: o fundo das gargantas e valles
estreitos, que conservam um relativo nivel, apresenta, pelo encharcaraento
dos terrenos, fertilissimos húmus, por assim dizer, corrido das faldasde uma
e outra inclinação, que são vestidas de florestas regulares, de cafesaes ou
pastagens limpas; apresenta as qualidades de verdadeiros paludes drenados
pelos ribeiros que correm em caprichosas sinuosidades.

Nesses paludes os lavradores cultivam o arroz, a batata e o fumo, em
grande escala; por vezes, vêm-se ahi milharaes, feijoaes e vastos canteiros
de cebolas.

Nas faldas plantam, em baixo, feijão, milho, batata, ou limpam pas-
tagens.

A' meia altura das encostas, alinham-se, em enormes rectangulos, os ma-
gniflcos cafesaes, bem cuidados e revelando, no colorido da folhagem, apu-
jança e saúde do solo, e raros cannaviaes.

Por cima dos cafesaes, ganhando o espigão das morrarías e serras, per
manece a vegetação natural, ora extensa e sem clareiras, ora falhada aqui e
ali, nos pontos onde está a rocha exposta, era alcantis e fraguedos.

E' extraordinária a abundância de água na serra.
Em cada ravina, em qualquer grotão ou reentrancia das encostas, corre

um regato ourioeiro, de maior ou menor volume de água magniflca. leve,
fresca e limpida, descendo os leitos empedrados em bellissimas quedas, cas-
catas e véos de noiva, até descansar, em fluir tranquillo, nos sinuosos leitos
do fundo dos valles.

Maria da Fé—localisada em magnífico planalto das montanhas de seo no-
me e cercada de pinheiraes vetustos, é celebre em todo o Estado de Minas porsuas grandes plantações de batata, a preciosa solanacea.

O saudoso dr. João Pinheiro, visitando o Sul de Minas, impressionou-se
tanto com as batatas de Maria da Fé que, em Bello :Horizontei quando ab
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gum jovem esperançoso ia ao Palácio pedir emprego ao maUògradò republi-
co, este sempre se saia com estai

—Mas, moço ! Vá plantar batatas em Maria da Fé !..• Olhe: nâoha-
verá melhor negocio ou emprego para você... ,. %

De facto, pelo que informam as .'estatísticas, a coisa é perfeitamente de
assombrar.

Em Maria da Fé a batata sé desenvolve até sobre as pedras, em camadas
tênues de terra, ostentando os tubercujos, ainda assim, colossal desenvol-
vimento. ^

—Dobrada a garganta de Maria da Fé, com a cota de 1.432 nietrósrsobre
o nivel do mar pelos trilhos da linha ferrea-que ahi attinge a altitude cul-
.minante vencida pela viação férrea no', Brasil, segundo alguns, pois outros
revocam essa qualidade como pertencente á parada 4a Figueira, do ramal
de Ouro Preto, na Central do Brasil; dobrada^ a garganta, a linha desce em
demanda da parada do Pedrão, correndo em região ¦bellissima é áspera, com
um traçado admirável e justo, devendo ser o orgulho do engenheiro que o es-
tudou, com certeza içado á corda no plano inclinado das penedias mpnumen-
taes sobre um abysmo vertiginoso.

Lá em baixo, flue o rio S. João, tranquillamente, depois de ter cahido
de enorme altura em estupenda série de cascatas e «véos de noiva»;

O fundo do valle é amplo, aqui, e densamente povoado, erígindo-se as
vivendasdos sitiantes no talude dos morros e çohtrafortes serranos. • '.

A propriedade nessa região patenteia um aspecto que nos causou verda-
deiro enthusiasmo, pela grande subdivisão das fazendas.

Não existem, aqui, mais, os enormes latifúndios.
Aposse em geral não vae, para dado proprietário, além de 25 a 30 ai-

queires de terras, o que facilita a plena exploração das mesmas, intensa-
mente.

Esse facto acaba, por outro lado, com o sophisma da terra cansadat
cuja utilidade única é a de cohonestar a destruição estúpida das florestas».

LXXXIV. MUN. DE MARIANA

Este mun. da região Centro-Leste (bacia do Rio Doce e valles do Carmo,
Gualachos e Piracicaba) abrange treze districtos de paz:

Mariana (sede - cidade).
Passagem.

S. Sebastião.
Sumidouro.
Camargos.

S. Caetano.
Cachoeira do Brumado.
Santa Rita Durão.
Furquim.

10 S. Gonçalo de Ubá.
11 Bôa Vista.
12 São Domingos. .
13. 6arra Longa. ' •
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Nenhuma alteração soffreo este velho mun. com a lei n, 556, de 1911,
tendo sido apenas restaurado o ant. distr. de S. Gonçalo de Ubá, que fora
ha tempos supprim. pela Cam. Mun.

Pèlorécenseam. de 1900, sua popul. era de 56.404 habs., sendo avaliada
a suasuperf. em 2.178 kms. quadrs.

Faz parte do 3.° distr. fed. eda 1.» circumscr. eleit. do Est,
Quanto ao judiciário, constituo uma com. de l.*entr., abrangendo os 2

termos de Mariana e Pirahga.
No ecclesiastico; está süj. ao arcebispado de Mariana, cuja sede é a

mesma cid. de Mariana.
De pag. 645 a 651 do 3.° vol. deste Annuario, ed. de 1909, fizemos mi-

nuciosa descripção hist. e phys. deste mun. e suas principaes localidades.—A 8 de abril de '191I> a cid. de Mariana conimemorou, solemnemente, o
2.° centenário da sua elevação á villa, no sec. 18.°

A velha e histórica cid. (1,* ürbs mineira), pátria de dous Inconfidentes
Mineiros—Dr. Cláudio Manoel da Costa e Padre Martinho de Freitas Gui-
marãese de tantos outros varões illustres, proceres da Independência do
Brasil, como Felisberto Caldeira Brant, Pedro Dias Paes Leme, José Joa-
quim da Rocha, João Maciel da Costa, Antonio Pires da Silva Pontes, aos
quaes. cabe a grande gloria de haverem concorrido directamente para a
liberdade nacional no século passado; berço de notáveis brasileiros, como o
marechal Godinho, o arcebispo D. Francisco, de Gôa, monsenhor Júlio Bica-
lho, conego Santa Apollonia, os Barões de Camargos, o dr. Antonio Gomes
Cândido, o dr. Theotonío Alvares ', 

Maciel, o Barão de Itabira (filho do Inconli-
dente coronel Francisco de Paula) e tantos outros; vio passar o seo bi-cente-
nario por entre demonstrações de júbilo publico e particular.

—Do semanário local— O Germinal, vamos extrahir umas interessantes
notas sobre as origens e tradições de Mariana.

-Começou o pequeno Arraial de Carmo de 1696 a 1700, tendo sido os seos
descobridores os bandeirantes Paulistas, Miguel Garcia e João Lopes de
Lima.

O distincto poeta do Ribeirão do Carmo, dr. Cláudio Manoel da Costa,em sua obra intituladíi-Fundamento Histórico, da Capitania de Minas Ge-raes, dá Miguel Garcia como o primeiro que descobrio um Córrego dentrodo districto da cidade, que faz barra no Ribeirão do Carmo, e que João Lo-
pesde Lima descobrio pelo mesmo tempo o referido Ribeirão, em 1699.Mas, o nosso illustrado patricio dr. Diogo Pereira de Vasconcellos, basca-
do em importantes documentos, diz, na sua Historia de Minas, que a data
do descobrimento do Ribeirão do Carmo foi a 16 do julho de 1696, dia em
que a Egreja commemoraa festa da N. Sra do Carmo, c não em 1699 como
resa o «Fundamento Histórico» do dr. Cláudio Manoel da Costa.

João Lopes de Lima, juntamente com seos companheiros, depois de terencontrado nas margens do novo Ribeirão enorme quantidade de ouro,fixou aqui a sua residência e assim foi pouco a pouco desenvolvendo a po-voaçâo,o não obstante as difficuldades que tiveram de vencer, pois omilho chegou a ser vendido a 30 e 40 oitavas o alqueire, e o feijão a 80oitavas de ouro.
Governava a Capitania de Minas Geraes, que estava ainda annexada áde S. Paulo, o benemérito General Antonio de Albuquerque CoelhoMe Car •
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Jfla^n°HnqUand0,en? 
dieabH1de WU foi creada a Villado Ribeirão do Carmo,

5 de St 
a*aT™ Vereadoreá' em 4 de julho e a posse delles, no diao ae julho, tudo de 1711.

r.Jlí? f • d? ^f ^ 174S (34 ann0S apos a crea«â0 da Villa do Rib. do
nl i »^ ada a Cidade EPiscopal, por carta regia de D. João V com onome de Mariana, em homenagem á Rainha consorte, d. Mariana d'Austria,

í «„° v* gradua«ao P°r ser ^de do bispado das Minas Geraes.
m.iJ«V 

dezembro do mesmo anno foi nomeado e confirmado o eéopri*meiro Bispo, pela Bulla -Candor luçis ceterne, do pontifico Bento XIV.-Eis a serie dos venerandos bispos que tê occupado o solto da EgrejaMananense, e que pelas suas «.rtudes e serviços prestados á Pátria, e á re-
m«.. Tff0^ 1ue os seos nomes sejam inseridos nestas columnas, na me-moravel data do Bicentenário de Mariana:

de MÊiS ^afel 
d* Cruz, tomou posse do governo da diocese a 27de ievere.ro de 1748 por seo procurador, o revd. dr. Lourenço José de Quei-

oeo» .1SUaen !da!0lemne a 28 de ^vembro do mesmo anno e falle-ceo a 3 de janeiro de 1764.

CathFeÍeablB7SP,° renl ,fUnd°U ° Seminario do Mariana, creou o Cabido da
Conto* de 

dezembro de 1718, ficando organisado com os seguintesConegos os quaes eram quasi todos formados em Direito Canonico «
Morís Chfn't^'A?eral h° ^^ 

^^^; Ar^^ dr. José Andrade e
T/t nnU t ' A'exandre Nunes Cardoso ; Thesoureiro-Mór, João de Cam-
LL,?p H0rreSLD0Ut0ra1' J0ã° Martins Cabrito í Magistral, João Ro-
ZVce^aZliMeStTreSem/rteS'Coneg° Maa°el Ribeiro Soares e Cone-
MoÜ« r„ Çalv:i3°rgeS deAlmeida; Penitenciários, Simão Caetano de
1 Si va SiAnt^° :FrT daPaz Barret°; Conegos: Francisco Xavier
Pernas H^ros 

' 'r° d*SÍl™>F™™° «ornes de Sousa, Domingos

cUradlBrtrP°^vl' 
'T°aqUvn B°rgeS de Pi8ueirôa> tomou posse pelo seo pro-

HanIJLI XaV,orRua' a3de fevereiro de 1772 e nao veio a Ma-nana, porque renunciou pouco depois o seo Bispado.
cese ; ]D-Barthololnieo 

Manoel Mendes dos Reis, tomou posse da suaDio-cese a 19 de dezembro de lm ^ sm &doi RJ ™>nana, por ter renunciado o seo Bispado.

a 29 dê aLto^moT? 
^ Encavna^° Poatevel, tomou posse da Diocese.-l^íz^e %;:^^*cio Correia de sa e fez

™?n sei: izzrViIla Rica'a 16 de junb°de n93 e a is foi ***¦
de iTORn;,/!1310!1"'^0 

deSâ° José'tomou posse da Diocese a 20 de agosto
íro ?iS fi S0 ^ÜÍ° 

A1VareS Ferreira Rodrigaes e a 30 de outu!bi o de 1799 fez a sua entrada solemne, fallecendo a 14 de agosto de 1817.
rev P • Z m \ fntÍSSÍma Trindade' tomou P°sse do Bispado pelo
do vul ; k T 

Ant°m° M°nteir0 de BaiTOS (e^e sacerdote era irmão
,11 ponhas do Campo) a 25 de março de 1820 e a 8 deb?o I lirmo anno fez a sua entrada solemne- faiiecend°a ^ mm
eove7n!l11i<le 

°UtUbr0 dC' 1835, ° Padre Di°8° FeiJ° foi apresentado pelogoverno do Império para Bispo da Diocese de Mariana, mas, nao acceitandoo cargo, renunciou o bispado, em 1838. ^ceuanao

.

•'. *'. 
•'"..-. í •'.¦' : >' ¦ ¦
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:i 7,r°: D., Carlos Pereira Freire de fdoura, não tomou posse, da diocese e
nem foiisagrado, foi precpnisado no Çqnsistorio de 17 de dezembro de 1840,
por Gregorio XVI e falleceo em S. João d'Rel-Rey (era natural de Minas
Novas),. ^| -% ,,:. ;'._ g ,'.'7'. , 

'. 
,'

8<° D. Antônio Ferreira Viçoso, tomou posse dá Diocese a 28 de abril
de 1844, pelo seo procurador Conego João Paulo Barbosa e fez a sua en-
tradasolemnea 12 de julho do mesmo anno, fallecendo a 7 de julhode 1875.., ,.•;:;-/ Immn WiM

Este virtuoso Bispo foi quem fundou o Collegio Providencia de Ma-
ííana, em 1849, e entregou a direeção do Seminário aos beneméritos Padres
Lasaristás (da Congregação da Missão ou de S. Vicente de Paulo).

9.o Drli Dom Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides, bacharel em
letras pela collegio Pedro II, doutor em mathematicas e sciencias physicas
e natúraespela ant. Escola Central de Engenheiros, ex-Vice-ReitOr do
Collegio Podro II, tomou posse da diocese a17 de novòmbrode 1877 e delia
foio l.o Bispo brasileiro (era natural da cid. fluminense de Campos), tendo
fallecido a 16 de julho de 1896.

10.° Dom Silverio Gomes Pimenta (1.° bispo mineiro da diocese, nasci-
do em Congonhas do Campo, mun.de Ouro Preto, em 1840), tomou posse
do bispado,, em 16 de maio de 1897, tendo sido elevado a Arcebispo nietro-
politaiio de Minas, com sede em Mariana, por decreto de 8 de julho de
1906, dò Papa Pio X.

ü5 Dom Silverio foi o 10.° bispo'de Mariana, na ordem chronologica, e é
ainda o seo l.0 Arcebispo.

Dó doutor Cláudio Manoel da Costa (o mais illustre dos filhos do mun.
de Mariana), ficaram estas obras poéticas bem conhecidas nos domínios
da lingua portugueza :

Munusculo métrico, romance, Coimbra, 1753;
Epicedio, consagrado ámemóriade Frei Gaspar da Encarnação, Coim-

bra, 1753;
Lábyrintho de amor, poema, Coimbra, 1753 ;m" Obras poéticas, Coimbra 1768; . _
Villa Rica, poema, com admirável introducção histórica; Ouro Preto,

ed. br as. de 1841.
E Poesias diversas, publicadas na Revista Brasileira pelo Barão de Ra-

miz Galvão (1894), e mais tarde editadas pela casa Garnier.
Existe ainda a um canto do Largo da Sé, na cid. de Mariana, o velho

sobradinho de sacadas e rótulas de madeira, onde morou o dr. Cláudio.
Esse histórico edifício da mais veneranda figura dos Inconfidentes tem

hoje em frente a columna commemorativa do 2.° Centenário, levantada, em
1911, sobre o antigo pelouririho em face da Cathedraí.

O Palácio da Villa do Carmo. «Nenhum monumento dos primeiros tem-
pós Se conservou intacto (em Ma;iâna), como até o presente se acha o Pa-
lacio da Villa do Carmo, em que morou o 3.° Govor. i onde de Assumar.

As próprias egrejas e capellas, umas já não existem, outras foram refor-
madas ; e só aqúelle Palácio resistio á foice dos séculos, graças ás peripe-
cias de seo destino.

¦
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Em vista do officio de 24 de Maio de 1714, em que D. Braz Balthasar pe~
dio que se comprasse a casa de Manoel Antunes de Lemos, conelue-se que o
palácio começou a ser construído de 1715 era diante; e, como nelle veio o
Conde residir em 1717, pelo menos já neste anno estava em ponto de ser ha-
bitado.

Segundo se lê no Triumpho Eucharistico (1733), os governadores até esta
época habitavam ora em Villa Rica» ora no Carmo, e, ainda em 1734, os
cavallos da Fazenda Real permaneciam no campo da Villa do Carmo, e bem
assim os quartéis.

Em 1744, por carta de 7 de Junho, foi que Ei-Rey, por estarem os Gover-
nadores de morada fixa em Villa Rica, mandou restituir á Câmara do Carmo
o Palácio, que a esta pertencia.

Recebendo-o, a Câmara mandou concertal-o em ordem a hospedar o pri-
meiro Bispo, quando chegasse a tomar posse ; e assim temos no archivo da
Câmara Municipal um registro de contracto para taes obras, pelo qual sè
vê que, salvo a pequena modificação de uma janella, convertida em porta
nas lojas, o prédio se mostra inteiramente na forma e disposição, por que
foi construído.

Em 1748, o Bispo D. Manoel da Cruz, vindo installar o Bispado, entrou a
residir nelle até 1756, quando se mudou para a Chácara da Olaria, doada ao
Seminário por João de Torres Quintanilha, a qual se converteo em Palácio
Episcopal, e começou a ser chamado Palácio Novo.

O Palácio Velho passou, em 1758, a pertencer á Ordem Terceira da Pe-
nitencia, destinado a Consistorio, e a domicilio dos Reverendos Commissa-
rios como até hoje suecede.

E assim o scenario de tantas luetas, convertido ao serviço da Religião,
poude salvar-se, único monumento, que resta inalterável dos primitivos tem-
pos das Minas». r-

*

(D&Hist. AnU das Minas Geraest pelo dr. Diogo de Vasconcellos).
*

As armas da «Leal Villa de N. Sra. do Carmo» (1711), depois «Leal Cidade
de Mariana» (1745) consistem num escudo com o Monte do Carmo encimado
por uma cruz e três estrelias em angulo invertido em torno da cruz e a co-
rôa mural por cima do escudo ou brazâo d'armas da cidade, e em baixo ser-
peando o ribeirão do Carmo.

E' esta a relação dos vários órgãos de imprensa periódica, que sueces
sivamente têm sido publicados era Mariana :

Estrella Mariannense, 1830 ; Homem Social, 1831; Guarda Nacional
Mariannense, 1834; Selecta Catholica, revista quinzenal, sob a direcção do
venerando bispo D. Antônio Ferreira Viçoso, 1846-1847 ; O Romano, folha
religiosa, sob a redacçâo de d. Antônio F. Viçoso e do padre Luiz Antônio
dos Santos, posteriormente bispo do Ceará, 1851; O Bom Ladrão, folha re-
ligiosa, com estas palavras de Isaias por divisa : «Clama, ne cesses, quasi
tuba exalta vocem tuam», 1874; O Mariannense, 1887 ; O Tonsor, 1889 ; 0
Caipora,l&<àO, O Viçoso, folha religiosa, 1893 \ D. Viçoso, sob a erudita e
brilhante redacçâo do padre e poeta José Severiano de Rezende, orgam offi-
ciai da diocese, 1895; A Cidade de Marianna, redigida por Concesso Novaes,
intelligente moço prematuramente fallecido, 1898; O Ribeirão do Carmo, re-
digido pelo sr. Wolfango Moraes, actualmente advogado era Alvinopolis,
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1897; 0 Rio Carmo, sob a direcção politica do dr. Gomes Freire, 1900 a
a 1904 ; este ultimo periódico teve como succedaneo O Germinal, que alli se
edita desde 1905, e que teve até 1908 como 1.° editor o sr. José Pedro Celesti-
no da Silva, de 1908 em dcante o sr. Francisco Claudino, -sendo o Germinal
dirigido, politicamente, pelo senador estadoal e medico, sr. dr. Gomes Freire
de Andrade, pres. da Câmara do mun.

Em seguida ao Germinal, começou a publicar-se também nessa cidade O
Boletim Ecclesiastico, orgam official da archidiocese, sob a direcção do
rvd. padre Luiz Costamagna.

O velho municipio de Mariana faz parte da primeira circumscripção elei-
toral do Estado e é sede da archidiocese de Mariana (primaz de Minas), cujo
titular é o referido monsenhor Dom Silverio Gomes Pimenta.

Compõe-se o mun. actualmente de 13 distiictos de paz: o da cidade de
Mariana (com arcebispado, seminário, collegio da Providencia, para me-
ninas, equiparado á Escola Normal de Bello Horizonte, com importantes fa-
bricas de sabonetes, perfumaria, meias, bordados e flores); o da Passagem,
onde existe em plena actividade a segunda mineração de ouro do Estado ; o
de S. Sebastião ; o do Sumidouro, riquíssimo em mineração ; o de Camar-
gos ; o de S. Caetano ; o de Cachoeira do Brumado ; o de Santa Rita Durão,
onde vão se estabelecer grandes fabricas de ferro ; os de Furquim e Ubá ;
o de S. Domingos, em zona muito productora de cereaes; o de Boa Vista ;
o de Barra Longa, o mais importante dos districtos, na confluência dos rios
Gualacho e Carmo.

Todos os districtos produzem cereaes em abundância.
Ha no municipio diversos engenhos de canna, sendo grande a produ-

cção de assucar, rapadura e aguardente.
Ha grande criação de gado vaccum e miiar em diversos districtos,

IvXXXV, MUN. DE MERCÊS

i*

Este novo mun. da região da Matta (valle do Pomba) comprehende ape-
nas um districto de paz :

1 Mercês (séde-villa).
Tem uma superf. aval. em 648 kms. quadrs. e uma popul. calcul. em

15.000 habs.
O mun. e villa de Mercês, desnembrados do mun. do Pomba, tiveram

sua creação em virtude do n. XXIV do art. 2.° da lei n. 556, de 30 de agosto
de 1911.

Por decr. do gov. do Est. foram marcadas as eleições dos primeiros ve -
readores do mun. de Mercês, para31 de março de 1912, tendo a Câmara se
empossado e a villa se installado, em í.° de Junho do mesmo anno.

Faz este mun. parte do 3.° distr. eleitoral federal e da 2.* circumscr.
estadoal; e quanto ao judiciário, continua a pertencer á comarca do Pomba.

No eccles., depende do arcebisp. marianense; e nas relações postaes
está subordin. á Sub-Adm. dos Correios de Juiz de Fora.

—O mun. de Mercês está sendo cortado pelo prolongamento da E. de F.
Central do Brasil (Ramal de Palmyra a Livramento e Piranga, na ant. ferro-
Via João Gomes a Piranga).
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-Sobre o então distr. de Mercês do Pomba eis o que escrevíamos no 3o

vol. deste Ánnuario, pag. 834, da ed.de 1909: _
«O actual distr. de paz de N. Sra. das Mercês do Pomba foi elev. a

freg. em 1841 (lei provinc. n. 207, § 2.° do art. l.°).
Eml868,péia lei n. 1.534, aant. Assemb. Prov. de Minas destacou do

terr. de Mercês do Pomba a nova freg. de Bomfim.
Ainda hoje (1908) é Mercês do Pomba o maior em território dos distrs.

desse mun. ecom. da Matta; tem 648 kms. 2 de superf. e uma populx actual

de cerca de 9.000 habs. ;
Para os-dous distrs. dè Mercês e Silveiras (recenseados, conjunctamente,

em 1890) dá a S^opse cit- H.G36habs. (5.969 hom. e 5.667 mulh.)
Produz este' distr. cerca dè 25 mil arrobas de café, cereaes, assucar e

aguardente dè canna e tem álg. ind. pastoril.
Havia nelle 78 eng. de café e 6 eng. de canna, em 1905.
O arr. de Mercês do Pomba (sede de uma par. eccls. do arceb de Maria-

na) tem esc. publ. e ag. postal, com linha de corr. de 2 era 2 dias para a cid.

do Pomba, delle distante 27 kms.
-Em 1864, era Vig. da vasta freg. de Mercês o notável sacerdote Padre

João Rodrigues Lage, cavalleiro da Ordem de Christo e moravam na freg. de

Mercês 2 padres, os revdos. Francisco Coelho dos Santos e Joaquim Fer-
reira e Sousa. x* ,,r .._..,.. .;.

Contando uma área correspondente a perto de setecentos kilometros

quadrados, tem o mun. uma extensão de 36 kilometros de comprimento por
30 de largura, com uma população de 15 a 16.000 almas ; e conta, além da

sede cujo numero de habitantes se eleva a 1.500, dentro da Villa, os seguin-

tes povoados: Paciência, Retiro, S. Domingos, Jacuba de Baixo, Espirito

Santo e Vargem Grande. --; _•'
Limita-se com os 4 municipios de Barbacena, Pomba, Rio Doce e Palmy-

ra distando do 1.° 48 kilometros, 24 do 2.°, 66 do 3.° e 30 do ultimo citado.1 
~De aspecto montanhoso (contraíortes do Espinhaço e Ibitipoca) é de se

notar que são justamente os pontos mais elevados que melhor se prestam
ás culturas do café, canna e cereaes, prestes a tomarem ainda maior

desenvolvimento, em virtude da animação que se nota no município com a

construcção do ramal férreo da Central, que, partindo de Palmyra, através-
' 
saráoseouberrimo território, em demanda do valle do Piranga, como já
referimos.

E' o municipio banhado por muitos cursos d'água, entre os quaes sedes-

tacam os rios Poriiba, Paciência, Espirito Santo, Lontra, Larangeiras e Ar-

rudas, pertencentes aos 2 valles do Pomba e Parahybuna.
Têm todos elles boas quedas d'agua, muito aproveitáveis para a electri-

cidade, como sejam a dos «Pintos», no rio Paciência, com cerca de 70^ pai-
mos de altura; «Lontra», no rio do mesmo nome; c outra no Espirito Santo,

em terrenos da fazenda do capitão Antonio Valerio.
-Conta o municipio cerca de 100 engenhos para beneficiar canna de assu-

caiyuns á tracçáo hydraulica e outros por tracçào animal; 7 para beneficiar

café, sendo 6 átracçáo hydraulica e uma vapor.
Existem bem tratadas fazendas de lavoura de café, canna e cereaes e va-

rios Retiros de industria pastoril, dentro do mun.; algumas Faz. são de gran-
de ex tensão de terras, como a das Palmeiras (do sr. capitão Cláudio Gomes

A. M. - 34
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Pereira) e as propriedades pertencentes ás famílias Paiva, Homem, Rodri-
gues, Amaral, Valerio, Campos Toledos e outras.

A criação existente no município era calculada (áté princ. de 1913) em :
12.000 cabeças degado vaccum, 5.000cabeças de gado cavallar, 15.000 cabeças
de gado suino, 1.500 cabeçasde gado caprino, 15.000 aves gallinaceas.

A producção annual é calcul. em : 60.000 arrobas de café, 50.000 alquei-
res de milho, 80.000 alqueires de feijão, 40.000 alqueires de arroz, 1.200 pi-
pas de aguardente, 900 arrobas de assucar, 32.000 rapaduras, 3 000 alqueires
de polvilho, 500 alqueires de farinha de mandioca, 3.000 arrobas de fumo em
corda, 4.000 queijos,

—Dentre as industrias mais desenvolvidas no município se conta a de pa
nellas de pedra ^ talco ou pedra-sabão), cujo numero fabricado annualmente
se eleva a 12.800, de differentes formas e tamanhos e exportadas para Palmyra,
Pomba, Taboleiro, Guarany e outros pontos.

Encontram-se também no município de Mercês algumas pequenas jazi-
das de mica (malacacheta) amiantho, turfa e calcarcos.

I.XXXVI MUN. DE MINAS NOVAS

Este mun. da região septentrional do Est. abrange sete districtos
de paz (seg. a ult. Ref, de div. adm, do Est.) :

Minas Novas (séde-cid.).
Chapada.
Sucuriú.
Água Limpa.
Piedade.
Veredinha,
Caissara ou Caiçara.

Pela cit. lei n. 556, de 1911, o Congr. Mineiro desmembrou do mun.
de Minas Novas os 2 distrs. de paz de Capellinha da Graça e Água Bôa,
para d'elles formar o novo mun. da Villa de Capellinha (n. XXII do art.
7.° da Lei n. 556). -"

O recenseam. de 1900 accusou neste mun. uma popul. de 72.411 habs,,
algarismo que nos parece elevadíssimo e talvez provenha de algum erro
na Synopse do Recenceam. daquelle anno.

A área territorial do mun. era aval. em 7.307 kms, quadrados.
Faz parte do 7.° distr. fed. e da 6.R circumscr. eleit, do Est.
Judiciariamente, constituo uma com. de 1.° cntr., com 2 termos—Minas

Novas e S. João Baptista.
No ecolos., deponde da dioc., de Diamantina.
Em nossa ed. de 1909, pags. 651—660, já descrevemos todos os distrs.

deste mun., com os principaes traços histor. e chorograph. de cada nm.
—Córrego do Ouro e Indayá são pequenas aldeias no distr. da cid. de

Minas Novas.
O pov, de Indayá tem uma capella e escola primaria. Também no

mesmo território da freg. de Minas Novas fica o pov. de Bom Jesus do Ma-
tfhado, entre águas do Setúbal e Gravata, tendo escola, capella e algumas
casinhas o logar cj o.

.*?
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—Pela Ref. de div. admin. do Est. votada em 1911 (lei n. 556) ficou o
mun. de Minas Novas composto dos 7 districtos de pazdacid.de Minas
Novas e dos arraiaes da Chapada, Sucuriú, Água Limpa, Piedade, Veredinha
e Caiçara.

O proj. dacit. lei 556 chegou a consignar que o districto de Caissara se-
ria supprimido, e annexado o seo tenitorio ao districto de Piedade, mas
tal suppressão ficou sem effeito, depois, ao votar-se a lei. Como se vê desta,
o municipio de Minas Novas perdeo dois districtos: Capeilinha e Água
Bôa, ex-vi do art. 7.°, n. XXII.

—Quanto a divisas, a comarca de Minas Novas ganhou com a perfeita
designação das suas fronteiras com os muns. de Diamantina e Bocayuva.

Pelo lado de Diamantina, a divisa é o Rio Itanguá desde a sua Barra
até ás cabeceiras; pelo lado de Bocayuva, o Rio Jequitinhonha sem inter-
rúpçãò entre os territórios de Minas Novas e Bocayuva.

Não tendo havido alteração nas divisas de Água Bôa e Capeilinha, con-
tinuam as antigas, o que não foi aceitado, porque ellas são muito confusas
e mal feitas, principalmente entre Água Bôa e S. Maria de S. Felix (distr.
do mun. do Peçanha), cujo território como uma cunha vae até ás portas
de Água Bôa.

—A comarca eccles. de Minas Novas tem o nome de com. doPrecio-
sissimo Sangue, segundo a divisão feita pela dioc. de Diamantina, em 1904.

—Segundo o Boletim da Dioc, em 1912, foi este o movimento demo-
graphico de algumas freg. do mun., constante dos assentamentos paro-
chiaes: em Santa Cruz da Chapada (população de 6.000 almas), 350 bapti-
sados, 89 casamentos e 66 óbitos; em Sucuriú, 252 baptisados, 30 casa-
méritos e 36 óbitos.

—No mun. de Minas Novas, existem creadas 20 escolas primarias do
Est., sendo esta a ult. estatística feita das creanças, em edade escolar:
no districto da cidade (inclusive os povoados do Indayá, Tanque e do Gouvea)?
607 creanças; no districto de Piedade (note-se que esse districto é dos mais
populosos do municipio), 137; no districto de Veredinha, 330; no de Capei-
linha, 428; no de Água Bôa, 563; no de Caissara, 81; no da Chapada, 370; no de
Água Limpa, 223; e no de Sucuriú (comprehendendo o povoado do Machado)
551 creanças dos 2 sexos (de 7 a 14 annos).

E' de 72.111 habitantes a população deste municipio, pelo censo de
1890 e de 84.990, habs. pelo de 1900.

«Ainda que victoriosas fossem as opiniões que reputam exagerados es-
ses dois resultados sobre o algarismo real; admittindo-se ainda que a po-
pulação do municipio de Minas Novas não exceda de 42.695 habitantes (me-
tade do censo de 1900), e que as creanças em edade escolar attinjam a 25 °/(>
do seo total, o numero destas seria actualmente de 10.673 e de 7.343 o das
creanças não contempladas agora na estatística escolar. Donde se conclue
(diz o periódico local A Noticia) que é muito insufíiciente o numero de
cadeiras primarias para a instrucção da infância, dentro do mun. de Mi-
nas Novas»).

Sobre o peq. distr. de Caiçara temos estas informações colhidas na Secr.
do Interior:

Do antigo Livro de estatística da cx-prov. de Minas (Liv. 3.u, anno de
1880) consta que o ex-distr. de Pcixe-Crú, no mitn. de Minas Novas, era
composto das povoações de Peixe-Crú e Caiçara ; e tora elle creado pelo
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art. 2.o da lei provincial n. 2.565, de 3 de jan. de 1880, a qual, em seo art.
3.°, marcou as divisas do novo distr. e mandou que elle ficasse pertencendo
á freg. da Piedade de Minas Novas.

Pela lein. 2.911, de 25deset. de 1882, foi transfer. a sede deste distr.
do Peixe-Crú para o arraialete de Caiçara, conservando esta ultima denomi-
nação.

Pedida de novo a suppressão deste distr. de paz, em 1910, foi elle afinal
conservado pelo Çongr. Leg. do Est. na recente div. administr. da lei n.
556, de 30 de agosto de 1911.

Segundo referia A Noticia (semanário de Minas Novas), em 1910, «a ai-
deiade Caiçara, elevada outr'ora á categoria de districto de paz, desappare-
ceo. Das poucas casas que existiam no arraialete, apenas duas ostão habi-
tadaspor quem já procura meios de se retirar, tal a ruina e abandono do
logar.

A pequena população ha muito tempo debandou, indo parte delia para
Peixe-Crú, onde se nota certa vida. As casas que restam em Caiçara são
aproveitadas pelas alimarias, que alli vão passar as horas mais calmosas
do dia,

Não ha mais agencia de correio, nem negocio onde se possa comprar um
prato de farinha ou uma rapadura. E alguns Inspectores technicos, que lá
têm ido inspeccionar as escolas do Est., declaram não existir sede condi"
gna para o distr. de paz, em Caiçara...»

*

Sobre o distr. de Água Limpa recebemos estas notas (em 26 de agosto
de 1909):

«O povo desta tradicional freguezia, tão importante em tempos idos,
quando pertencente ao arcebispado da Bahia (até meados do sec. XIX),
tem tomado em consideração os pedidos de seo pastor, no tocante á recon-
strucção do templo. Erecta em 1822, antes da nossa Independência, estava a
Matriz de N. Sra. da Conceição (padroeira local) prestes a cahir; mas agora,
com os reparos que se vão fazendo, durará outros tantos lustros.

Esta freguezia limita-se com a de Grão Mogol pelo rio Jequetinhonha; com
a Chapada, pelo Capivary e córregos de S. José, Gangorras e Secco; com S.
Domingos, pelo ribeirão Barbosa, Bonito, S. Joaquim e margem esquerda do
Arassuahy; finalmente com Sucuriú, pela Serra do Caetetú e Vargem da Pas-
choa. Vê-se, pois, que a sua largura é desegual, sendo o ponto maior de 43
kilometros e o menor de 9.

E' fértil o território de Água Limpa, encontrando-se algumas lindas cam-
pinas, como se vêm pelos lados das Matinadas e Lamarão, fazendas dos srs.
Licinio José de Sousa e Cândido Botei lio.

Procurando os pontos limitrophcs da Chapada, ladeando o Arassuahy,
descobrem-se formosas várzeas; e pelos lados do Sucuriú, algumas risonhas
colunas.

Na parte mais remota da sede, chamada Mandacaru, ha frondosas mattas
e alguns valles.-

O clima de Água Limpa é optimo-e por todas as partes o ar é sadio: tan-
tos são ahi os velhos, verdadeiros macrobios.

Ha pouco um mandou o reverendo cura celebrar missa, em acção de gra-
ças, por ter attingido os seos cincoenta annos de hymeneol
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Esta freguezia, pelo computo approximado, é habitada, pouco mais ou
menos, por 8 mil almas.

Não se conhece aqui fortuna collossal, nem se vem misérias, pois o povo,
mercê de Deos, é laborioso, empregando-se poucos no commercio, applican-
do-se mais aos officios (selleiros, ferreiros, tecelões, etc).

A maioria dedica-se á lavoura, á criação de gado vaccum, cavallar e um
pouco á mineração.

No tempo da secca, é importantíssimo o fabrico de assucar, bem como
grande o plantio de algodão. > .

E1 triste dizer que em tudo seguem ainda o systema rotineiro, e mais li-
songeiro seria o estado do gado, si cuidassem de adquirir melhor forragem
para os pastos.

Água Limpa é, pois, digna de melhor sorte, dizem quantos estudam as
suas riquezas, Quando o passageiro considerar o seo arraial, não julgue de
sua importância pela simples vista, mas penetre em seo seio, estude suas mi-
nas auriferas e depois se ajuisará do que vale a antiga Água Suja de Minas
Novas, hoje conhecida pelo nome opposto de Água Limpa».

A pov. sertaneja de N. Sra. da Veredinha tem bonita topographia e é ro-
deada de outras localidades, a um dia de viagem e menos, como: Piedade (sede
da freguezia eccles.), Barreiras, Monte Bello e Minas Novas (5 legoas distan
te). Veredinha é sede de um distr. de paz e de freguezia eccles., no mun. e
com. de Minas Novas.

LXXXVII MUN. DE MONTE ALEGRE

Este remoto mun. do Triângulo Mineiro abrange um único districto de
paz, actualmente (seg. a lei n. 556, de 1911):

1. Monte Alegre (séde-cid.).
A ult. Ref. da div. admin. do Est., contida naquella lei do Congr. Mi-

neiro, desmembrou do mun. de Monte Alegre 2 dos seos 3 distrs. de paz, para
constituir com os distrs. de Abbadia do Bom Successo e de Matto Grosso o
novo mun. da Villa da Abbadia (n. X, do art. 7.° da cit. lei n. 556, de
1911).

Duas cidades mineiras e cabeças de termo e municipio—Monte Alegre e
Carmo do Paranahyba, perderam por aquellalei todos os seos distrs. de paz,
ficando reduzidas cada uma ao próprio territ. formado pelo distr. da sede !

—Em 1900, pelo 2.c recenseam. geral daRep.,o mun. de Monte Alegre
tinha 15.671 habs.

Sua superf. era calculada em 7.275 kms. quadrs., antes dos desmem-
bramentos de seo território, em 1911.

O mun. de Monte Alegre faz parte do 6.° distr. fed. e da 4 a circumser.
eleit. do Est.

Quanto ao judiciário, é um termo forense da com. de TJberabinha.
No eccles., depende da dioc. de Uberaba.
(Vide a respeito de Monte Alegre outros esclarecimentos no Annuario

para 1909, pags. 660—665).
—A cid. de Monte Alegre deve ser em breve cortada pela E, de F. de

Formiga a Goyaz e sua posição geogr. é esta: 5 °3' de Long. Oeste (pelo me-
rid. do Morro do Castello, no Rio de Janeiro) e 18.«45'de Lat. Sul,
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Todo o territ. do mun. está encravado na bacia do Paraná, pelo valle do
Paranahybae affluentes destes (ribeirões Piedade, S. José, Bebedouro, Pi-
rapetinga, Babylonia, Cachoeira, Pedras, Passa-Tres, rios Tijuco, Uberabinha
o das Velhas) que banham o mun.

A cid. é servida pela linha telegr. federal de Minas para Goyaz; e conta
um Grupo Escolar, Paço Municipal, Mercado, Fórum, imprensa, boas casas
de commercio e outros melhoramentos locaes, como a illuminação publica
por gaz acetylcno e abastecimento de agua potável.

—Ha forte industria pastoril e boas Fazendas de lav. de canna e cereaes,
no mun., salientando-se as propriedades das famílias Villela de Andrade,
Paiva, Gonçalves, Fonseca, Cançado, Guerra, Figueira e outras.

—Em Abbadia do Bom Successo, Moeda, Córrego dos Garcias, Aréão,
Descarga, Martins, Balsamo, Matto Grosso, Confusão, Garcias e Sitio Boni-
to, localidades do mun. de Monte Alegre, ha escolas publicas mantidas pela
Câmara,

Em 1907, averba despendida pela Câmara com 14 escolas era de 14:800$,
dentro do mun., o que representa um louvável esforço em beneficio da ins-
trucção popular, nesse afastado cantão do territorio mineiro.

—Com o desmembramento dos 2 distrs. de Abbadia do Bom Successo e
Abbadia de Matto Grosso (este a3 legoas do l-o), a Câmara de Monte Alegre
perdeo uma renda municipal de 25 a 30 contos de réis por anno.

—O padroeiro da cid. de Monte Alegre é S. Francisco das Chagas, de
cuja invocação é a Matriz da freg.

—O rio Tijuco é o divisor dos territórios dos 2 muns. de Monte Alegre e
Prata.

—Pelo proj. n. 74, dalegislat. de 1912, o Congr. Mineiro decretou :
Art. l.° As divisas dos municipios de Monte Alegre e Villa Platina, são

as seguintes : Começando no rio Paranahyba, por baixo da foz do ribeirão
Pirapetinga, seguem pela linha de divisão de águas vertentes ao Pirapetinga e
ao Paranahyba, até a serra dos Pilões ou do Bahú. que alcança a mesma li-
nha do divisor de águas do Tijuco e Paranahyba, ficando toda a bacia do Pi-
rapetinga, e suas vertentes, pertencendo ao municipio de Monte Alegre.

Da serra dos Pilões, segue pelo divisor de águas dos rios Paranahybae
Tijuco, até encontrar o espigão que divide as águas do córrego Burity Com-
prido e córrego do Campo Limpo, vertente este ao córrego Fundo, e \lepois
o divisor de águas do mesmo córrego Burity Comprido e Córrego Fundo até
o rio Tijuco, por baixo da foz do Córrego Fundo.

Art. 2.° Ficam, pelo estabelecimento desses limites, dirimidas quaesqucr
questões passadas ou futuras, entre os dois municipios que accordarein nas
referidas divisas.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario.

*
T.XXXVIII MUN. DE MONTE CARMELU)

Este mun. do Triângulo Mineiro (região occidentaD abrange,quatro clis-
trictos de paz :

1. Monte Carmello (séde-cid.).
2. Abbadia.d'Agua Suja.
3. Irahy.
4. S. Sebastião da Ponte Nova.
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A ref. admin. do Est. pela lein. 556, de 1911, só considerou pertencentes
a este mun. os dois distrs. de paz da sede (cid. de Monte Carmello) e o de
Espirito Santo do Cemitério (que por lei anterior do Congr. Mineiro já tinha
o nome mudado para o de Irahy e a^uolla lei, lamentavelmente, dá como
outro distr. diverso).

O quadro de municípios mineiros, que acompanha a lei 556, omitte os
outros 2 distrs. de Abbadia d Agita Suja e S. Sebastião da Ponte Nova, que
também pertencem ao mun. de Monte Carmello; e como não houve lei que os
desmembrasse desse mun., aqui os incluímos como lhe sendo ainda per-
tencentes.

Sobre o distr. deSta.Cruzdo Boqueirão (que em nossa ed. de 1909 fize-
mos figura" como distr. de paz deste mun.)sua creação não se confirmou.

—Em 1900, era de 13.711 habs. a popul. do mun. e sua superf. avaliada em
3 135 kms. qundrs.

Faz o mun. parte do 0.° distr. fed. e da 4.a circumscr. eleit. do Est.
Judieiariamente, constituo um termo forense da com. de Estrella do

Sul.
No eccles., pert. ádioc. de Uberaba.
Vide no Annuario de Minas, 3.fi vol., o que já escrevemos sobre este

mun. do Triângulo, de pag. 665 á pag. 669.
—Para evitar duvidas na interpretação da ult. Ref. de div. administr.

do Est. (lei n. 556, de 1911), quanto a este mun. de Monte Carmello, o Congr.
Mineiro converteo em lei o proj. n. 74 da legislat. de 1912, dispondo o se-
guinte:

«Art. 4.° O districto de S. Sebastião da Ponte Nova continua fazendo par-
te do município de Monte Carmello.

Paragrapho único. O districto de Irahy, do mesmo município, é o mesmo
districto denominado Espirito Santo do Cemitério pela lei n. 513, de 11 de
outubrede 1909, art. l.°.

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario».
—Os peq. povoados do Burity edos Gonçalves ficam no mun. e termo de

Monte Carmello, no Triângulo.
Nesta aldeia do Burity, bem como em Bairro dos Confins, Água Emen-

dada e pov. do Irahy (ant. Cemitério) existem escolas publicas municipaes.
Neste mun. sustenta o Est. 7 escolas primarias, sendo 2 na cid. de Mon-

te Carmello, 2 no distr. de Abbadia da Água Suja, 1 em S. Sebastião da Ponte
Nova, 1 em Irahy e outra no pov, daGamellcira.

—A iespeito do distr. de Abbadia d'Agua Suja escreveo um chronista
mineiro (o sr. F. Lins) :

«Água Suja é uma ílorente localidade do Triângulo Mineiro. Florente,
formosa, já ouvi dizer. E com um nome tão feio! Com certeza não foi um
poeta quem a baptisou, e é pena que um poeta não se encontre para chrismal-a,
dando-lhe outro nome.»

—No mesmo sentido de dar-se melhor denominação ao logar, temos esta
communicação do sr. coronel dr. Eduardo Sócrates, ex-dep. fed. por Goyaz e
distineto ofticial do Exercito:

«Vae para algum tempo, o meo caro amigo sr. coronel Theophilo Perfei-
to pedira-me a traducção de -água suja— em guaany ou em outro qualquer
idioma indígena.
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Desconhecendo aquella lingua de nossos povos ancestraes, e hão encon-
trando, nos idiomas agglutinativos dos selvicolas ribeirinhos do Araguaya e
alguns de seos aíTluentes, palavras que—significando aquella idéá — pudes-
sem formar uma outra correspondente, de bello effeito sônico, dissuadi-me da
empresa, que me commettera aquelle amigo.

Ha tempos, porém, tive a fortuna de ser apresentado ao illustre «cientista
sr. dr Theodoro Sampaio. .. V 

<••!•.>
No decurso da interessante confabulação proporcionada por elle, alludi

ao pedido do coronel Theophilo Perfeito. K;u .
Sem maior ponderação, o erudito vernaculista formou-me a traducção pe-

dida em guarany, formando uma palavra de bello effeito phonico - Ypuchi,
composta de Y—agua, e puchi—má, suja, etc.

Assim, a antiga povoação do Triângulo, no caso dos seos dignos habitan-
tes concordarem, passará á denominar-se : Ypuchi ou Ypuxi.

Si os ypuchienses sanccionarem o neologismo do illustre sr. dr. Theodoro
Sampaio, será immenso o meo prazer por ter sido o intermediário entre uns
e outro.»

—Fica a cidade de Monte Carmello a 660 ms. de altit. e situada a 4.° 18'
de Long. Oeste (do merid. da Capital Federal) e a 18.° 27' de Lat. Sul.

Sua temperatura média é de 2l°,9 e todo o território do mun. pertence
(pelo valle do Paranahyba) á grande bacia do Paraná, correndo no distr. da
cid. os rios Dourados e Bagagem.

—- E' grande a riqueza pastoril deste mun., que, em 1905, possuía21.000
cabeças de gado vaccum, produzindo 137.200 kilos de queijo branco mi-
neiro, com o leite de 2.800 vaccas leiteiras (gado caracú e mestiço).

Havia mais no mun. 6.700 cabeças de gado cavallar e 17.600 de suino,
com uma producção média de 14 mil arr. de toucinho, annualmente. La-
voura, industria pastoril e mineração—eis as fontes de riqueza do ant mun.
de Carmo da Bagagem, hoje Monte Carmello.

*
E' bem rico em hulha branca este mun., conforme a seguinte relação das

quedas d'agua existentes no município de Monte Carmello, que nos enviou o
sr. coronel Olympio Rocha (em 23 de maio de 1912):

Salto, no Rio das Velhas, entre este município e o de Sacramento, com
grande altura e força superior a 30.000 cavallos ;

Paredão, no Rio Dourados, entre este município e o de Patrocínio, com
altura de 45 metros e força superior a 40.000 cavallos ;

Cachoeira das Perdizes, no Mio dus Perdizes, com altura de 10 metros e
força superior a 10.000 cavallos ;

Cachoeira da Victoria, no Rio São Felix, com altura de 30 metros e
força superior a 10.000 cavallos;

Cachoeira dos Marrecos, com altura de 10 metros e força superior a
4.000 cavallos, no Ribeirão Marrecos ;

Cachoeira da Matta, no Ribeirão de Santa Barbara, com altura de 15
metros e força superior a 200 cavallos;

Cach, do Itambé, no córrego do mesmo nome, com altura de 100;
metros e força superior a 10.000 cavallos e em bella paisagem alpes-
tre ;

Cachoeira do Areado, no Rioeirão Areado, com 5 metros de altura;
Cachoeira da Barra, no Ribeirão Areado, com 10 metros de altura ;
Cachoeira do Nephtaly, no Ribeirão Brejâo, com 15 metros de allura
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e Cachoeira dos Portugueses, no Ribeirão Brejão, com 10 metros de ai-
tura.

As cachoeiras supra descriptas distam desta cidade de Monte Carmello :
A do «Salto»—8 legoas, a do «Paredão»-5 legoas, as de «Perdizes» «Vi-,

ctoria» e «Matta» —uma legoa, a doa «Marrecos»-duas legoas, as do «Areado»
e «Barra»—duas legoas.

A queda d'Água Suja, existente nas Minas d'Água Suja, neste mun., é ar-
tificial e produz força de ftO cavallos para as installações hydro-electricas
da Cia. Allemãn; que alli Opera, na extração de diamantes.

Existem ainda no muniçipio muitas outras cachoeiras de pequena impor
lancia.

IvXXXIX MUN. DE MONTE SANTO

Este mun. da extrema meridional do Est. comprehende dous districtos de

paz (pela ult. div. adm. de 1911):
Monte Santo (sede — cid )
S. João Baptista das Posses.

Com a lei n .556, de 1911, o mun. de Monte Santo perdeo o distr. de

paz de S. João da Fortaleza, que (pelo n. XXXIX do art. 7.°) passou a consti-
tuir o novo mun. e villa de Arceburgo.

Sua popul. apurada no 2.° recenseam. geral de 1900 foi de 12.693
habs.

A superf. deste mun. de Monte Santo é calcul* em 959 kms.2 ;

Faz parte do 6.° distr. fed. e dr 4,a circümscr. eleit. do Est.
Pela div judie, de 1903, constitue uma com. de l.a entr., com os 3 ter

mos de Monte Santo, Jacuhy e Guaranesia.
Faz parte da dioc. de Pouso Alegre, quanto á div. eccles.
Vide Annuario de Minas, para 1909, pags. 669-672, sobre o mun. de Monte

Santo, cid. e distrs. e outras localidades.
A 9 de março de 1913 (domingo^ foi officialmente inaugur. a est. fer-

rea de Monte Santo (na Rede Sul-Mineira), no trecho de Villa Guaranesia
áquella cid. meridional do Estado.

A cid. é, portanto, servida de caminho de ferro, telegrapho e linha te-
lephonica; é illumin. á luz electaica, tem água potável canalisada e possue
Fórum, Grupo Escolar, Matriz, Paço Municipal, Mercado, jardim publico,
hotéis, boas casas de commercio, etc.

No distr. da cid. de Monte-Santo existe a pov. de Milagres, na raia
limitrophe com S. Paulo e defronte da pov. de S. Benedicto (mun. de Mo-
coca).

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 (en-
tão freg.) um Club Republicano os srs. dr. João Ribeiro Guimarães, dr. Aris-
tides Lobo Sobrinho e coronel Lucas Tobias de Magalhães.

—A cid. de Monte Santo fica a cerca de 500 ms. de altit. e a 4 °0' de Long,
Oeste do Rio de Janeiro e.a 21° 3' de Lat. Sul.

O territ. deste mun, é banhado por vários affluentes do valle do Rio
Grande (bacia do Paraná), como sejam : o rio Canoas, tributário do Pardo e
este coníluente no Mogy-Guassú; os rios e ribeirões Pinheirinho,Pinhal, Maça-
hubas, Areias, SanfAnna, Onça, etc.
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— A producção annual de café no mun. é avaliada em 225 mil ar-
robas, sendo o producto exportado (via Mogyana) para o porto paulista de
Santos.

Dados estatísticos até 1905 mostram que no mun. de Monte Santo a ri-
queza pecuária consistia em: 6.500 rezes, 1.300 vaccas leiteiras, 275 ove-
lhas, 1.700 cabras e cabritos, 7.000 cabeças de gado cavallar, 1.950 de gado
muar e 27.000 suínos.

A producção de toucinho era de 51 mil arr. c a de queijos mineiros de
21 mil kilos, annualmente.

—A população italiana é de 2 000 colonos espalhados pelo mun., nas fa-
zendas e sitios agrícolas ; e o numero de operários e trabalhadores nacionaes
attinge a 8.000 indivíduos.

Até 1899, contavam-se no mun. 1.172 proprietários ruraes, com 19.615 ai-
queiresde culturas e pastagens (variando ò preço do alq. desde o max. de
380$ ao min. de 70$) e valendo as terras dadas á inscripção do imposto ter-
ritorial, naquelle anno, cerca de 6.546 contos.

O n,° de Engenhos e machinas de beneficiar café attingia a 19, no anno
de 1903: e a installação hydro-electrica para producção de luz e força, na
cid. de Monte Santo, data de 1911.

XC MUN. DE MONTES CLAROS

..*

Este mun. da parte septentrional de Minas comprehende, actualmente,
cinco districtos de paz (seg. ault. div, adm. de 1911):

Montes Claros (séde-cid.)
Brejo das Almas.
Morrinhos.
Juramento.
Bella Vista.

Pela lei n. 556, o Congr. Mineiro desmembrou do mun. de Montes Claros
ós 3 distrs. de paz de Coração de Jesus, Extrema e Jequitahy, para delles
formar o novo mun. da Villa de Inconfidência, com sede em Coração de
Jesus (pelo n. XXV do art. 7.°); em compensação, a mesma lei, pelo n. I
do art. 5.°, tránsferio do mun. de Villa Brasília o distr. de paz de Bella .Vista
e o incorporou ao mun. de Montes Claros.

—Pela Synopse do recenseam. geral de 1900 se vê que o mun. de Montes
Claros tinha então 61.555 habs.

A área territorial do mun. era calculada em 22.543 kms.0 (só inferior ás
superfícies dos 4 maiores muns. mineiros de Januaria, Arassuahy, Paracatú e
Theophilo Ottoni).

Faz parte, eleitoralmente, do 7.° distr. fed. e da fi.a circumscr. do
Est. .

Pela div. judie, de 1903, constitue uma com. de l.h entr., com os 2 termo8
de Montes Claros e Bocayuva.

No eccles., depende da dioc. do Montes Claros, cuja sede é a mesma cjdt
e sede do mun.

—Já demos deste mun. e de suas principaes localidades, riquezas natu-
raes e desenvolvimento econômico, muitas informações no 3.° vol. desta
obra, ed de 1909, pags. 672 - 681.
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—Escrevendo a respeito do municipio de, Montes Claros, disse o fali. prof.
sr. Floriado Lopes de Oliveira que—«Embora nao existam dados exactos da
fundação desta cidade, presume-se ter sido fundada em o século dezoito,

Das povoações auriferas das visinhanças de Itacambira, pelo meiado do
anno de 1707, alguns mineiros, tendo sido expulsos das minerações da dita
serra, por contendas entre companheiros, acompanharam o sertanejo Migue
Domingos, e vieram estabelecer-se nestas paragens, próximo á fazenda de
Montes Claros, a qual deo nome ápovoaçJU) em seguida fundada.

Depois de algumas habitações ahi erigidas,, o proprietário da fazenda,
Alferes José Lopes da'Costa, pedio permissão.para construir uma capellasob
a invocação de N. Senhora da Conceição, sendo-lhe concedida tal permissão..

No principio do século dezenove appareceo em as suas immediações a
varíola, a qual grassou de maneira tão espantosa, que, os habitantes começa
ram a abandonar os seos lares e transferiram residência para Montes Claros;
e a população começou a augmentar assombrosamente, de modo que, em
1832, foi elevada á villa, com o titulo de villa de Montes Claros das Formigas,
sendo por esta occasião desmembrada da freguezia de Itacambira. •

O progresso da villa, sendo sempre constante e sem cahhy levou o goverS
no provincial a eleval-a á categoria de cidade, com o titulo de cidade de
Montes Claros, pela lei n. 802, de3 agosto de 1857».

—Sobre a sua situação e limites, diz o sr. dr* Antônio Augusto Velloso,
jurista de nomeada e filho desta cid., que o municipio de Montes Claros se
acha situado, approximadamente, entre os parallelos de 16°, 25' e 17°, 25' de
Latitude Sul, e0,°35' de Long. Oeste (pelo meridiano do Rio de Janeiro).

O municipio de Montes Claros confina ao Norte e a Leste, com os de Bra--
silia e Grão Mogol; a Leste e ao Sul com o de Bocayuva; e a Oeste com os
de Brasília, Inconfidência e S. Francisco.

Os actuaes limites do municipio de Montes Claros, são»: ao,Norte, ,o rio
Pacnhy (e não Paquy como escreve o autor cit.) desde a sua fóz.no S. Fran-
cisco até a confluência do Riacho; por este acima até a barra do Riacho do
Campo, limite occidental; e mais adeante. o rio Verde Grande, desde a fóz do
ribeirão dõ Ouro, até á barrado córrego das Mamonas;por este acima até ás nas-
contes, na serra do Catoni, e por esta adeante ás cabeceiras do Rio Vacca Bra-
va; dahi, correndo por um espigãó pouco elevado até á encosta daserra de Ita-
cambira, e desta, em linha recta, ao cimo da mesma serra; a Leste, esta mesma
serra, na parte que tem o nome de Sete Passagens, pelos altos e vertentes dos
ribeirões dasCanôas e das Saracuras; dahi ás nascentesdo córrego do Brejinho,
e destas ás vertentes do rio Juramento; ao Sul,as vertentes do mesmo rio Jura-
mento e os altos do Boi de Carro, nas cabeceiras do Rio Verde Grande; su-
bindo ao largo planalto formado pelas serras do Mucambinho, Paos-Pretos e
Veados, por onde cortam, em linha recta, entre as vertentes daquelle rio e
do Guavinipan, na direcção das nascentes do S. Lamberto; por este ~ abaixo
até á sua confluência no Guavinipan; dahi á barra do mesmo no rio Jequitahy;
e por este abaixo até á sua fóz no S. Francisco; a Oeste, o rio S. Francisco,
desde a fóz do Jequitahy até a do Paquy, (o nome é Pacuhy) limite ao norte,
assim como o seo affluente, o Riachão; e mais adeante da barra do Riacho
do Campo, por este acima até as suas cabeceiras; donde continuam pelas ser-
ras entre Boqueirão e Baixa-Grande, de cujo extremo occidental descem os
mesmos limites pelo córrego da Canna Brava e Ribeirão do Ouro até á sua
barra no rio Verde».
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•^Segundo escrevia o antigo engenheiro da província Dr. Henrique Ger-
ber, as montanhas deste municipio pertencem ao systema da serra do Espi-
nhaço, a qual se divide em 4grüpos, que são: Grupo da serra da Mantiquei-
irá', grupo da serra do Itácoíomi, grupo do Serro Frio e grupo do ltaçambira;
sendo que as serras do município de Montes Claros pertencem ao grupo de

As principaes serras sâó: a dos Veados, que divide as águas do Guavinipart
das águas do rio S. Lamberto; a do Sápé, ciúe divide as águas do S. Lamber-
to das do S. Pedro; a das Correntes, que divide as águas do S. Pedro das do Pa-
cuhy; e das Congonhas, qúé divide as águas doJequitahy das nascentes do
Itacámbirussü (affluènté do Jequitinhonha).

As outras raniificações, são: a das Sete Passagens, linha limitrophe do
muriicipio, á do Boqueirão, a da Bota, a de Sé João; a da Portei-
rinha, a do Mucambinho, a dos Fonsecas, a Serra Branca, ao Nordeste, e a
ramificação de S. Felippe, linha limitrophe ao Norte; além destas serras
existem alguns pequenos morros, qüe são leves ondulações de terrenos, como
os de Capivara eo de Montes Claros, o qual deo nome ao logar onde existe
a actual cidade».

—Pelo art. 2.°, n. III, da ult. Lei de div. adm. do Est. constituio-se o
novo distrs de paz do Juramento, no municipio de Montes Claros, formado do
território desmembrado do distr. do mesmo nome, com os seguintes limites:

«Das nascentes do rio dás Pedras e sua barra no rio Verde; por este abai-
xo até a confluência do córrego da Prata; deste á sua nascente e dahi pela
Serra, extremando com o distr. de ltaçambira até o ponto de partida.»

O muné ganhou ainda o distr. de Bella Vista, desmembrado do munici-
pio de Villa Brasília, como antes dissemos e em virtude do que dispoz o art.
5.°, n. T, da cit. lei n. 556, de 191Í.
i',í ."; /• t: -¦/.¦•', ¦¦.....'.»
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;> Do Minas Geraes, de 24 de abril de 1913, extrahimos . a seguinte noticia
da mun., tendo nella feito algumas correcções eaddendps necessários:

¦ ¦y «Dotada de saluberrimo clima e de innúmeras riquezas naturaes, ao mur
nicipio de Montes Claros está reservado um futuro grandiosissimo, com a
próxima chegada do Ramal férreo que de Curralinho (km. 855), aE. F. Cen-
trai do Brasil vae levar até seo território, e stando já a54 kilometros dõ en-
troncame to os trilhos do mesmo Ramal, que passará por Bocayuva e terá até
Montes Claros uma ext. de 264 kms;

Com uma população de 50.000 almas e com a sua área agrícola e indus_
trial muitíssimo; desenvolvida, o mun.de Montes Claros, que se limita ao Nor„
te e Leste com o municipio de Grão Mogol, ao Sul com os de Bocayuva e Pira-
porá e a Oeste com os de Villa Brasília e Inconfidência, compõe-se dos distrs.
da cidade, (com 25.000 almas), Morrinhos, Brejo das Almas, Bella Vista e Ju-
rameuto.

Tem o município uma superfície de 22.543 kilometros quadrados eé ba-
nhado pelos rios Gorutuba, Verde-Grande, Pacuhy e Jequitahy, aílluentes do
S. Francisco e por outros cursos d'aguade menor volume, contando algumas
quedas dágua aproveitáveis.

-A cidade de Montes Claros, cuja população urbana orça em 5.000 almas,
é sede de um bispado, cujos destinos estão confiados ao virtuoso prelado sr.
D. João Antônio Pimenta,

Foi elevada á villa em 1831 e á cidade em 1859,
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Ficaacid. á margem;do rio Vieira; sua topographia é bonita e tem ella

4 praças é Í6 ruas, era que se encontram bons prédios. 
'.;'.. 

. ^" 
Entre osmesmos destacam-se: a Cathedral, o Grupo Escolar,3 Egrejas Pa-

ço Municipal. Palácio Diocesano, theatro S. Genesço, Santa Casa de Mise-

rlcordia, Cadeia, 4 pharmacias e muitas casas particulares, confortáveis e de

bello aspecto, mormente na Praça Gonçalves Cliaves. y1 " A cidade é abastecida de excellente água e tem animado commercio, nos

dias dé Feira do seo Mercado Municipal. 
' 

.V. :•',' ._
-Estão muito prosperas no ^unicipio as culturas da canna de assucar,

do fumo e cereaes, ,'• . . ...
Ao lado occidental da cidade, em distancia de 3 kilometros para menos,

encontram-se vastas e numerosas plantações de canna, em terras fertilissi-

mas e abundantemente regadas por águas dos ribeirões dos Bois e Cedro.

Ha nesses logares excellenfes chácaras que produzem, durante todo o

anno, muito legume e fructas diversas, de optima qualidade.
Nao existem no município grandes fortunas, más o povo é, em geral, re

mediado, isto é, raramente se encontram moradores que não possuam terras

e alguma criação de gado vaceum é cavallar. .
1 a pequena lavoura que suppre o mercado local, cujas feiras, que se rea-

lisam aos sabbados, são muito fartas é concorridas .
0 ediflcio do Mercado, construído pela Câmara Municipal, custou mais

de 40 contos eé .de. construcção solida e vasta, tendo vários cõmpartimentos

para os feirantes exhibirem seos productos. '
Ahi na Feira fazem os habitantes da cidade provisão de viveres para to-,

da a semana, como é costume nas cidades do norte „ sul do Estado.
-Produz também o município algodão de excellente qualidade e em grande

escala, o qual é em parte consumido na Fabrica de Tecidos do Cedro (instai-

ladaa 6 kilometros da cidade) e exportado em parte para as tecelagens do

mun. do Curvello. . hQ1;iffll r ^
A fundação da Fabrica do Cedro de Montes Claros, cujo capital e de

1CO:OOOJ5(XXJ, data de 1878, sendo dó 12n:000$0()0 o valor estimativo do estabele-
' cimento.

Dispõe de 72 teares americanos e inglezes, dos quaes estão funccionandt)

actualmente 66.
Produz tecidos crus, lisos e entrançados, com a média de 30.000 metros

por mez.
. Occupa a fabrica.27 homens, 14 meninos, 31 ^inas^e » ™Çf«J^

num total de W operários, cujos ordenados variam em $800, 1$000 e áflUUU

' 4laro 
prédio em que funeciona a fabrica é o melhor possível, sendo dotado

de todas as condições hygienicas. -„«,.*-««, *mr
E' ella de propriedade dos srs. Ribeiro * Maia, çjue a adquiriram, por

,• ompra, da Companhia Cedro e Cachoeira, tendo pertencido antes *«&£*>¦

drínes! Velloso! Bittencourt | Comp., em cujo poder foi incendiada, ha

perto de 12 annos. •, fniaár
-Em 1913, constituio-se na cidade uma sociedade com o fim de fundai

uma nova Fabrica de tecidos, já tendo sido encommendados da í?|g|™

os respectivos machinismos; e os incorporadores são os irmãos Cel. Joaquim

j! da Costa e Engr.» J. Costa Júnior, sob a firma Costa & Comp., incorpo-

rada exclusivamente para esse fim.
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—Existe também na cidade uma acreditada fabrica de manteiga e de ba-
njia, de propriedade do sr. João Martins da Silva Maia, que adquirio na Ar-
gentina os machinismos precisos, como adeante referimos, na pag. seg.

, -Estão muito desenvolvidas no municipio a lavoura de cereaes e a in-
dustria pecuária, enumerando-se entre as boas propriedades agrícolas epas-
toris do mun. as Fazendas do Campo Alegre (do coronel Olympio Dias Car-
neiro), do Morro Alto (do Cel. João Chrysostomo Dias Corrêa), das Quebra-das, (do Capm. Olympio Quintino), do Púôa (dó Capm. Américo Pio Dias),
do Maquine .(do Coronel Luiz Maia), dó Curtume (do Capm. Pacifico Rodri-
gues), etc.

-Com o prolongamento da K. de F. Central dó Brasil pelo sertão norte *
mineiro até encontrar a Rede da Viação Bahiana, a cid. de Montes Claros
ficará a 264 kms. de Curralinho (mun. de Curvello) e a 247 kms. da cid. do
Tremedal, na extrema septentriònal do nosso Est.

E assim será Montes Claros verdadeiro entreposto cominercial na zona
média daregião norte-mineira, que da sua praça ficará dependendo.

—A 9 de Julho de 1910 (seg. noticiava O Universo) o Santo Padre Pio
X creava por um decreto pontifício o Bispado de Montes Claros, desmembrado
da dioc.de Diamantina e sobre o qual já demos larga noticia, na T Parte
deste 5.° vol. do Annuario de Minas.

—Vamos dar alguns traços descriptivos de varias povoações existentes no
mun. de Montes Glaros.

Comecemos pelo.pov. do Guiné, que fica no distr. de paz e na freg. da
cid. de Montes Claros.

Neste peq. pov. do Guiné ha 1 capella, 1 escola mixta municipal e ai-
guma habitação.

—No arraial do Juramento e na Fabrica do Cedro, do mesmo mun., ha es-
colas mixtas mantidas pela Câmara de Montes Claros.

O Estado sustenta neste mun,, além do Grupo Escolar da cid., com 8
cadeiras, mais outras escolas primarias, em Ponte do Vieira, Conceição da
Extrema, Morrinhos, Sapé e S. Gonçalo do Brejo das Almas.

—Veados é outra aldeia ém formação dentro do mun. e na freguezia da
cidade.

A cap. dos Veados foi constr. em 1878 e depende da dioc. de Montes
Claros.

Em Veados foi creada e install. uma escola mixta do Est., em fev. de
1912, em prédio próprio.

O logar já fica na região dos chapadões, entre o valle do Cedro c o Páo
d'01eo.

Seos habs. vivem da industria pastoril.
Veados dista 2 legoas do Cedro e 4 da Ermidinha, localidades que lhe

são mais próximas.
—A pov. do Cedro começou ha mais de 40 annos, quando ahi se fundou

uma grande Fabr. de Tec. de algodão.
O logar é pitoresco, cercado de serras e de frondosa vegetação, no valle

Occidental do rio Cedro, cujos terrenos ainda são bons para cultura.
Ha uma bella queda d'agua (cascata) no pov. do Cedro, e que inove a

Fabrica de banhas e conservas de carne de porco, ahi install. em 1912 pelocit. industrial sr. João Martins da Silva Maia.
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Ha umaag. postal e uma esc. primaria mixta, no Cedro.
A fabr. de tecidos é hoje explorada por uma firma composta dos srs. co-

roneis João Maia e Francisco Ribeiro.
—Referindo-se á nova Fabrica de banhas annexa á Tecelagem do Cedro,

escrevia o Diário de Noticias, desta Capital, em out. de 1908, sob a epigra-

phe — Uma industria nova:
«Está sendo montada em Montes Claros uma grande fabrica— A Charcu-

teria Maia—para preparar presuntos, paios, salames, salchichas, carnes
liquidas, charque em salmoura e secco, toucinho em salmoura e refinação
de banha.

Annexa á fabrica haverá uma secção para fabrico de latas, sendo a folha
estampada a três cores e importada da Inglaterra.

Outra secção importante destina-se á confecção de barris para a exporta-

ção dos productos conservados em salmoura.
Já se acham naquella cidade os machinismos necessários, comprados a

Robert. L. Keer, Manchester e W. R. Bland& Comp., de Londres, estando
encommendadas da Aliemanha outras machinas apropriadas, e todas serão
movidas á força hydraulica e a vapor. ¦>

Nenhuma fabrica dessa natureza, das que existem no Brasil, possue ma-
chinismos tão perfeitos, nem de installação tão completa.

O sr. Silva Maia, seo proprietário, percorreo os Estados do Sul, visitan-
do as fabricas que ali existem e esteve longo tempo no Uruguay e na Ar-

gentina, estudando praticamente essa importante industria.
Já foi requerida isenção de impostos, por 5 annos, de accordo com o §

5.°, do art. 24 do Regulamento n. 2.119 A, de 1907 (lei 469).
Como se vê, trata-se de um melhoramento de importância extraordina-

ria, que constituo limadas fontes, sinão a principal fonte de rendas, de mui-
tos paizes.

É; uma industria que acarreta outras annexas, iníluindo sobre a melhoria
e o desenvolvimento da criação de gado suino e vaccum, o cortume de cou-
ros, o fabrico de sabão para aproveitamento de resíduos, etc.»

Dentro do territ. do distr. de paz de Bella Vista (transferido do de Villa
Brasilia para o mun. de Montes Claros, ex-vi do n. I do art. 5.° da cit.
Lei 556) fica o pov. de PatIs, sito em uma zona de chapadas extensas e are-

nosas, mas cercado, entretanto, de um trecho de terras férteis, cortadas de

profundos valles, cobertos de mattas, no valle do caudaloso Sussuapára (af-
iluonte do rio Verde) e em terreno propriamente argilloso.

Foi este peq. pov. de Patis fundado em 1885 e nelk; ha l capélla filial

da nova freg. de Bella Vista (recentemente creada na dioc. de Montes

Claros).
No território de Patis ficam as fazendas Barra, Tigre, Ponte e outras.

A 1.' capella do pov. de Patis data de 27 annos (1885), tendo sido a 2.» e

actual, mais espaçosa, edificada em 1904, por iniciativa do sr. major Joa-

ciüim Mendes. Ha um cemitério publico no arraial, construído pelos ex-

forços do rev. Padre José Vieira da Silva, vigário da freg. de Villa Brasilia.

Ha em Patis 3 casas commerciaes bem sortidas. Dista o pov. 4 legoas de

S. João da Ponte e 5 legoas do arr. de Bella Vista.
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Além da lav. de canna e cereaes, o forte da actividade dos habs. é aind. de criação de gado bovino e cavallar. - ; ' '
.f.W;c«

;*

lj ""A nascente pov. do Calindoval pertence também ao territ. de MontesClaros.
E' o ant. Brejáo e tomou o nome de Calindoval devido ao rib. Calindona margem esq. do rio S. Francisco. ¦
Às margens/do Calindoval são habitadas por uma população laboriosa,activa e essencialmente agricóla, por serem as suas terras muito férteis e

produzindo, em abundância, o arroz, a mandioca, o feijão, o milhova<cánnade assucar, etc. Ha mais de 50 engenhos para fabrico de aguardente, ra-
paduras e assucar de canna, cujas plantações são em grande escala.

A sede do pov. de S. Francisco de Assis do Calindoval tem umas 20 ca-sas, 1 capellâ ediflcada em junho de 1910, datando de 22 annos o povoa-mento das margens do ribeirão Calindo, em cujo valle é tradicional a velhaFazenda de Inhaúma, que pertenceo ao fali. Manoel da Motta Pinheiro etinha de superfície mais de 40 legoas. quadrs. '
Dista 24 kms. a Fazenda do pov. de Calindoval, estando as terras daextensa fazenda cit. muito divididas, actualmente, em vários lotes e nasmãos de diversos proprietários. Perto de Inhaúma ha uma curiosa ruina •

umacapella dedicada a N. Sra. do Patrocínio, com 87 palmos de comprim.'
por 27 palmos de larg. e que nunca foi terminada. Os seos iniciadores, hadezenas de annos, foram o sr.Francisco de Paula Pinheiro e sua esposa D.Fehciana Maria de Jesus. Tinha a data de 1815 um bello cruzeiro de aro-eira ahi existente até 1907, junto ã cit. capella de Inhaúma.

O pov. de Calindoval será, em breve, um dos mais prósperos da vastacom. de Montes Claros.
-S. João da Vereda é outro nascente pov. dentro do territ. do mun ecom. de Montes Claros, na estrada de rodagem para o mun. do GrãoMogol.
Fica em zona de campos e buritisaes, junto á «vereda»., que lhe deoo nome.

- Na tarde de 9 de fev. de 1906, em terras da Faz. da Malhada Real oudo Sapé, junto á serra do Queixo, a 10 legoas da cid. de Montes Claros, ca-hio um bellissimo meteorito ou aerolitho, qiie foi descoberto por uma expe-dição feita em out. de 1909 pelos srs. conego Carlos Vincart, engr. Pierreí]dward d'Auzac, coronel Antônio dos Anjos e cap.- A. Narciso Soares.
A serra do Queixo é formada de minérios de ferro magnético e attráesempre a queda de bolidos (ferro meteorico). O agora chamado «meteoroli-

tho Montes Claros» é composto de oxydo de ferro, cal, nikel e magnesio
Tem de volume 92- cúbicos e de peso 1.500 arrobas (122 mil kilograminas)'
sendo assim o maior aereolitho que haja cahido até hoje sobre a terra mi-neira.

E' pena que o Museo Nacional do Rio de Janeiro não o tenha aindamandado recolher, para alli figurarão lado do celebre Bendengò.
;í!';

Segundo A Opinião do Norte (semanário de Montes Claros), era calcula-
da a safra do algodão, d'aquelle municipio, no anno de 1908, em mais de
ü0;000§000, sondo a maior parto da producçâo do futuroso districto do Brejo
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das Almas, (Nova Elysia) e quasi todo vendido para a Fabrica de Tecidos do
Cedro, a 3 kms. da mesma cid. norte mineira.

— A yiticultura começou Vsér ensaiada, em 1894, nos arredores da cid.
de Montes Claros, pelos srs. conego Lúcio Antunes dé Soús'á(hòje bispo de
Botucatú) e cap.m Antônio Narciso Soares, tendo este o seo éstabeleciriiento
vinícola, na Malhada, onde existem 7.500 parreiras produzindo, em média,
18 pipas por anno (cada pipa com 720 garrafas). Além destes, são também
viticultores os srs. cel. Tupinambá e major Francisco de Oliveira, no distr.

a cid.
•

Durante 25 annos (de 1884 a 1909) surgiram á luz da publicidade os se-
guintes periódicos montes-clarerises :

O Correio do Norte, fundado a 24 de fev. de 1884, chegou a viver um
pouco mais de cinco annos, dando 274 números;

O Montes Claros, com 6 annos d!e vida, conseguio dar 234 números aos
seos leitores ;

A Opinião do Norte, na sua primeira fase deo 98 números e na segunda
44 ; O Bohemio suspendeo a sua publicação após o numero' 38 ;

O Agricultor deo 26 números';
O Operário, 24 números ;
A Veneta appareceo em doze edições ;
A Lyra apenas 4 vezes; e A Verdade, fundada a 1-.° de maio de 1907,

deo até o anno de 1909 139 números.

XCI. fltUN. DE MURIAHÉ;

Este mun. da região da Matta de Minas ívalles do Muriahé e Pomba)
comprehende nove distrietos de paz :

S. Pauto do Muriahé (sede — cidade).
Nossa Senhora do Gloria.
Santo Antônio do Gloria.
Santa Rita do Gloria.
Rosário da Limeira.
Dores da Victoria.
S. Francisco da Boa Família.
Bom Jesus da Cachoeira Alegre
Patrocínio do Muriahé.

—Não soffrèo alterações o seu territorio com a ult. Ref. de div. admin.
do Est., em 1911 (lei 556).

Sua popüí., pelo recenseani. de 1900, attingio ao algarismo de 50.189
habs.

A superf. deste mun. é aval. em 1.176 kms.2 Faz parte do 2.° distr.
fecl. e da 2." circumscr. eleit. do Est.

Judiciariamente, constitue uma com. de 2." entr. e com um só termo.
Quanto ao eccles., pert. ao arcebisp. de Mariana.
—Da pag. 681 a 687, do 3.° vol. deste Annuario, ed. de 1909, nos occupá-

mos com abundância de detalhes sobre este opulento mun. agrícola da zona
de Sudeste, quasi na extrema de Minas e Rio.

— A Gani. Mun. de Muriahé ha 4 annos aproveitou a força hydro-ele-
ctrica da Cach. da Fumaça, onde está install. a Usina geradora de força e

A. M.-35
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luz para a sede do mun., que é muito bem illuminada, calçada e arbori-
sada, possuindo também redes de esgotos e água potável.

Na cid. são ajardinadas as praças das Dores e Coronel Maurício, onde
se acham bellos edifícios públicos e particulares.

— 0 mun. é o maior productor de café, no territ. mineiro (2 milhões
de arrs. por anno).

—Nas grandes enchentes de 1906, as águas do Muriahé e seos attiuentes
arrebataram mais de 100 pontes, somente dentro do mun. de Muriahé !

—Existe na cid. o Gymnasio S. Vicente de Paulo, fundado pelo sr. Vi-
cente Masini e que chegou a ser equipar, ao Gymn. Nacional, sob a fisca-
lisação do sr. dr. Pio Alves Pequeno e hoje tem um Curso Normal reconhecido
pelo Gov. do Est.

—Em Lage do Muriahé (E. F. Leopoldina) foi fundada uma fabr. de pa-
pel pelos industriaes srs. Juiius Hartmann e Julien Derenne.

—Fica a est. de Ivahy entre as ests. do Patrocínio e S. Paulo, no ramal
de S. Paulo de Muiiahé, da Leopoldina Railway.

Esse ramal só tem aquellas três ests., todas na com. e mun. de Muriahé,
partindo o dito Ramal da est. de Patrocínio.

*

Distr. de Patrocínio do Muriahé— Este distr. é o mais importante do
mun., em seguida ao da cid.

A sua sede, arraial de Patrocínio, está hoje illumin. á luz electrica, ten-
do a Cam. Mun, de S. Paulo de Muriahé contractado, em 1912, com a Com-
panhia Brasileira de Electricidade Siemens—Schuckertwcrke, a duplicação
de sua installaçâo electrica, na Cach. da Fumaça, e a installação de luz e
força, em Patrocínio do Muriahé.

Foram installadas, na Usina da Fumaça, mais uma turbina de 180 cavai-
los ligada a um alternador de 120 kilowats, transformadores elevadores e re-
ductores, e bombas electricas rotativas de alta pressão, sendo 2 de 40.000 li-
tros por hora e 1 de 25.000 litros.

A 22 de out. de 1908, começaram em Patrocínio os trabalhos de assenta-
mento da grande ponte metallica fornecida pelo Est., sobadirecção technica
dos engenheiros Júlio Horta Barbosa eJ. Saldanha.

A ponte tem oitenta metros de comprimento, dividida em dois lanços de
quarenta metros, tendo no meio um pilar metallico.

Esta ponte foi inaugur. em princ. de 1909, tendo sido encommendada nos
Estados Unidos, do conhecido typo americano, systema Pratt.

—O correspondente local do Jornal (de Juiz de Fóra) dava, em 1909, esta
noticia sobre Patrocínio do Muriahé :

«Quem quer que tenha visitado alguma vez, ainda que rapidamente, a for-
mosa e florescente localidade cujo nome epigrapha estas linhas, terá recebido
dessa visita, podemos affirmal-o, uma agradabilissima e duradoura impressão,
e tanto mais justa e merecida, quanto é certo que só poderia fornecer como
conseqüência ura juiso altamente lisongeiro e favorável da localidade em
geral e da sua população em particular.

Pensar de outro modo, seria attribuir a quantos aqui têm vindo, quer
chamados por negócios, quer movidos por curiosidade, um grão de discer-
nimento muito limitado ou um modo de julgar pouco justo, o que, feliz-
mente, estamos muito longe de imaginar.
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Assim, persistimos na nossa aflirmativa, certos de que esta descripção
fará reviver saudosas reminiscencias, evocando na penumbra do passado já
adormecidas recordações.

O arraial de Patrocínio, vantajosamente situado entre o rio Muriahé e a
margem esquerda da linha férrea da Leopoldina, que, em toda a extensão,
percorre a sua rua principal, offerece a quem entra uma perspectiva verda-
deiramente encantadora: a principio, o Largo da Matriz, contornado depõe-
ticas vivendas ensombradas de arvoredos, prende a attenção com a magnifl-
cencia quasi sem rival de sua vastidão e planura; depois, a extensa fila de
prédios, quasi todos de construcção moderna e elegante, acompanhada de
longo renque de arvores e indo terminar junto da ponte metallica da Leo-
pold.ina.

Encanta ainda o olhar do observador attento pelos múltiplos aspectos
que apresenta e pela graciosa naturalidade de disposição. Ahi, do alto da
ponte, a vista passa por sobre a localidade, procurando finalmente ao longe,
na orla extrema do horizonte, os morros que se esfumam no azul.

A sua topographia é a mais bella e attrahente que se pode imaginar.
Nem saliências nem depressões de terrenos.

0 solo, na sua generalidade, caracterisa-sc pela planura horizontal.
O clima é salubre e tão ameno quanto possível exigir-se da altitude e

posição da localidade ; as águas são saudáveis e ricas das substancias sali-
nas essenciaes, que lhes têm conquistado as mais justas o honrosas prefe-
rencias.

Pelo exposto poder-se-ha julgar com certa precisão das condições meso-
lógicas do florescente arraial, as quaes, é fora de duvida, sâo muito favo-
raveis, e quando não, para attestal-o, ahi está o extraordinário excesso da
natalidade sobre a mortalidade.

A população... não lhe poderíamos fazer maior e nem mais merecido
elogio do que dizer que é modesta c laboriosa, ordeira e perseverante,
sciente do seo valor e segura do seo futuro.

Fazendo excepçào á opinião geralmente admittida por grande numero
de escriptores nacionaes e extrangeiros, não ha aqui as intriguinhas e dissen-
soes de aldeia, que tanto mal originam, entibiando o progresso e matando
aspirações ; esse facto é tão significativo que não seria licito duvidar da sua
importância.

Em taes condiçòes,a localidade devia progredir, e, progredindo, seo com-
mercio se acha actualmente bastante desenvolvido, sendo denotar a existen-
cia de importantes casas commerciaes, algumas fazendo venda em grosso.

Esse desenvolvimento, no seo progressivo crescendo, augura um bellis-
simo futuro ; e nem de outro modo podia ser, devido ao concurso de circum-
stancias especiaes c de subido valor, como soem ser a vantagem de colloca-
ção e a facilidade de communicação e transporte.

Com effeito, a localidade, cortada pela Leopoldina Railway e sendo pon-
to de partida do sub-ramal do Muriahé, acha-se agora directamente ligada á
linha Carangola.

Com o prolongamento do ramal do Muriahé, que irá encontrar-se com
a Victoria a Diamantina, ainda muitos benefícios se devem esperar. Além
disso, já se acha aqui a importante ponte metallica adquirida pelo Ooverno
do Estado. - j
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vCom p seo assentamento estabelecer-se-ha a facilidade de transporte en-
tre esta e as localidades visinhas.1 

Em taes circumstancias é justo o notável desenvolvimento do comr
mercio.

A instrucção também não tem sido desonrada. Além das escolas pu_
blicas primarias, já se acha concluído um elegante prédio, destinado ao fun
çclquamento de importante instituto de ensino.

Ò arraial conta actualmente três pharmarcias, um laboratório chimico
parado preparo de especialidades pharmaceuticas, dois hotéis, bilhares, uma
faéri.ca de bebidas, uma dita de productos cerâmicos, uma dita a vapor de
ixiassás alimentícias, três engenhos de café, um dito de arroz, também mo-
vidos a vapor; possue ainda uma loja especial de calçado e artigos de couro,
diversas offlcinas de serralheiro, relojoeiro e ourives e, egualmente, uma bem
montada joalheria.

—Quanto á agricultura, tem-se observado aqui um facto já conhecido em
outros pontos do Estado: a gradual substituição da lavoura de café pela
cultura de cereaes.

A criação de gado vae-se desenvolvendo satisfatoriamente, promettendo
bello futuro, como é licito esperar.

finalmente, para coroar a grande e patriótica obra 40 progresso, surgio
a magesjtpsa idéa da installação de uma fabrica de tecidos.

Ò splp em que foi lançada a semente parece não ser estéril: — ao lado
da idéa puzeram-se em campo vários capitalistas, dispostos a dar-l)ie o bri-
lhante cunho da realidade."Òarfaiai 

pòssue diversas quedas de água; é possível que uma dellas
seja aproveitada para a producção de energia electrica e illuminação da Io
calidade.

Padas as circumstancias já expostas, esse movimento industrial inspira
toda a confiança; é razoável, portanto, que capitalistas de fora auxiliem a
consecução de tão brilhante desideratum.

E depois de tudo isso, não seria diíficil elevar o futuroso arraial á cate-
goria de villa a que tem direito, satisfazendo, assim, a uma velha e justa
aspiração de seos habitantes.»

Distr. da Limeira — Sobre este distr, mandou-nos o sr. Augusto Macha-
do a seguinte noticia (já estampada tlO Radical, de dez de dezembro de
1^09, em Muriahé) :

«O districto da Limeira é um dos mais vastos e um dos de maior futuro
do munieipio de S. Paulo do Muriahé.

A sua sede, sem armamento digno de attenção, tem no centro linda praça
apropriada a ser convertida em jardim; porém, devido ao lastimável descuido
de seos habitantes, não se vê ali um simples arvoredo plantado.

Comprehende um patrimônio, com regular área de terreno de bella topo-
graphia, excellente clima, abundantes mananciaes de crystalinas águas, qu*
abastecem a população ainda escassa e apresenta a sede um pequeno grupo
de prédios, entre os quaes se distingue, por sua importância e forma, o de
propriedade do sr. capitão José Jannotti,

I)ispQe de um rico templo catholico, bem paramentado, graças ao
zelo e solicitude do revdmo. padre Vitto Guido, digno vigário da fre-

uezia.
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Como edifício publico, dispõe de um modesto prédio construído òú á|-

quirido pelo extincto concelho districtal, prédio onde funcciona a escola
mixta de instrucção primaria, único estabelecimento de ensino que existe, re-

gido pela exiria. sra. d. Augusta Vasconcellos, professora diplomada pela
Escola Normal da cidade da Campanha. .

O orçamento da receita e despesa districtal, recentemente publicado, é
de réis 6:283^40, conforme se verifica da lei municipal n. 19, Se Í5 de Òutu-
br,o do corrente anno. ..' íí£j $ \

Dos districtos que maior renda municipal produzem; o dá cidade^é ó

primeiro e, em segundo logar, está o da Limeira, corno sé vê dá lei münici-
pai citada.

Pela divisão actual, funcciona ali a 8.a,secção eleitoral do municipio.
Tem uma agencia do correio, de 4.a classe e a expedição das malas é

feita por intermédio da agencia de S. Paulo do Muriahé.
—A importante Cachoeira da Fumaça, no rio do mesmo nome, que faculta

força dynamica á«Luz e Força Electrica da cidade do Muriahé», acha-se
neste distrieto, em terrenos de propriedade do sr., Coronel DomicianoA.
Monteiro de Castro, que fez doação ao municipio do quanto se tornou ne-
cessario para o fim de ser levada a effeito a installação electrica. Essa do-
ação, que significa mais uma prova do espirito liberal do venerando sr. Co-
ronel Domiciano de Castro, é de valor superior a réis 2Ò:000g000.

—Conta o distrieto, além da sede—três povoados, a saber: S. Antônio do
Belisario, Capetingae Camargo. _ u,iiir;,; g;»

Estes dous últimos, como povoação, não chegam a mediocridades ; S.
Antonio do Belisario, porém, está em fase de augmentos, e seos habitantes
esforçam-se para o desenvolvimento de seo progresso. .; , ;, , , ví,j ,„

O commercio local segue a evolução da época; a importação e exporta-
ção já em boa escala, são feitas em tropas e carros, meios únicos de trahs-
porte, actualmente. ....=:.¦,,. ti.

As vias de communicaçio, que outr'ora eram péssimas, melhoraram sen-
sivelmente com a administração municipal do dr. Antonio da Silveira Bruhi
e acham-se em bom estado de conservação, salvo um ou outro trecho, onde
os proprietários dos terrenos não attendem aos avisos dos funecionários da
Câmara Municipal. r,

Entre os estabelecimentos commerciaes de maior movimento distinguemj
se os dos srs. capitães José Jannotti, Domingos Jannotti, Luciano Alves
Pereira e do sr. Luiz Ferolla, os quaes realisam transacções de dezenas de
contos de réis annualmente. .?

A cultura principal, que se desenvolve com pujança, attenta aproprie
dade do solo, é a do café, cuja producção sobe, de anno para anno, a milha-
res de arrobas ; entretanto, os demais ramos da agricultura supprem corri
excesso o consumo do logar, sendo diversos cereaes exportados em não pe-
quena quantidade.

As fazendas agrícolas de mais importância são :
Babylonia, considerada a primeira do municipio, quer em producção.quer

em grandeza territorial; Umbaúbas: Fumaça; e a do capitão José Monteiro;
havendo depois destas muitas outras de relativa importância, bem como in-
números sitios que são quasi sempre vendidos a preços commodos.

—Existem no distrieto nove usinas de beneficiar café e destas mencionare
mos as que pela perfeição mais se recommendam, a saber :
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Usina do Camargo, motor a vapor e força de 10 cavallós; da Babylonia;
a do capitão José Monteiro; e a do sr. Antônio José de Freitas; estas três
ultimas providas de motores hydraulicos.

A Usina das Umbáúbas, em construcção, deverá ser uma das mais bem
montadas e brevemente estará fuhccionando.

Grande numero de engenhos para o fabrico de aguardente e rapaduras
veem-se por todo o districto,alguns destes de verdadeira importância.

—Não são grandes as distancias da sede do distrieto a algumas das Esta-
ções daE. F. Leopoldina.

Da estação do Muriahé dista a sede cinco legoas e da de Rio Branco fa"
zemegual a distancia.

—Seculares mattas virgens, fertillissimas terras para toda sorte de cultura
deparam-se pelo distrieto, necessitando apenas para seo rápido desenvol-
vímento mais densa população, mais labor, menos rotina e mais instrucção.

Dificilmente se encontrarão na zona da matta feracissimos terrenos,
águas puríssimas, clima verdadeiramente admirável como no distrieto da
Limeira, e, só mesmo á falta de tornar-se conhecido, podemos attribuir o não
ser elle constantemente procurado por aquelles que visam o próprio bem
estar, sob os principaes pontos de vistas por todos almejados, isto é—saúde
o lucros pecuniários.

Não estamos exaggerando factos: quem se der ao pouco trabalho de con-
sultar aos homens práticos, intelligentes. conhecedores desta parte do mu-
nicipio de S. Paulo do Muriahé, verá corroboradas quaesquer das afíirma-
ções que ora aqui deixamos.

Concluindo: eis a ligeira descripção que com a máxima fidelidade, afim
de não conservar sempre em olvido estefuturoso distrieto e, bem assim, para
sciencia das pessoas que ainda não o conhecem, hoje aqui fazemos, inspi-
rados somente no desejo de propagar conhecimentos dos preciosos dons
com que nos favoreceo a natureza, dons que não devem permanecer oceul-
tos e ignorados, sob pena de vermos sacrificados os nossos créditos de povo
culto.»

— Dos demais distrs. deste mun. do Muriahé já se oecupou este Annua-
rio, na grande edição de 1909, loc. cit.

Pela cit. lein. 556, de 1911, art. 9°, n. XXIII, oCongr. do Est. tlecre-
tou este dispositivo :

« Ficam transferidos no município de S. Paulo de Muriahé os territórios
seguintes:

a) Do distrieto de N. S. do Rosário da Limeira para ode N. S. do Glo-
ria, todas as vertentes do ribeirão «Contendas», pela margem esquerda do
rio Preto ou Sem-Peixe até ás" divisas do da cidade de S. Paulo do Muriahé,
assim como as vertentes do ribeirão de Babylonia, a partir dos limites do
immovel de Francisco Antunes Pimentel com o de Agapito Pereira de Vás-
concellos, até encontrar as vertentes do ribeirão Jacuba.

b) Do distrieto de N. S. do Gloria para o de Santo Antônio do Gloria,
toda a vertente esquerda do rio Gloria, a partir dás divisas do de Santa
Rita do Gloria, até a foz do ribeirão Cocaes, no dito rio; e, subindo pela
margem direita desse ribeirão até a cachoeira «D. Lucinda» e ahi através-
sando para a margem esquerda por um espigãozinho, comprehendendo todas
as vertentes dosimmoveis Bom Jardim e Bom Jardim do Pontão, até en-
contrar a pedra denominada Pontão.»
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Esto mun. do extremo Sul-Sudoostc (naf-«,;eira de Minas o S. Paulo)

comprehende actualmonte três districtos de paz (pela ult. R*-.. de <m.

adm. do Est.):
Musambinho (sédè-cid.)
Barra Mansa

3_AM°efnBS 
de 1911, fez profundas alterações com o território^do mun-

de Musambinho: a) pelo n. XLV do art. 2.,, creou o distr. de P»z 
^'

Sebastião da Barra Mansa, formado com ternt do distr. dacld; de 
^

sambinho e a este mun pertencente; b) pelo n VIII do ar£ 5 tianrfeno

do mun. de Cabo Verde para o de Musambinho o distr de paz d> Monte

Bello, com as divisas estabelecidas na lei n. 3.079, de 0 de nov. de 18« •

,) peo n. VI do art. 7.», desmembrou do mun. de Musambinho o ternt.

do distr. de Dôros de Guaxupé o com este formou o novo mun. da Mlla

de Gaaxupé.
-Pelo recensoam. procedido em 1*10, apurou-se no mun. de Musambmho

uma popul. de 18.3G9 habs. & „ ....
A superf do mun. era aval. em 1.342 kms.', antes das alterações sollri-

das no seo ternt., em 1911. ,
Faz parte do 6.» distr. fed. e da 4." circumscr. eleit. do Bst.

Judiciariamente, constitue uma com. de 1/ ente, com os 2 termos de

Musambinho e Cabo Verde.
No eccles., depende da dioc. de Ppuso Alegre.
Já demos deste mun. minuciosos traços histor. e chorogr. na ed. de

1909 (3.o vol., pags. 688—692;'.
-A comarca judiciaria de Musambinho comprehende os 4 muns. de

Musambinho, Cabo Verde, Guaxupé e Botelhos. nharmacias 
2-Na cid. ha 2 advogados, 2 médicos, 2 engenheiros, 3 pharmacms, -

hotéis, 1 papelaria, caminho de forro, telegrapho e telephon.s, 1 agencia

do Banco do Brasil, muitas casas commerciaes, etc. tÍ^ií*
São filhos de Musambinho: os drs. ttodolpho Coimbra e Luiz PaolielIo,

médicos; drs. Andrelino Assis e Alfredo Assis, bacharéis em direito, Ame-

rico Brasiliense Antunes de Moura, philologo e professor de' Gynnas.o de

Campinas; Camillo Coimbra, agrimensor; Camillo Paoliello Renato Lacer-

da e Juvenal Perreira, pharmaceuticos; João Coimbra e Alcindo Paoliello,

cirurgiôes-dentistas; etc. fâjJ-h An
-A 6 de abril de 1913, foi solemnemente inaugur. a estação férrea da

cid de Musambinho, servida pelo Ramal da Rede Férrea Sul Mineira, o

qual parte da Villa de Guaxupé, toca nas estações de Manoel Joaquim

(km 7b Musambo(km. 221 e vem a Musambinho (no km. 38), devendo dahi

se prolongar até Monte Bello. Foi a Comp. Mogyana a construetora do tre-

cho Guaxupé-Musambinho, cujo trafego é por ella feito. Toda a expor-

taçâo de café, no mun. do Musambinho (distante 420 kms. do por o de

Santos) é feita pela K F. Mogyana; o para o Rio de Janeiro e de (.44 kn s.

a distancia de Musambinho. . "¦¦

Desde 1889 que a cid. de Musambinho aspirava ser servida pelo cami-

r.ho de ferro, tendo então sido incorporada, com o capitai de 3.0C0 contos*
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naquelle mun., a Cia. É. de F. Musambinho, que chegou a construir 152
kms. na linha de Três Corações a Areado (Villa Gomes) e 86 kms. no Ra-
mal de Freitas a Campanha—sem que, entretanto, tivesse podido levar
os trilhos á cid. de Musambinho, seo principal objectiyo. Posteriormente, li-
gou-se Guaxnpé por um Ramal da Mogyana até Ribeiro do Valle, entron-
cando no Ramal paulista de Mococa. Já então a cid. de Musambinho, â i
legoas somente da E. F., em Guaxupé, começou a aguardar com justifica-
da esperança a próxima chegada do caminho de ferro dentro de seos mu-
ros, o que só se realisou a 6 de abril de 1913, como deixamos referido.

—O mun, de Musambinho produz muito café, canna, arroz e diversos
cereaes, esfando nelle muito desenvolvida a ind. pastoril. Há nelle varias
Usinas de beneficiar o café e muitos engehlios de canna, engenho de serra
e machinas para beneficiamentp do arroz. ;> ,

-Nos distrs. da cid. de Musambinho e de Barra Mansa ficam peque-
nos bairros ou aldeias: Campestre, Pinhal, Leites, Cocai, etc, nos valles dos
rios Mosambo e Musambinho.

—A cid. de Musambinho dista 24 kms. dá sede do seo riovo distr, de
Monte Bello (incorporado ao mun. pela lei n. 556, de 1911). São servidas
de E. F. tanto a cid. de Musambinho como a £ov. de Monte Bello.

—Nos annos de 1910 e 1911, dos assentos parochiaes da freg. da cid.
constam estes dados demographicos : em 1910, houve 514 bàptisados, sendo
do sexo masculino 264 e do feminino 250; em 1911, houve 449 bàptisados,
sendo do sexo masculino 226 e 223 do feminino.

Em 1910, celebraram-se 94 casamentos e, em 1911, 87.
Foram em 1910 encommendados 87 mortos, destes 49 homens e 38 mu-

lheres; e 90 mortos, no anno de 1911/sendo 47 homens e 43 mulheres.
—O sr. Dr. Frederico Junqueira, filho de Musambinho e commissario

m Santos, fez um valioso e útil donativo á Matriz da cidade de Musambi-
nho, em 1910, ofTerecendo um relógio de torre, da acreditada casa Edinond
Hanau & C, de S. Paulo.

O regulador publico ora doado á cidade, é de um modelo aperfeiçoado,
que teve na Exposição Nacional tio Rio de Ja íeiro, em 1908, o grande prêmio.

Nelle pódem-se observar as horas mesmo á noite, visto ter um inostrador
de vidro, para ser illuminado á luz electrica.

Ao vig. sr. conego Antônio Camiilo Esaú dos Santos, o sr. Dr. Frederico
Junqueira escreyeo, informando que a casa Edmond Hanau & C. man-
daria, opportunamente, pessoal competente para a installação do relógio, na
torre da Matriz de Musambinho.

—Fica no distr. de Monte Bello, mun. e com. de Musambinho, o pov.
de Santa Cruz, nascente arraiàlete situado em terras férteis e ora muito
cafeeira, no valle do rio Musambo, tributário do rio Cabo Verde.

;-'¦ 
*.¦".'..-¦¦¦¦¦;;¦¦:!'.

«f* . 7, Seg. a Lei cit. n. 556, de 30 de agosto de 1911, as divisas dos 3
distrs. de que se compõe o actual mun. de Musambinho, ficaram assim re-
guiadas:

—Districto de Musambinho:—!. As divisas do districto da cidade de Mu-
sambinho com o de Guaxupé, hoje villa, são as antigas.

II. As divisas do districto da cidade de Musambinho com o da cidade de
Cabo Verde são também as antigas, com as seguintes modificações: «As fa-
zendas das «Três Barras» ou «Itajahy» e dos Alves»,esta pertencente a Antoni °
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AÍves daSiivae Ife^iS^Mfiiii^SS
de Musambinho e pertencentes actualmente ao município de Cabo Verae,

passam a pertencer ao districto d'aqueila cidade. „P 
íli. As divisas do districto da cidade de Musamb.nho com o de V.1 a

Nova de Rezende, são as que se seguem (n. XIX do art 9. da e, n.J|,

«Coní^am no alto da Cachoeira Grande de «D. Euphras.a», á esquerda

da queda dá mesma cachoeira, seguindo pela serra do mesmo nome 
^e 

d*

scerno correio da«Bôa Vista», subindo por este até a barra |«|
pequeno córrego á direita de quem sobe, índo por este até o esp.gao que

cpnt^verte para o córrego de «S. Bento» e circulando tudo o que verte para

ejte e para o córrego do «Gordura»; seguindo pelo mesmo espigao até a mo

,ada de Theodoro CyrinO, continuando ainda pelo mesmo espigao ate á m

rada.de Manoel Francisco de Lima, circulando as terras deste até c.cor eBo

MÈ. Pedro», e atravessando este, segue pelo espigão ^M
sobe) ao córrego do «Barreiro»; e continuando pelo dito espiga o»£«;£°ntrar

actuaes divisas de Monte Bello, e seguindo por estas até o .Est e to. no

córrego de «S. Pedro» e atravessando este córrego, continuando pelas actuaes

divisas de Monte Bello, e pelo espigão abaixo até o logar denominado «Mu-

quem», á margem esquerda do rio Musambo ; e por este acima ate a Barra

do córrego do «Gramma», e por este acima até á barra do córrego da morada

de Manoel Jacintho, e por este córrego acima em rumo ao espigão das actuaes

divisas de Monte Bello.»
—Districto de Barra Mansa:
As divisas do novo districto de S. Sebastião da Barra Mansa são as se-

guintes:
.Começam na barra do córrego da «Casa de Telha» com o ribeirão das

«Arêas», e subindo ao alto do Jequitibá seguem pela serra a direita, ate a sei-

ra do «Caipóra», e por esta até á barrado córrego dos .Alves» com o da_«hJa-

bylonia» e continuando ainda pela serra até o caíesal de Matheos Grec-

co seguindo pela mesma serra circulando tudo quanto verte para o cor- •

reo-o do «Sino*; continuando pela serra até o córrego das «Casinhas»,

ncTtombadoiiro da cachoeira de D. Euphrasia, e pela cachoeira abaixo,

quando as aguas desta tomam o nome de «ribeirão de S. Aleixo»; e por ^este
abaixo até o rio «Musambo», subindo por este até a barra do córrego do Pau-

tano e por este acima até o alto do espigâo do cafesal de Francisco Bueno da

Silva, e continuando pelo espigão entre as fazendas do capm. Mathias Ame-

rico da Silva e a de Domingos Gomes e seos herdeiros até frontear a que per-
tenceo a Francisco Herculano de Rezende, até encontrar as divisas de Gua-

xupé; e por estas divisas até a barra do córrego da «Casa de Telha» com o

ribeirão de Arêas, onde tiveram começo e terminam estas divisas».
—As divisas deste districto de Barra Mansa com o da Villa de Guaxupé,

são as antigas.
-Districto de Monte Éeüo^Ú divisas deste districto principiam no ri-

heirâo.do Borba, na barra do córrego do Bugio, ç, por este acima, até ã sua

cabeceira; d'aqui, segue em rumo até o alto da serra do mesmo nome, e por
esta até á serra Escura, tocando a sua extremidade; deste ponto, em rumo,

pelo espigão abaixo, até frontear com o Córrego Negro, e por este até o alto
da serra dos Lemes; daqui segue até o alto da Vista Alegre, e descendo

pelo espigão do Mundo-Novo, até o Barreiro; por este abaixo, em rumo á
serra de Maximiano.Flausino, seguindo á esquerda pelo serra mais alta, em

¦¦. 
¦ 

¦
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SS TDi^ esTe^f: rUm° 
a° 

W° 
MuSamb°' na barrado co^ego de Santa

Sei cue divd-K H6Sf go° dos Lonceiros; e deste, em rumo ao alto da
até flneav cl ?da 

d_a Prata com a da Tormenta, e por esta abaixoaie lrontear com fazenda de Francisca Rodrigues, e pelo correio
Sla/afiSSW8! rem0''aVa iti^ e voando Teü

ar a do me^ n, 
Y#^Wí>> W -^mbo, e por este acima até á

caTdo ca™ *1 
' " Bebedouro> • P"r «*> acima até a estrada que vem da

rSanharl 
'.,„ n° ° 

^ Para Cabo Verde; e por esta estrada até o alto
e^tas aíé ,e a&regU0 ^ ^ da ^^ d° Monte CWst°' « P°>'
o LtVe Í ei reg'°'SegUÍnd0 P°reSte lad° até ° esP^â0 de Todos
este ac 2 aoP aLt °' 7 

rUm° ** ba"a d° CorreS° *• Pântano, e por
do b3T» We 

descendo por esta em rumo á barra do córrego

vinciaíí»6? ZTtrT 
d° 
^ 

de Monte M'o, estabelecidas na lei pro-
dÓ a t ^ n3-%9;de |de 

«membro de 1882, e hoje novamente em vigor, e.r-Haoait..>.°, n. VIII, da cit. lei 556, de 1911.

*

XCIII. MUy. DE OUVEIRA

novfrtiv *é* df Z°na d6 °eSte coniPrehondfl cinco districtos de paz (pelanova div. adm. do Est., em 1911):
Oliveira (séde-cid.)
Carmo da Matta.
S. Francisco de Paula.
Japão.
SanfAnna do Jacaré.

Pelos ns. II e XL do art. 7.» da cit. lei 556, de 1911, o Congr. Mineirodesmembrou do mun. de Oliveira os territórios dos dous distrs! de Pas a-tempo e App.arecida do Cláudio e delles formou os novos muns das Vi as
1TTZ0/ÜlaUdÍ°\ 

Ant6S d6SteS lo-embramentZ a sup ri dmun. de Oliveira era aval. em 2.135 kms. quadrs.-Sua popul. apurada no recenseam. de 1900 foi de 30.318 habsfaz parte do 3.» distr. fed. e da 4.- circumscr. eleitoral do Est.'
veira rmmente' 

Constitueuma com- de '•' «ntr, com o só termo de Oli-
No eccles., pert. á archidioc. de Mariana.

A*2& 
6d" deÍ9°9 d6Sta °bra (3'" vo1" P^S' 692-702) h* longa descripçaodeste mun. e de seos distrs. e localidades, com o respectivo desenvolvi!mento histórico e econômico. ue.envoivi-

n T^A «?' i16 01iveira' clue está a 879 ms. de altit. e a 2«. 6' de Lon-
2a dM^^ ^T6 

a m * de LaU SUI' *0Sa * ™la tempeS;media del8,«l, sendo hoje uma perfeita cid. de verão, pelo conforto que olfe-
neadeasa°á iPP^ i 

^^ ™» Calçadas' a^isada* efrnllnadas á luz electrica; bons hotéis, pharmacias, médicos, Sanatório: duasesaçoes ferro-v.ar.as, telegrapho etelephones; Mercado, club, bons prédiospart culares, 2 órgãos de imprensa, collegios Fórum. Escola Norma!, 4uno
Temsf Ttc ^^ 

US'na ^^ grandeS eaSaS Slí^lSI
- O Elite Club Oliveirense, sociedade recreativa e literária da cid. deOliveira, fundou, em 7 fev. 1910, a «Bibliotheca Vigário J„.,é Theoíoro !

•-•t-ütif ¦,?("**:«! á

¦ 

*' 
. . .

rwMtii1.:;.* •t*^^---n-'^^.^iY^iytf*;*.£_
. ' ¦-" ¦....?'." .¦*'¦,.: ' "7



Dr. Carlos Chagas

Notável bacteriologista brasiletro (Nat. da cid. de Oliveira, "este Estado,

nnde nasc em 1876). È formado em medicina pela Fac. do Kio

de janl e te^oje reputado mundial pe.a descoberta da chamada
"moléstia de Chagas".
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;lji ,U:Monte-Sião, Piedade e Campo Mystico. (Vide Annuario dè 1909, pag.
sobre este mun.).

—Ouro Fino é uma cidade montanhosa, possuindo esplendidos prédios 6.
bem montadas casas de commercio, Hotéis, Égrejàs, jardins, escolas, etc.

Possue também um excellente serviço telèphòhicú è a sua rêcíe exteri"
de-se.aS. Paulo, Cantos e a todos os municípios visinhos, quer paulistas,
quer mineiros, como, por ex,, S. José do Paraíso, a 18 legoas, Pòüsò Alegre,
a 10, Itapira, a 8 legoas, etc,

—Ha na cjd. a soe. anonyma «A Propagadora da íhstrücçao», qüè muito
tem contribuído para diffundir alli o ensino è à educaçap.

—Desde 15 de Ján. de 1910 que funecioná em Oiirò Fino, em ediftcio pfo-
prio, sob a direcção ctp prpvecto educador sr. Joaquim .Lopes Vianha, o
Gymnasio Brasil equiparado ao Gymn. Nacional, è que foí transferido de
Águas Virtuosas do Lambary para aqüella cidade sül-mirieirá.

O. Fiscal fed. do Gymnasio, nom. em 20 de fév. 1910, era o sr. dr.
Elisaido Ferreira Goyos,

—A agencia do correio da cid. é de 2.a classe e emitte e paga vales pos-
taes para todo o paiz.

;-t-0 (jrupo Escolar Coronel Paiva, inaug. em 16 dè Março 1910, com 8
professores e mais de 400 alumnos, está dotado de excellente prédio e mo-
biliario muito confortável.

—Em 1908, a Collectoria Èst. do mun. de Ouro Fino rendeo 76 contos de
réis; e no mesmo anno o movimento forense da comarca, no ramo or-
phanologico, foi de 24 inventários julgados, sendo 10 no cartório do pri-
meiro officio e 14 no do segundo omeio, assim descriminados:

No cartório do primeiro officio, 10 inventários no valor de 130:076g024,
tendo o Estado arrecadado 87$000 de sellos, 196gQ0O de , custas judiciariap,
4:425g627 de transmissão causa mortis, 441$520 de taxa addicional e 153J008de
imposto territorial; e no cartório do segundo officio, 14 inveptanòsno valor
de 202:530$969, arrecadando o Estado 115$400 de sellos, 293p)5 de custas ju-
diciarias, 2:938$881 de transmissão causa mortis, 293$701 de taxa addicional
e 260$017 de imposto territorial.

, r-Kstavaem constr. a estr. de rodagem da cid. de Ouro Fino á cid. de
Caldas, passando por Santa Rita de Caldas; e em projecto uma linha de car-
ris electricos entre Ouro Fino e a villa de Caracol.

—Entre Ouro Fino e o distr. de Campo Mystico funeciona uma linha te-
lephonica da empresa—A Iniciadora, cujas linhas se extendem para Villa
de Jacutinga e outras localidades próximas.

*

Dos dous melhoramentos públicos—a lüz electrica e o theatro—inaugu-
rados pela Municipalidade òuroflnense, eirí 1911, vamos dar uma ligeira noti-
cia, nesta ed. do Annuario.

—«Tendo o sr. coronel Affonso Ribeiro de Miranda, presidente da Câmara,
resolvido abrir concurrencia para a installação do serviço de luz, foi dada
preferencia á proposta da Arma H. Smyth, do Rio, em 20 de set. de 1909,
pelo preço de 114:200g000

Os serviços foram atacados com toda a prestesa, sob a direcção dos
engenheiros Francisco Emberton e K. Mac Gregor.

A força hydro-electrica, que fornece luz e força a Ouro Fino, foi capta-
dado Ribeirão de S. Paulo, a 15 kilonietros, mais ou menos, desta cidade,

*:f.

»
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por meio de uma represa em cimento armado, a qual mede 4 metros de ai-
tura e 54 ms, de comprimento, sendo uma obra^solida e perfeita.

Ahi foi feito uni canal de 22Ò metros» todo elle construido, nâ sua maior
parte, de alvenaria em cimento, tendo um 'tubo/de 

aço de ÍO centimetros de
diâmetro e 170 metros de comprimento.

A represa tem capacidade para accúmular 6 milhões de litros de água
e o panai comporta uma yasante qVe mil litros de água por minuto, com uma
perda de 15 centímetros de altura no pércMsÒ total."!

Na usina geradora existem três üriiídàdes hydrÒ-èlectricas de 200 cavai-
los cada uma, com turbina, altérnadòr e excitádór, tódòs unidos nó mesmo
eixo. !

£or. ahi se vê a importância das obras realisaçlas na usina, sendo tocips
os materiaes dos mais sólidos e modernos que existem e dos qjie maiores
garantias offerecem.

Os alternadores fornecem força tripliasiça com a yoltagein deS.OOOvolts.,
sendo a força transmittida até a cidade, na pistrilbuidofa, por meio de uma
linha trjphasica de 1(| kiiometros, de extensão, toda eila servida por fios
duplos de alumínio e postes metálicos.

A Distribuidora, na cidade, é o que ha de mais perfeito.
A Uluminação da çida4e é feita por, £20 Jampadas de 5Q velas e § lampa-

das de arco voltaiço de 600 vejas çajja uma.
A Juz é clara e infensa e melhor, n^ ppinjão de muitos competentes, do

que a de Bello Horizonte e Juiz de Fora»,
¥¦

O Theatro Ourofinense é um bello edifício, situado á praça Coronel José
Ribeiro. . ti lh\

Ha mais de 30 annos foi levantada, no logar onde foi elle construido,
uma taipa, inicio das obras para o Theatro.

Vários motivos impediram, porém, a continuação dos serviços, de quese havia encarregado '«urna sociedade composta de 20 chefes de familias»
—como, em 1874, escreveo Bernardo Sat. da Veiga, no Alman-Sul.-Min. (da
Campanha).

«Sabem todos, escreve a Gazeta, que d'esse tentamen proveio aquella taipa
enorme, que ainda ha bem pouco, denegrida e inexpugnável ao trabalho des-
truidor dò tempo, ostentava-se por entre sarças/ na! praça coronel Joáé Ribei
ro, desta cidade.

Mas Ouro Fino ouvio por ella a voz do passado e moços e velhos, todos
herdeiros dignos 4a civilisação que os chrònistas reconheceram a esta ter-
ra, entreprám-se afanosainerite a realisaro sonho dos patriotas de 1874.

Em breves dias, capitalistas ourofinenses cobriam um empréstimo poracções para se atacarem as obras.
Mas aquella taipa era, embora rude na sua contextura, um legado sacro-

santo dos antepassados e como tal devia entrar na classe do patrimônio mu-
nicipal, o quede facto pouco tempo depois se deo, fazendo ÜoaWos accio-
histas doação das suasacçôesá Câmara Municipal local. ' '"

Esta, coriiprehendendo bem a sua responsabilidade e a inexgotavel mes-
se de benèflciòs moraes que o * theatro poderá trazer á cidade, poz hombros
á empresa. ; '

Más, ambição tão restrictamente ligada aos penates ourofinenses, ella
devia ter seo executor no talento artistico de um filho desta terra,



'*.'¦.' ¦

562 ANNUARIO DE MINAS

E o teve na pessoa de Amador Octavío de Lacerda, que se identificou
profundamente com a obra de arte que devia crear.

Em poucos dias uma multidão laboriosa alegra aquellas paragens e os
verdadeiros filhos de Ouro Fino com uma ternura festival vêm a taipa de-
negrida prolongar- se, subir, crescer, cobrir-se, toucar-se de florões e vibrar
na gania dtilçurosa das cores e das notas.

Remo (Clemente Remo) emprestou-lhe o brilho da sua palheta fulgente
e o traço vigoroso do seo pincel magistral, creando um plafond originalis-
simo em que se ostenta a bandeira nacional, tendo nas extremidades os re-
tratos de Carlos Gomes, Olavo Bilac, Francisco Manoel e Meneleo Campos.

Completou-se a obra, todo o theatro ornando-se com uma mobília resis-
tente e elegante, obra do operoso c intelligente artista Marianno Furlanetto,
desta cidade.

O theatro offerece um palco de largas dimensões em que facilmente se
poderão representar as peças dos mais complicados scenarios, e servido de
um bem trabalhado panno de bocca, com annuncios commerciaes, etc. Tem
uma capacidade para 900 pesssoas, que se repartirão pela platéa, camarotes
superiores e inferiores e torrinhas. Custou á municipalidade a quantia de
20:OOOJ1000.

Nas suas particularidades o theatro otferece todo o conforto e é execu-
tado pelo modelo dos mais modernos edifícios no gênero.»-«O facto de estar presidindo o Estado um filho de Ouro Fino, é motivo
para se julgar que tenha a cidade recebido muitos auxílios. Ha nisso puroengano.

Todos os melhoramentos aqui realisados têm sido feitos pelo povo e pelaCamara Municipal.

^ O Governo apenas deo ura auxilio de 30:000^000 para auxiliar a constru-
cção do Grupo Escolar, construcção essa que importou em 70:000$000.

Ainda neste momento (1911) está sendo edificado um bello prédio desti-
nado á Escola Normal, planta do sr. Edgard Nascentes Coelho. Importa-
rá.em 37:0008000.

Isso prova o espirito emprehendedor da população, que se destaca pelasua cultura e pela sua operosidade, num mun, cuja renda orça, actualmente,
por 100 contos annuaes.»

—Ouro Fino, cuja altitude é de 861 metros, tem 17 ruas e 6 praças regu-
larmente calçadas, e com magníficos passeios, vendo-se nellas 550 prédiosde construcção moderna e elegante.

Conta a cidade 2 egrejas, um grupo escolar, gymnasio, escolas normal e
de pharmacia escola italiana, 98 casas commerciaes, 3 pharmacias, 4 advoga-
dos,3 médicos e um periódico denominado «Gazeta de Ouro Fino», destacando-
se entre seos principaes edifícios a casa da Camara, o Eden-Club, o Hospitalda Misericórdia, Theatro, Fórum e diversas vivendas particulares optadas detodo o conforto.

E' illuminada á luz electrica, fornecida por uma usina de 500 cavallos avapor, de cuja energia também se utilisam as industrias locaes. A água ca-nahsada é actualmente insufficiente para a sua população, dia a dias crês-cente. A Camara, porém, utilisando-se dos favores da «Lei Bueno Brandão»,está cuidando de um novo abastecimento e da rede de esgotos, confiandoesses serviços á Commissão de Melhoramentos Municipaes do Estado.—A cid. de Ouro Fino está ligada a S. Paulo e a diversas cidades do sujde Minas pela Rede telephonica fcragantina, sendo o municipio (que tem em
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seo território duas estações — a da cidade e a de Francisco Sá) servido
pelos trens diários da Rede Ferro-viaria Sul Mineira, em ligação com a E.
de F. Mogyana

—O districto da cidade, que conta ainda as povoações de S. Sebastião do
Peitudo e Apparecida. tendo 575 propriedades, agrícolas, 64 engenhos de
canna, 9 engenhos de beneficiar café e2 para arroz, é um verdadeiro centro
de trabalho agrícola, contando varias propriedades, onde os novos metho-
dos de cultura vão tendo larga applicação e dando excellentes fruetos.

Entre essas fazendas se destacam: a deS, Isabel, de propriedade do
sr. coronel José Barbosa Serra ; a do Bonito, do sr. Gel. Affonso Ribeiro de
Miranda; a do Engen7io, do sr. José Lino Simões ; a dos Teixeiras, do sr.
Cel. Manoel Jesuino de Carvalho, e outras de não menor importância, todas
providas de machinismos para beneficiar café, arroz e canna, possuindo co-
lonisação nacional e italiana, e cuidando todas de agricultura e pecuária.

— NO Paiz (do Rio) sahio, em meados de 1910, esta not, sobre a ei-
dade :

«Em Ouro Fino é extraordinário o movimento de construcção na cidade,
notando-se em todas as ruas prédios que surgem rapidamente e cm vários
pontos ruas que apparecem como que por encanto.

Raro é o ponto da cidade em que se não veja um amontoado de materiaes,
principalmente nas ruas Floriano Peixoto, em que se acha a Agencia do Ban-
co de Credito Real, e Dom Nery, em que fica a Agencia Central Telephonica
(da Cia Iniciadorà).

Ouro Fino progride assombrosamente, chamando a attenção das cida-
des visinhas.

Operários, artistas e conimerciantes de vários pontos procuram aquella
cidade, afim de exercerem alia sua actividade.

O sr. coronel Affonso Ribeiro de Miranda, zeloso agente executivo muni
cipal, procura trazer limpas as ruas e praças; e no desejo de embellezal-as,
está obrigando alguns proprietários a fazerem os passeios e a rebocarem os
muros, de modo que dentro em pouco estará Ouro Fino um mimo.

O Theatro Ouro-Finense, em construcção, é um confortável e bellissimo
prédio, talvez o melhor de toda a zona, inclusive a zona da Mogyana, no Es-
tado de S. Paulo.

Dentro em poucos mezes terá a, cidade luz electrica, installada pela im-
portante casa H. Smyth, do Rio, o que virá transformar por completo ávida
daquella encantadora cidade.

Dentro de um anno, no máximo, por outro lado, estará ligada Ouro Fino
á villa de Caracol pelos bonds electricos, ligação que fará com que se au-
gmente extraordinariamente a sua já considerável vida commercial.

Actualmentei a cidade está toda em grande agitação com os primeiros tra-
balhos do núcleo colonial Inconfidentes, alli creado pelo Governo da
União.

A commissão de engenheiros está dividida em duas ; uma encarregada do
levantamento da planta da colônia e outra da construcção da grande estrada
de rodagem, que se construirá da cid. até á sede do núcleo.

O sr. Dr. Carlos Pereira, engenheiro-director do Núcleo, está empenha-
do em que os serviços sejam feitos com grande actividade, de modo que,
dentro de poucos mezes, possam se collocar já algumas famílias.

Incontestavülmentf, Ouro Fino progride a olhos vistos.
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Além disso, tem a cidade duas casas de instrucção secundaria, que são
o Gymnasio Brasil e Escola Normal Municipal, ambas magnificamente diri-

gidas, com excellente corpo docente e com boa freqüência.
Ouro pnp é, pois, uma cidade em franca actiyidade e cujo progresso ha

de crescer diariamente, porque ella tem recursos próprios e é povoada por
uma gente actiya e progressista.»

-0 Niicleq Inconfidentes —Q Governo do Estado adquirio, em 1910, onze

propriedades agricpjas, nos arredores da cidade de puro Fino, com área de
oitocentos alqueires pie terras, consideradas magníficas pelo sr. Eng. Pedro
Rache, Inspector do povoamento do soío em Minas, e offerecéo esses terre-
nos, com todas as suas casas e mais bemfeitorias, ao Governo Federal, para
que ali fosse fundado um núcleo colônia)., que recebeo do Min. da Agricul-
tura da União, sr. Rodolpho Miranda, o nome de Núcleo Inconfidentes, já
estando nelle locaiisadas 654 indivíduos de varias famílias de colonos ex*,ran-

geiros. (allemães, austríacos, francezes, portuguezes, italianos, hespanhoes,
russos e húngaros), em 1913.

0 Núcleo é dirigido pelo sr. Antônio Arantes Bueno e fica a 8 kms. da
cid. e a ella é ligado por uma estr. o\e automóveis e por linhas de correio e
telephones.

— Em reunião de accionistas da Companhia Industrial de Ouro Fino,
realisadâ em 18 de set.de 1911, foram approvados os estatutos e eleita a sua
1.* directoria, que ficou composta dos srs. João Ribeiro de Miranda, Adolpho
Schmidt e Nicoláo Rossi.

O conselho fiscal ficou composto dos srs. Alexandre Pinto, Eduardo
Silva é Manoel Jesuino.

O capital da Cia. é de 500:0000$, dividido em 2.500 acções de 200$ cada
uma, tendo ella sido incorporada pelos srs. João Ribeiro e Paulo de Faria ;
e os seos fins são montar uma fabrica de banha, o preparo de carne em con-
servas e, mais tarde, a montagem de uma fabrica de tecidos, na cid. de Ouro
Fino.

—A collectoria estadoal de Ouro Fino rendeo, no anno de 1911, a quantia
de 150:138g606; a renda de 1910 fora de 68:291g026, pelo que houve, em 1911,

'uma diílerença, para mais, de 81:847$580, sobre o anterior exercício, rcve-
íando este facto ò progresso econômico deste mun. sul-mineiro. *"

—Em 1891, foi fund. na cid. um semanário político e literário—A Gazeta
de Ouro Fino, cujo 1.° redactor foi o actual Pres. do Est. sr. Juliò Bueno
Brandão e é presentemente redigido pelos srs. dr. Cincinato Noronha Gua-
rany e major Joaquim Pitaguary.

—Assim nos descrevia, em 1909, a cid. de Ouro Fino esta carta do sr. F.
M., que trasladamos do Estado de S. Paulo:

«Situada sobre uma collina de deslumbrante aspecto, de onde se descortina
vasto horizonte de terrenos ondulosos, está situada ao sul do Estado de Mi-
nas esta cidade, vista á longa distancia de sua circumferencia, ostentando-se
majestosas as torres de sua Egreja Matriz, que, como querendo escalar o céo,
guardam, quaes sentinellas avançadas, esta região habitada por um povo la-
borioso e catholico.

Passados longos annos sem que o bafejo offlcial fizesse progredir esta
cidade, entregue aos seos próprios recursos, desprovida de todos os melho-
ramentos materiaes, sem um templo decente, onde fossem celebradas as
àolemnidades religiosas, sem uma cadêa e casa de Câmara, sem um institut0

./*M<V.<>u.
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de instrucção popular, sem a via-ferrea que apuzesse em rápida communi-
cação com os Estados circumyisinhos, a sua lavoura e commercio definha-
vam e as suas rendas municipaes, estadoaes e federaes, eram diminutas.

Tal era 0 estado deprimente em que amonarchia a deixou, até que, ao
surgir no horizonte a aurora do novo regimen republicano, tudo se trans-
formou. ..-,.

Desde então começa a data de sua rejuvenescencia, erguendo-se á altura
de uma cidade civilisada, com todos os requisitos da vida riloderna na
actualidade.

Ao seo progresso material, de novos e majestosos edifícios públicos,
como Egreja Matriz, Cadêa e Casa de Câmara, grupo escolar, gymhasio e Santa
Casa de Caridade, Eden-Club, jardim publico, etc, acompanhou o progresso
moraí, muito Concorrendo para sua marcha evolutiva a imprensa bem diri-

gida, a liga dá instruoçâb, iniciada pelo benemérito cidadão tenente Sebas-
tião Pires Ribeiro, que foi a semente fecunda, que produzio resultados pra-
ticos com á creação dos estabelecimentos de instrucção da mocidade, cujos
templos de luz ahi estão aformoseando a cidade, devidos aos esforços do
filho querido desta terra, o eminente senador Júlio Bueno Brandão, na vice-

presidência deste Estado, cuja brilhante administração se tem salientado
pelos relevantes serviços prestados a sua terra natal.

Já alguns benefícios a esta terra começaram a ser prestados na náo me-
nor brilhante administração do saudoso e benemérito presidente desj;e Es-
tado, dr. Silviano Brandão, concorrendo efficazmente para a via-ferrea Sa-
pucahy, seo ideal de sempre, que se tornou em uma realidade, eque trou-
xe vida e animação a esta zona, além de outros relevantes serviços que pres.
tara para o progresso moral e material desta cidade e sua comarca.

E ahi está hoje a cidade de Ouro Fino com uma lavoura de café fio-
rcscente, com o commercio animado, com uma bôa administração munici-

pai e de justiça, com as rendas publicas augmentadas, rivalisando com ou-
trás suas congêneres do sul deste Estado, e que na carreira vertiginosa de
seo progresso se tornará em breve futuro uma das cidades principaes desta
região. . .,;,

A salubridade de seo clima, água canalisada abundante e crystallina,
vida barata e convivência social agradabilissima, muito arecommendám aos
seos adventicios, e aos pães que queiram dar bôa educação a seos filhos».

-Distr. de Monte Sião—Sobre este distr. de paz dejrí. Sra. da Cone. de
Monte Sião, creado freg. em 24 de dez. de 1874, temos estas informações
recentes :

«Houve tempo em que o seo commercio attingio extraordinária prosperi-
dade : logo depois, porém, decresceo, devido ao facto de terem sido locali-
dades, que o cercam, atravessadas pela estrada de ferro, fazendo-lhe con-
currencia aos preços.

Residem na freguezia de Monte Sião 16 negociantes, quasi todos ita-
liahos.

—A sede dó districto tem 195 prédios, edificados em quatro ruas, bem
alinhadas e conservadas com escrúpüloso aceio.

Dois largos, o da Matriz e o de N. S. do Rosário, augmentam-lhes a
superfície, dando-lhe melhor aspecto.

- Os únicos edifícios dignos de nota são a Matriz, a egreja do Rosário
e o prédio onde funccionoil o extineto Concelho Districtal

A. M.-36
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A Egreja Matriz foi construída ultimamente ao centro e na parte sul do
Largo, de modo que parece proteger a povoação. E' espaçosa, comporta
grande numero de pessoas, faltando-lhe ainda a torre, que será construída
brevemente, graças aos exforços do vigário da parochia, Para estas obras
ha um fundo de 9:000$000, legado da exma. sra. d. Theodora de Santa Bar-
bara Cavalheiro.

A egreja, ou mais propriamente, a capella de Nossa Senhora do Pvosa-
rio é pequena e só uma vez por anno se abre para a celebração de cere-
monias religiosas.

E' situada no largo do mesmo nome e foi construída por Manoel Nogueira
de Sousa.

O prédio do extincto Concelho Districtal é de propriedade da Câmara
Municipal de Ouro Fino. E' assobradado, tendo quatro salões grandes e é
situado na rua Direita.

—O districto pertence á3.a circumscripção estadoal e ao 5.° districto fe-
deral. Tem 749 eleitores qualificados,

—Eis o que se sabe sobre a origem do nome do logar:
Antigamente, esta localidade era conhecida pelo nome de Monte Silhâo,

devido talvez á proximidade do Morro Pellado—cuja forma imita um silhão.
Os padres missionários, de passagem pela localidade, pediram ao povo

mudasse o nome para Monte Sião, em homenagem a um logar santo da Pa-
lestina, na Syria.

Asseguram outros que o costume de se pronunciar sião por silhão
modificasse o nome da localidade, tendo prevalecido a corruptela vulgar
sião, que foi officialmente reconhecida. Como quer que seja, o facto é que,
desde a elevação da localidade á freguezia pelo Bispo de S. Paulo, tanto
nos documentos civis como religiosos, figura ella sempre com a designação
de oMonte Sião ou capella de «N. S. da Conceição da Medalha de Monte
Sião».

—Dista Monte Sião 33 kms. de Ouro Fino e conta hoje o arraial 180 pre-
dios, 1 Egreja, 1 ag. de correio, 2 escolas publ., etc.

A pov. começou a ser fundada em 1850 e 7 annos depois já era um Cu-
rato, até que, em 1874, teve foros de freguezia, como dissemos, sendo distr.
de paz desde 1891.

Seos fundadores foram os agricultores Joaquim Eusebio e Joaquim Mar-
quês Ribeiro, que doaram 24 alqs. cle terras para patrimônio do arraial.

Em 1890, tinha o distr. 3.011 habs.
Nelle existem boas Fazendas agrícolas (262 ao todo), incluindo 14 enge-

nhos de canna e 1 de café.
Em todo^o distr, ha 40 casas commerciaes (lojas e tavernas).
—Districto de Campo Mystico—O arraial de Campo Mystico, fundado em

1847, dista 24 kilometros de Ouro Fino, a que está ligado por excellente
estradado rodagem, é sede do distr. de paz de Campo Mystico e está situa,
do em logar alto, com 120 casas, bastante confortáveis, ruas regulares,
bom clima, água encanada, agencia do correio, escolas publicas, 1 egreja,
2 pharmacias e 50 casas commerciaes, etc,

O distr. se limita com Cambuhy, Jaguary e com o Estado de S. Paulo.
Exporta fumo, café, vinho, porcos vivos, toucinho, arroz, cera em velas

e barras, assucar, elevando-se a 26 o numero de engenhos de canna e ao de
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348 o de suas propriedades agrícolas. Destas se destacam as Fazendas de-
nominadas Ramalho e São Lasaro.

—A Fazenda do Ramalho pertence ao sr, José Vicente Ramalho, é situa-
da no arraial, e tem uma área de 200 alqueires em mattas, culturas e
pastos.

Cultiva milho, feijão, café e avideira, cuja plantação é actualmente de
100.000 pés, com uma producção annual de 100 pipas de vinho ; e a sua
criação consta de 50 cabeças de gado vaccum e de 20 de muar.

—A Fazenda do sr. Lasaro Ferreira, com uma área total de 100 alquei-
res, occupaua com cilturas de café e cereaes, capoeiras e pastos, é.muito
notável pela uberdade de seos terrenos e dista 12 kilometros de Campo Mys-
tico, confinando com o município paulista de Soccorro.

A sua cultura de café consta actualmente de 50.000 pés, com uma pro-
ducção annual de P.000 arrobas ; é colonisada por trabalhadores nacionaes
e a producção de cereaes regula em 50 carros de milho e 100 alqueires de
feijão.

E' banhada pelo ribeirão das Antas, que lhe proporciona magníficas
quedas d'agua, muito aproveitáveis para energia electrica.

—A freg. de Bom Jesus de Campo Mystico pertence á dioc. dé Pouso
Alegre e foi canonica e civilmente instituída, pela lei prov. n. 481, de 1.° de
junho de 1850, tendo um patrimônio de 80 alqueires. Campo Mystico teve
outr'ora o nome de arraial das Antas*

—Distr. de Piedade—Este novo distr. de paz do mun. de Ouro Fino, cre.
ado pelo Congr. Mineiro, em 1911 (art. l.°, n. XLIV da lei n. 556), com
território desmembrado do distr. da cid., tem por sede uma nascente povoa-
ção, com cerca de 70 casas, 2 escolas publicas, 1 capella, ag. de correio,
vários negócios de fazendas c gêneros do pai/., etc.

O orago dológár é N. Srá. da Piedade, cuja festa annual attráe ápov.
muita gente dos arredores. Piedade fica Okms. ao Noroeste da cid. do Ouro
Fino e está situada em bella perspectiva, pelos lindos campos que a
cercam.

forte do distr. consiste na lav. de café e cereaes e na criação de gado
vaccum e suino.

XCV. MUN. DE OURO PRETO

Este mun. da parte central do Estado comprehende dezesetc distiictos
de paz (pela nova div. adm.doEst., em 1911):

Ouro Preto \
Antônio Dfcu..)ftlnbos na S"da da cid- ° do mun'>-
S. Bartholomeo.
Cachoeira do Campo.
Soledade.
São Julião (est. Burnier).
Itabira do Campo. #
Casa Branca.
Bôa Vista do Aranha.

10 Congonhas do Campo.
II Antônio Pereira.
12 S. José do Paraopeba.
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13 Ouro Branco.
í4 S. Gonçalo do Bação.
15 S. Gonçalo do Amarante.
16 Rio das Pedras.
Í7 S. Caetano da Moeda.
—Este mun. até a data da lei n. 556, de 1911, possuía 16 distrs. de paz ;

porém, pelo n. LVII do art. 2.» da cit. lei, o Congr. Mineiro creou o 17.°
distr. de S. Julião, com sede na estação férrea de Miguel Burnier, no
mun. de Ouro Preto e abrangendo as seguintes localidades: Burnier, Har-
greaves, Chiqueiro do Allemão, Bella-Vista, Bocaina, Pires e Engenheiro
(Corrêa, cornos limites traçados no cit. n. 57 do art. 2.°.

O mun. de Ouro Preto e os de Diamantina, Barbacena, Juiz de Fora,
Manhuassú, Conceição, Mariana, Curvello e Caratinga são os que, no Est.
de Minas, maior n. de districtos de paz possuem (17, 16, 15,14,13 e 12 distrs.
cada um desses muns.).

—A popul. orçava, em 1900, no mun. de Ouro Preto, em 65.383 habs. e
a superf. do seoterrit. é calculada em 2.}25krns.2.

Faz parte, eleitoralmente, do 3.° distr. fed. e da 1." circumscr. es-
tadoal.

Na div. judiciaria, constitue uma com. de 2.a entr., com o único termo
de Ouro Preto.

Na div. eccles., está subordin. o mun. á archidioc. de Mariana.
—Do mun. de Ouro Preto, de sua legendária sede e det odos os cüstrs. se

pccupou o Annuario de 1909, em longa descripção phys. e histórica (pags.
708—737).

*

—O municipio de Ouro Preto tem os seguintes districtos de paz:
Ouro Preto e Antonio Dias (na cidade), S. Bartholomeo, Cachoeira do

Campo, Casa rfranca, Boa Vista do Aranha, Congonhas (Soledade), Itabira
do Campo, S. Gonçalo de Bação, Antonio Pereira, 8. José do Paraopeba,
Ouro Branco, S. Gonçalo do Amáránte, Rio das Pedras, S. Caetano da Moe-
da e São Juliáoj;(Miguel Burnier).

—Comarca de 2.a entrancia, acha-se entre o centro e o leste mineiro,
a 21°24'6" de Lat. Sul e 0®16"I5Í" de Long. Oeste do meridiano do Rio, estan-
do a 1.200 metros acima do nivel do mar.

\. população total do municipio pelo censo de 1890 era de 59.249 habs.
A cid. está a 540 kilometros do Rio de Janeiro, e é servida por uni

bom ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, que faz o percurso do Rio
a Ouro Preto em 15 horas de viagem.

O municipio occupa cerca de 90 legoas quadradas.
—Elevada á villa por alvará regio de 8 de julho de 1711, com a denoini-

nação de Villa Rící>, só em 20 de março de 1823 era classificada cidade, tendo
sido capital do Estado de Minas até o dia 12 de dezembro de 1897.

A cidade é servida por boa luz electrica e quasi toda calçada a parallele-
pipedos, tendo algumas ruas de calçamento irreprehensivel, que nada dei-
xam a desejar.

Tem bom serviço de água e esgotos, conta muitas repartições federaes,
estadoaes e municipaes, bem installadas, entre ellas, o Correio, Téleferapho,
Çamara municipal; muitos estabelecimentos de ensino, màgéstosós templos,
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a Penitenciaria; imponente estatua ao proto-martyr Tiradentes; confortáveis
vivendas e dois bons hotéis.

-A cit. lei n. 516, de 1911, no art. 2.» n. LXXVI1 assim creou u
novo distr. de paz no mun.— o de S. Juliào, (com sede na estação férrea de
Burnier):

Art. 2.°, n. LXXVI. «O districto de Burnier, municipio de Ouro Preto,
comprehenderá - Burnier, Hargreaves, Chiqueiro do Allcmão, Bella-Vista,
Bocaina, Pires e Engenheiro Corrêa.

Limites :
A Leste, por Hargreaves e Bella-Vista, em linha recta á'Serra do Ouro

Branco.
Ao Sul, pela serra de Ouro Branco até o seo extremo e deste em linha

recta á Serra do Pires pela Bocaina.
A Oeste, por uma linha recta do Pires ao rio Mata-porcos.
Ao Norte, pelo Mata-porcos até a fóz do rio Sardinha, seguindo por este

até a sua nascente junto do Tunnel e, depois, pela Serra do Papa-cobras e

pela do Caxambú até Hargreaves.»
—As riquezas mineraes do mun. de Ouro Preto são universalmente co-

nhecidas. Façamos dellas Uma breve resenha.
Além do ouro, encontram-se também minérios de manganez, no Sara-

menha, Botafogo, Tripuhy, Rodrigo Silva, Rodeio, Burnier, Bocaina, Con-
gonhas, etc,havendo uma jazida em exploração e em larga escala, em Burnier.

Os minérios de ferro são abundantes na cidade, Antônio Pereira, Manso,
Congonhas e Itabira do Campo, onde ha uma usina de fabricação de fonte,
como também se encontra outra em Burnier: a primeira é a Usina Espe-
rança; a segunda, é a Usina Wigg.

Outros minérios e mineraes são ainda encontrados no municipio de Ouro
Preto.

No Tripuhy, não longe da cidade, encontra-se uma jazida de cinabrio
(sulfureto de mercúrio), cujo estudo foi iniciado, tendo-se interrompido
depois.

No Tombadouro, nos arredores da cidade, perto da Fabr. de tecidos, en-
contra-se malácnitp (hydro-carbónato de cobre), no quartzito.

Não longe de Hargreaves, foi encontrada a blenda (Sulfureto de zinco).
Em Rodrigo Silva e Boa-Vista, ha jazidas de excellentes topasios, algu-

mas em exploração.
Em Congonhas do Campo, encontra-se quartzo de primeira qualidade.
Ha também, no municipio, turmalinas, mica, amiantho (em Ouro Preto

e TaquaraP, excellenles ocres, plombagina, mármores, kaolim, etc.
Nas fazendas Manso e Cangica, existem enormes depósitos de italamites

ouropretanos.
A duas legoas, a Leste, acham-se as riquíssimas jazidas de topasios e

euclasios do Capão e Boa Vista.
Em pequena extensão de terreno pôde se ver a série de rochas metamor-

phicas, que constituem grande parte do solo brasileiro.
Todos os arredores da cidade se prestam a interessantes excursões mi-

neralogicas, não esquecendo as minas inglezas da Passagem, que distam
apenas uma.legoa de Ouro Preto.

Duas importantes usinas de ferro funecionam no município, como atrás
ficou dito.
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Uma de propriedade de um capitalista brasileiro, a Usina Wigg, está si-
tuada na estação de Burnier, da E. F. Central do Brasil, e funccionou du-
rante muitos annos, sob a direeção do sr. dr. Domingos Rocha, competente
profissional, e lente da Escola de Minas.

A outra demora á margem da mesma estrada de ferro, na estação da
Esperança, no prospero districto de Itabira, e é propriedade do sr. dr.
José Joaquim de Queiroz Júnior (Usina Esperança).

Em ambas, as jazidas de ferro são de excellente qualidade e pela sua
enorme extensão, quasi inexgotaveis.

A exportação do minério e do ferro gusa ha muito que está sendo feita
em profusão e com regularidade para o Rio, S. Paulo, etc.

—O manganez existe em grande quantidade no mun., como dissemos.
Verificada, em 1894, a descoberta do manganez, nas proximidades de

Ouro Preto (Saramenha, Três Cruzes, S. Julião, Botafogo, etc.), foi logo ini-
ciado o serviço de exportação do minério, que conseguio em pouco tempo a
preferencia dos grandes industriaes, devido á sua pureza.

DatadeJ1902 o inicio da exportação e dessa data para catem sahidode
Minas a^quantidade de minério, que abaixo se constata.

O Governo do Estado, sempre solicito em amparar todas as industrias le-
gitimas, não tem cessado de auxiliar o desenvolvimento desta.

A producção exportada do manganez, desde 1902, tem sido a seguinte :

Annos Kilos

1 JUiC. •»•••» «t...............

1903.

1904

1905....

1906

iyu7.••••••••••»••••••••••••

1908

1909

1910

1911 (9 mezes.)

157.295

161.926

208.260

224.377

121.331

236.778

166.122

240.774

253.953

125.301

Valor
Valor por

unidade

4.460:328J000

4.959:562^000

6.057:431^000

5.087:311^000

2.676:357$000

8.009:785$000

3.938.585$000

5.704:949$000

5.720:445$000-

2.793:102$000

Í8JJ388

3(|626

29$086

22#673
voem

33$828

^wnu

22$526

22»!

. Grande parte desse minério de manganez tem sabido dos visinhos miins.
de Ouro Preto e Queluz.

*

—Podemos bem conhecer o clima de Ouro Preto pelos trabalhos da esta-
ção meteorológica de 2.B classe, federal, que alli foi montadadeflnitivamen-
te, em maio de 1911, pelos srs. Oscar Cabral, assistente do Observatório Na-
cional, e Porfirio Camelo, encarregado da estação.
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Os característicos geographicos do referido estabelecimento (sito no
Morro da Força) são os seguintes :

Longitude W. de Greenwich, em tempo, 2 h. 54 m. 10", 10; Latitude
austral, em arco, 20° 23' 22"; altitude da esplanada superior do Morro da For-
ca, onde fica a estação sobre o nível do mar, 1.132 metros e 6 decimetros. A
altitude da cuba do barometro, na rua do Carmo, é de 1.125 metros.

No período de junho a dezembro de 1911, foram registrados 82 dias de
chuva e 15 de temporal, com precipitação de chuva, num total de 748,mms9.

A maior precipitação registada, em 24 horas, foi de50,mms.8.
—O solo de Ouro Preto é sujeito a leves abalos sísmicos, sendo o tremor

de terra de 9 de junho de 1875 o mais longo e violentooque alli se sentio. c. .•-
*

Além da Escola de Minas, tão conhecida em todo o paiz, existe em Ouro
Preto a Escola de Pharmacia, com laboratórios e gabinetes completos de
chimica, physica e mineralogia, creada pela lei n. 140, de 4 de abril de 1839,
e que, tendo passado por diversas reformas, chegou ao apogeo de sua prospe-
ridade, em 1893, quando reorganisadapelo saudoso estadista dr. Silviano
Brandão.

Ainstallação da Escola de Minas, de Ouro Preto, foi feita sob os áus-

picios do segundo imperador do Brasil, o sr. D. Pedro de Alcântara,
sendo pres. da prov. de Minas [o Barão de Villa da Barra, em 12 de out,
de 1876.

Em sessão da assombléa geral legislativa do Brasil, fora apresentado o
competente projecto de lei, no dia 28 de janeiro de 1831, firmado pelos srs,
conselheiros Manoel José Pires da Silva Pontes, José Feliciano Pinto Coelho
da Cunha e coronel Antônio Caetano Pinto, projecto que ficou por ter an-
damento até 1874, quando o fallecido monarcha convidou para effectuar a in-
stallação o engenheiro francez prof. dr. Henrique Gorceix, tomando para
typo da nova Escola a de Ste. Etienne, na França.

—O corpo docente da Escola de Minas é composto de notáveis homens de
sciencia, cujos nomes são muito conhecidos e de vários moços de real capa
cidade profissional.

São lentes cathedraticos os srs. drs. Costa Sena (director), Domingos
Porto, Domingos Rocha, Marciano Ribeiro, Rocha Lagoa, Augusto Barbosa
(vice-director), Antônio Olyntho, Carlos Thomaz, Bernardino Augusto de
Lima, José Januário Carneiro, Alberto Magalhães Gomes, Geraldo Sil
veira, Lúcio dos Santos, Clodomiro de Oliveira e Custodio Braga.

São substitutos os drs. Alfredo Baeta, Armando Bhering, Furtado do Me-
nezes, Gastão Gomes, J. Santa Cecilia, Nogueira de Sáe Fleury Rocha.

São professores de desenho os drs. Luiz Ferraz e Fausto de Britto.
O Preparador-analysta, é o sr. dr. José Vianna.
Secretario, o sr. dr. José da Silva Brandão; bibliothecario, o sr. Alei-

des Medrado; amanuenses, os srs. Carlos Velloso, Jayme Gesteira e Dioge-
nes Cupertino.

O corpo discente era composto (anno lectivo 1910-1911) de 74 alumnos.
—O illustre prof. dr. Costa Sena, director da Escola de Minas, está or-

ganisando um «Álbum de Ouro Preto», o qual 6 composto de nítidas plroto-
gravuras dos pontos cle mais bellcza da ex-capital de Minas,
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Figurarão também no Álbum os logares históricos da cidade, sem faltar
nenhum delles, e acompanhará a obra um texto explicativo, èm portuguez
e francez.

—Em fins de 1907, o sr. Júlio Suckow, então correspondente da Gazeta
de Noticias, deo esta descripçào de Itabira do Campo :

«O arraial se divide em duas partes : a parte alta ou primitiva, edifica-
da sobre uma montanha, se nos apresenta formada por casarões de con-
strucção antiga, diversas ruas e praças calçadas, uma Egreja Matriz em
optima posição, de onde se descortina um bello panorama da localidade,
varias capellas e duas escolas publicas : a parte baixa se èxtende pelas duas
margens do rio Itabira, aftluente da margem esquerda do rio das Ve-
lhas.

As suas edificações foram iniciadas por occasião da chegada dos trilhos
da Central, ha cerca de vinte annos, e, apesar deste curto espaço de tempo,
acha-se hoje bastante desenvolvida, tendo boas casas de morada e forman-
do a praça commercial da localidade, constituída por estabelecimentos de
primeira ordem, que progridem em todos os ramos de negocio, fazendo
grande commercio com a circumvisinhança e mormente com a vasta zona do
Paraopeba.

Não queremos com isto dizer que, na parte alta do arraial, não existem es-
tabelecimentos congêneres aos da parte baixa; porém é incontestável que
nesta parte está a sua parte commercial, devido á proximidade da estrada
de ferro.

O seo clima magnífico, numa altitude de 848 metros acima do nivel do
mar, a facilidade de communicação com a Capital Federal e com Bello Ho-
rizonte, da qual dista apenas 3 horas de viagem, o seo já celebrado leite»
cooperam para que se torne um logar agradável á vida e para que receba an-
nualmente centenas de veranistas.

Fazendo parte do municipio de Ouro Preto, podemos afürmar que Itabi-
ra é a sua maior fonte de renda, o que oé a prova do seo desenvolvi-
mento.

E'sempre Minas e, para proval-o, estão á pequena distancia do arraial
dous enormes thesouros : um, a mina de ouro de Catta-Branca, obstruída- ha
muitos annos pelo desabamento de uma das galerias, delia só nos restando
os vestígios das casas de seos operários; o outro, é o colossal e magestoso
Pico de Itabira, que se levanta a 1.640 metros acima do nivel do mar, a maior
montanha que temos visto, inteiramente formada pelo ferro oligisto.

Apesar da fertilidade do solo, a agricultura desenvolve-se vagarosamen-
te em productos diversos, entre os quaes temos a salientar a cultura da ba-
tata, que tem dado bons resultados, do café, milho, feijão e fructas.

A criação do gado vaccum se faz em diminuta escala, não obstante as
suas grandes e optimas pastagens, que contribuem para a superioridade do
leite de Itabira, que é exportado para diversas localidades do Estado.

Na parte industrial, Itabira nos mostra a dedicação que seo povo mani-
festa pelo progresso, não perdendo occasião de crear novas industrias e é
por isto que, sendo apenas um arraial, revela-se este mais adeantado do que
.muitas cidades mineiras.

Observaremos qüe uma das industrias, que se desenvolvem em Itabira,
não encontra similar em todo o Brasil ; referimo-nos á adeantada Usina Es-



¦ 
'

ÀNNUARIÒ DE MINAS 573

perança, fabrica e fundição de ferro gusa de propriedade do engenheiro
J^ J. de Queiroz Júnior.

Além desta mencionaremos as seguintes fabricas : Fabrica de Tecidos
da Companhia Industrial de Itabira do Campo; Fabrica de Phosphoros de Se-

gurançada Companhia Progresso de Itabira; cortumes bem montados, onde

se fabrica sola de qualidade superior : Otero, do sr. Vidal Otero; Sans; San"

tà Luzia, dos srs. A. Carvalho & Comp.; Marzagão, dos srs. Bárcellos & Lima;
fabrica de calçados finos dos srs. Sans; fabrica de coíla e fabrica de ferradu-

ras dos srs. Araújo & Nascimento».
Districto de Jtabira do Campo.— Neste distr. houve, de 1888 a 1912, o

seguinte movimento demographico, constante das notas fornecidas á impren"
sapelo zeloso escrivão de paz e registro civil, sr. cap.m José Ignacio P. da

Fonseca.
Annos Nasc. * Casam. Óbitos

lOOO» ......... »:• •«•»••»•••••••• '

1889 49 (1) 40
1890 65 (2)13 32
18Q1 75 12 34
1892.  43 14 18
iftcre A7 11 25
1894... 41 43
1895 57 13 23
1896... 42 17 31
1897 ...: 55 23 38
1898 58 36
1899... 130 10 1
1900 21 10 8
1901 21 22 6
1902 45 20 1
1903..... 68 24 58
1904 105 24 53
1905 108 20 43
1906 110 18 70
1907 123 21 89
1908 131 35 73
1909 156 45 69
1910 132 29 74
1911 146 20 72
1912 137 28 72

Total 1.995 424 1.0O9

— A 17 de out. de 1909, sahio o 1.» n.« do semanário Pico de Dabira,

publicado neste arraial de Itabira do Campo.
No mesmo anno (1909) foi fundado um Hospital de Caridade pela Confra-

ria de S. Vicente de Paula, neste distr.

(1) 8 casamentos acatholicos, somente registrados civilmente.
(2) 3 casamentos, idem, idem, idem.
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—Eis aqui alguns pequenos povoados do mun. e dos quaes não falaram
as nossas anteriores edições.

A pov. de Santo Antônio do Leite fica na freg. e distr. de Cachoeira
do Campo, a 6 kms. do arr. da Cachoeira e das Escolas Salesianas Dom
Bosco.

Em 1908, o Gov. do Est. ahi creou uma esc. primaria mixta.
O arraialete do Taquaral fica a 3 kms. ao N. da cid. de Ouro Preto,

a cuja jurisdicção pertence. Está em ruinas a sua velha Egreja, junto a
estrada que vae para Mariana.

A velha-pov. de Santa Rita, situada no mun. e com. de Ouro Prelo,
pertence ao distr. de Antouio Dias e fica perto de Lavras Novas e S. Bar-
tholomeo.

Na pov. existe uma esc. mixta estadoal, creada em 1909.
A aldeia do Saramenha, á margem dir. do Funil e nos subúrbios de

Ouro Preto, data dos tempos coloniaes. Os bandeirantes paulistas formaram
a palavra Saramenha de radicaes indígenas—tarámeen, «o que dá espigas»,
em tupi.

A peq. pov. da Chapada fica no mun. de Ouro Preto, no distr. e
freg. de Antônio Dias. Constituo o curato de Santa Anua e N. Sra. dos
Prazeres da Chapada.

—A 15 de agosto de 1910, o Director deste Annuario escrevia no Minas
Geraes este artigo a propósito do bi-centenario de Ouro Preto, e sob o ti-
tulo :

« O BRASÃO D'ARMAS DE VILLA RICA

Assim como Minas Geraes temo seo brasão histórico,.e que vem assim
descripto (tomo LIV da Rev. do Inst. Hist. Brás., pag. 292): «Partido em
faixa: em cima, de azul, três morros de ouro, em faixa; [em baixo, de verde,
seis estrellas de prata, em duas faixas; com estrella de prata superposta e o
mote Eureha* ;— assim também a legendária cidade de Ouro Preto, cujo
bi-centenario da fundação do seo municipio e erecção em villa, passa a 8 de
julho do anno vindouro (1711-1911), possue o seo brasão, que lhe foi dado
no reinado de D. João V, o Magnífico.

Constam as armas de Ouro Preto (Rev. cit., ibid.) do seguinte brasão~ou
escudo : «Em campo de ouro, três morros de preto, com a coroa mural por
cima» e tendo este mote latino : «Praetiosum, tamen nigrum» (allusão ao
metal precioso e de alto quilate, achado em granêtos negros como esmeril-
nos primeiros descobertos auriferos do Tripuhy, em 1G98). Será convenien»
te, portanto, que os nossos artistas (os professores Honorio Esteves, Alber-
to Delpino e Corrêa e Castro, por exemplo) organisem os desenhos e divul-
guem, na pintura, o formoso e tradicional brasão de Villa Rica, de tão
pouca gente conhecido.

E agora que, por generosa acolhida de um pedido opportuno, os illus-
três industriaes srs. engenheiros Queiroz Júnior e Domingos Rocha se prom-
ptificaram a mandar fundir, gratuitamente, as placas commcmorativas do
bi-centenario ouropretano, não será de mais que das Usinas Esperança e
Wigg saiam também, moldados em bronze ou ferro, os escudos d'armas de
Villa Rica, o brasão histórico de Minas Geraes e as armas, que deveria con-
ter a bandeira da Inconfidência Mineira, etc.



ANNUARÍO DE MINAS 575

No ultimo vol. do Annuario de Minas (pag. 93 da edição de 1909) de-
mos a descripção e as estampas, não só do brasão republicano do Estado
de Minas e do grande sello officiai do Governo,, como também o escudo da
cidade de Bello Horizonte e a bandeira da mallograda Conjuração de Tira-
dentes. Constam o sello e insígnia do listado da lei mineira n. 1, de 11 de
setembro de 1891.

A descripção do pavilhão planejado pelos Inconfidentes do século 18."
é esta: Um triângulo equilatero, de cor verde, sobre a banda branca (ames-
ma da bandeira portugueza), representando o triângulo as três pessoas da
Santíssima Trindade (segundo propuzera o espirito .veligioso de Tiradentes)
e circumdando o triângulo a divisa latina—Libertas quse será tamen (tirada
de Virgílio, verso 28 da Egloga I das Bucólicas, dialogo de Tityro e Meli-
beo), e uma allegoria á Liberdade (uni gênio quebrando as cadeias ou gri-
lhões do domínio lusitano na colônia mineira) — ao estylo da bandeira
norte-americana, e com a legenda,-—Libertas ozquo Spiritus, que fora proposta
por Cláudio Manoel da Costa. Mas deixou de ser acceita a idéa de Cláudio,
por impugnação de Alvarenga Peixoto, que primeiro propoz o simples lem-
ma — Ant libertas ant nihil! (Ou Liberdade, Ou Morte !); e, rejeitado o ex-
pressivo mote revolucionário, Alvarenga fez adoptar pelos conjurados o dito
versículo do poeta mantuano — Libertas qux será tamen ! (A liberdade
posto que tardia !).

Joaquim Norberto diz que os Inconfidentes esqueceram (Ilist. da Conj.
Min., pag. 116), quando Tiradentes alvitrou a idéa de uma bandeira para a
Republica, de designar as cores delia, por se subentender que deveria con-
tinuar toda branca como a de Portugal; mas, com as modificações symbo-
licas então propostas, dizemos nós.

E' nosso desejo que estas ligeiras notas despertem os estudiosos para
o bi-centenario ouro-pretano, festa que interessa a quantos, Mineiros ou não,
vêm na cidade desthronada o relicario de nossas mais sagradas tradições
cívicas.

O assümpto, por exemplo, da heráldica colonial mineira é muito eu-
rioso e mal conhecido. Quasi nada puderam dar a respeito de Minas Geraes
os que trataram dos brasões e armas do Brasil ; e quem disso duvidar, leia
T. de Alencar Araripe, no seo trabalho de junho de 1890, publicado no .;or-
nal do Commercio e trasladado, em 1891, no cit. tomo 54, l.a parte, d&Rev.
do Inst. Histórico ; e o curioso artigo illustrado, de Louvan Geliot, sobre os
«Brasões do Brasil Republicano», no 6.° anno (1904, pags. 163—173) do Al-
manak de Pernambuco, dirigido pelo sr. dr. Júlio Pires Ferreira.

Entretanto (cousa curiosa de observar-se !), nem no auto ou termo de
erecção de Villa Rica, pelo governador Antônio de Albuquerque Coelho de
Carvalho, em 8 de junho de 1711; nem na carta imperial de Pedro I, de 20
de março de 1823, que erigiò Villa Rica em cidade, com o titulo de «impe-
rial cidade de Ouro Preto»; em nenhum desses dois documentos (que se
podem ler, por copia fiel, nos vols. 3.°, pag. 67 e l.°, pag. 334 das Ephemerides
Mineiras de X. da Veiga) se encontra a minima referencia ao «brasão dar-
mas» da veneranda metrópole destas Minas. E era dos estylos que logo á fim-
dação das villas e cidades coloniaes se lhes dessem taes brasões. Deante
disto, preferimos crer que Araripe tenha encontrado menção das armas de
Ouro Preto (já descriptas no começo deste ligeiro estudo) em fonte que nos
é de todo desconhecida.
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Em Xavier da Veiga (Ephemerides) e Diogo de Vasconcellos (Hisi. Ant.
das Minas), os nossos únicos historiographos, que revolveram, com trabalho
exhaustivo, a historia e a clironicá de Minas, nem uma palavra sobre o as
sumpto se nos depara...

Fiamo-nos, por conseguinte, na referencia de Tristão Araripe (Rev. cit.),
em attençâo á seriedade deste escriptor pátrio,

Temos, em vão, pesquisado os autores de Hist. Pátria, revistas e memo"
rias sobre Minas Geraes, sem nada encontrar de positivo.

Esperemos o que nos possam dizer os Mestres, para cujas luzes appel-
Íamos, no assumpto, aliás interessante,»

•

— A propósito do nome Ouro Preto, o dr. Parlindo Lellis escreveo um
estücjo após o nosso, e de que destacainos este trecho incisivo :

.« Daqui a quatro mezes, a 8 de julho de 1911, se passará o segundo cen-
tenario da fundação da Villa Rica de Albuquerque, erigida no arrayal de
Ouro Preto, pelo então governador de S. Paulo e das Minas Geraes, Anto-
nio de Albuquerque Coelho de Carvalho, o qual lhe deo por escudo «em
campo de ouro três montanhas de preto, cqiUj a^divisa : PRAETIOSUM TA*-
MEN NIGRUM».

O nome que, mais tarde, teve a cidade, que foi scenario do primeiro acto
do drama da Inconfidência —Ouro Preto — podia agora ser causa de algu-
mas pesquisas mineralogicas, para uma elucidação de interesse, no dominio
da Historia.

O que se conhece sobre a origem do nome de Ouro Preto é o que está
na obra intitulada Cultura e Opulencia do Brasil, de André João Antonil,
impressa em Lisboa, no anno de 1711, e re-impressa muitas vezes.

Diz Antonil que o descobridor do ouro foi um mulato, que tinha estado
nas minas de Paranaguá e Corytibá. Este, escreve o autor citado, indo aò
sertão com uns paulistas para buscar Índios, e chegando ao serro Tripuhy,
desceo abaixo com uma gamela a tirar água do ribeiro que hoje chamam de
Ouro Preto : e mettendo a gamela na ribanceira a tomar a água e roçando
pela margem do rio, vio depois que nella havia granêtos da côr do aço, sem
saber o qúe eram: nem os companheiros aos quaes mostrou os ditos granêtos
souberam conhecer e estimar o que se tinha achado tão facilmente e só cui-
daram que ahi haveria algum metal, não bem formado e por isso não co-
nhecido».

Alguns desses «granêtos» vendidos a Miguel de Sousa, por meia pataca,
em Taubaté, e por este levados ao Governador do Rio de Janeiro, Arthur de
Sá e Menezes e examinados, foram reconhecidos como «ouro finissimo».

Deste modo é que é descripto o ouro preto encontrado pelos explorado-
res do sertão mineiro.

Mas o ouro preto conhecido dos mineralogistas é uma liga natural de
ouro e palíadio, conhecido pelo nome de «ouro palladiado»: é negro, pesado,
pouco maleavel, quebradiço, de fractura terrosa e, ao que parece, de pouco
valor commercial.

Será o ouro palladiado o ouro prelo levado ao governador Arthur de Sá
e que, segundo a tradição, cortado aos dentes, se denunciou «ouro íinis-
si mo» ?

E' discutível.
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piz Antonil que parecia «um metal ainda não bem formado», aspecto
este muito preciso no ouro palladiado^

Existe q ouro palladiadq no TripuJ^r?
Não o disse ainda a mirçeralogia, da qual ha um viveiro, rotulado Escola

de Minas, cercando o logar.
Ò ouro palladiado, que nos conste, existe no Gongo Soco. Delle não se

tem noticia no Tripuhy.
Faíle a mineraiogia o que era o ouro preto que deo o nome á capital

de Minas : si era puro palladiado, ou o que era. A Historia precisa do seo
concurso...»

XCVI| MUN. DE PALMA

Este mun. da região de Sudeste (Matta), na fronteira Minas-Rio, compre-
hende* actualmente, cinco districtos de paz (pela nova div. admin. de Minas):

Palma (sede — cidade).
Cysneiros.
Tapirussú.
Cachoeira Alegre.
Morro Alto.

Êelo n. XXÍII do art. 2.6 da cit. lei 556, de 19}1, o Congr. Mineiro creou
neste mun. o 5.° distr. de paz de .Morro AÍto. Em 1900, a popul. recensea-
da no mun, de Palma foi de 16.248 habs.

A supérf. deste mun. é aval. em 590 kms quadrs.
—Seo nome ofticiai é Palmív e não Palmas, como ás vezes escrevem

alguns desconhecedores das çqusas mineiras. ,
Faz o mun. parte do 2.° distr. fed. e da 2.* circnmscr. eleit. do Est.
ria div. judiciaria, constitue ainda uma com. de 1.* entr. com uni só

termo.
Nadiv. eccles., faz parte do arcebjsp. de Mariana.
—Dá pag, 738 a 740 da nossa 3.8 ed. de 1909 consta uma breve descripçào

deste mun. da região da Matta de Minas.
Em começos de 1912, a cid. de Palma foi theatro de sangrenta trage-

dia política, morrendo o seo presid. da Câmara, o venerando sr. cel, Firmo
de Araújo Pereira e mais um filho, yictimas do ódio partidário alli acceso
pelas dissenções locaes.

Á cio*, de Palma^ servida pela E. de F. Leopoldina (linha de Muriahé
— Carangola), fica a 155 ms. de altit. e a 0°.45 de Long. Leste do Rio de
Janeiro e a 21°.22' de Lat. Sul.

Seo clima é quente e na cid. a temperatura média é de 23°.2. O territ.
do mun. fica encravado no valle do rio pomba (bacia do Parahyba do Sul).

XCV11 WN. DK FAIvMYRA

Este mun. da região do Campo (valle do Parahybuna) abrange cinco dis-
trictos dè paz (pela nova div, adm. do Est.):

Palmyra (sede — cidade).
S, ioâo da Serra.
Conceição dó Formoso.
Dores d© Parahybuna.
Èomflm de Palmyra.

¦

• 
•. ¦. -:...
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*

0 território do mun. de Palmyra foi augmentado, em 1911, por elieito
do dispositivo do n* IV do art. 5.» da cit. lei 556, que desmembrou do mun.
do Pomba o distr. de paz de Bom fim e o annexou ao de Palmyra.

—Antes de 1911, a superf. do mun. era aval. em 758 kms. quadrs.; e a
sua popul. apurada no censo de 1909, attingio a 10.357 habs. Faz parte do 3.°
distr. fed. e da l.a circumscr. eleit. do Est.

Pela div. jud. de 1903, constitue uma com. de 1.* entr., com os 2 ter-
mos de Palmyra e Lima Duarte.

Na div. eccles., depende o mun. da archidioc. de Mariana.
Vide a descripção phys. e polit., que traz deste mun. o Annuario para1909 (pags. 740-742).

A sede do mun. é banhada pelo rib. Posses e o distr. da cid. de Pai-
myra é também banh. pelo rio Pinho.

Ha na cid. o «Tiro Brasileiro de Palmyra», sociedade fund. em 1910
e incorporada, sob n. 62, ao Tiro Nacional Militar. Seo 1.° instructor foi o
aspirante do Exerc. sr. Mario Valle.

—Existe na cid. um semanário, O Mercantil, com doze annos já de pu-blicação.
A cid. de Palmyra está sendo dotada de um serviço de rede de exgotos

e do reforço de abastecimento de água potável.
O projecto de melhoramentos de Palmyra, executado pelo engenheiro

A. Mendes Teixeira e approvado pela Commissão de Melhoramentos Munici-
pães do Estado, abrangeo, em plano combinado, o abastecimento de água e
exgotos, o saneamento dos terrenos alagadiços situados dentro do perime-tro urbano, a rectifícação do ribeirão que atravessa a cidade e a abertura de
novas ruas destinadas a valorisar os terrenos centraes inutilisados para as
construcções, por falta de accesso ás vias publicas.

O abastecimento de água vae ser feito com a captação em represa, do
córrego cio Fagundes, a 6 kilomefcros da cidade ; depois de decantada em
caixa de areia munida de dispositivos especiaes, de clarifícação, a água será
trazida para o reservatório existente, em encanamento de aço Mannesmann,
de 0,m20de diâmetro.

Do reservatório partirão 3 linhas, tronco de distribuição de 4" de. dia_
metro e que asseguram á cidade um abastecimento eífícaz.'

A quantidade de água que se espera trazer por dia é de 1.200.000 litros,
demonstrando a analyse d'agua, feita pelo Laboratório dé Analyses do Esta-
do, ser a mesma de bôa qualidade e perfeitamente potável.

A rede de exgotos servirá a toda área urbana da cidade e será do sys-
t ema separador, de aceordo com as idéas dos engenheiros Saturnino de Britto,
(chefe do serviço sanitário de Santos, Recife e Rio Grande), e Lourenço Baeta
Neves, chefe da Commissão de Melhoramentos Municipaes.

Será toda ella construída com manilhas de barro vidrado, sendo o maior
diâmetro de 14" e o menor de 6".

Foi calculada para funecionar á meia secção, sendo a velocidade mini-
ma dos líquidos, nos exgotos, de 0,76 por segundo.

A lavagem dos exgotos, será feita automaticamente por meio de descar-
gas periódicas de tanques fluxiveis, collocados nas cabeceiras dos colle-
ctores.

A rectifícação do ribeirão Posses será feita dentro do perímetro urbano
da cidade, como trabalho básico para construcção do collector geral dos ex*
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gotos e terá como conseqüência a drenagem dos terrenos baixos, alagadi-
ços e, portanto, o seo saneamento e a regularisação do seo curso, evitando o
transbordamento por occasião das enchentes.

0 ribeirão ficará no eixo de uma grande Avenida de cerca de 2.000 me-
tros de comprimento, permittindo o aproveitamento de terrenos até agora
inutilisados para construcção, para mais 400 casas.

Outras ruas projectadas com o fim de melhorar as communicações do
centro commercial e os diversos bairros, permittirão a construcção de mais
400 casas, dentro ainda da área urbana.

¦*

—O Ramal de Palmyra a Livramento, na E. F. Central do Brasil, tem já24 kms. de percurso e as seguintes estações : Palmyra, Campo Alegre, Rio
Pinho, Bôa Sorte, Bom Destino (Livramento).

Foi inaugur. al.° de julho de 1911 e do arraial do Livramento deve se
prolongar, em breve, por mais 84 kms. até á villa de Mercês e á cid. de Pi-
ranga, pelo valle do rio deste nome, bacia do Alto Rio Doce.

—A cidade de Palmyra possue 15 ruas, das quaes 4 calçadas, 1 travessa e
3 largos.

Seos edifícios principaes são : a Egfejá Matriz e Casa da Câmara, am-
bos em construcção, a Santa Casa, a Estação da Central do Brasil, o Hotel
Romano, a residência do sr. dr. José Vieira Marques, a Loja Maçonica,
a redacção do «Mercantil», o Grupo Escolar e diversas vivendas particu-lares.

Desde 1898, a cidade é abastecida de agua potável, canalisada pela Ca-
mara, que para levar a effeito esse serviço teve de lançar um empréstimo de
280:000$000, cujo serviço de juros e amortisação tem sido feito com regulari-
dade.

Por muito tempo foi illuminada ákerozéne, mas hoje o é por eloctrici-
dado, pela Cia. Força e Luz, de que falíamos adeante.

—O commercio local, que é importante, é representado por 40 estabeleci-
metítòs, verdadeiros basares, alguns dos quaes muito bem sortidos.

Possue a cidade (só no perímetro) 4 jornaes semanários, que têm por de-
cano o «Mercantil», 5 pharmacias, 4 padarias, 2 açougues (que abatem dia
riamente), 2 hotéis, 5 alfaiatarias, 3 sapatarias e lojas de calçado, 4 typo-
graphias e papelarias, 3 lojas de barbeiro (1 com perfumadas), 2 salões de
bilhares, 1 agencia para a venda avulsa de jornaes, 3 photographos-amado-
res, 1 fabrica de moveis a vapor, 1 officina de marceneiro, 1 deposito de ma-
chinas de costura «Singer», 3 médicos locaes, 3 advogados, 3 dentistas, 1
officina de selleiro, 2 ditas de ferreiro e serralheiro, 2 ditas de funileiro e
bombeiro, 1 relojoeiro e concertádòr de jóias, 2 fábricas de cerveja, 1 cor-
tume, 4 botequins, 6 fabricas de queijos (imitação dos do Reino) e manteiga,
sendo 2 destas fabricas no districto da cidade.

Existem na cidade os Grêmios : «Musical dos Empregados na Central» e
o «Dramático» ; 3 bandas musicaes, 1 excellente orchestra, regida pelo mães-
tro João de Amorim; a «União Palmyrense», que tem prédio próprio, e uma
sociedade beneficente denominada «Caixa de Soccorros dos Empregados
do 4,° Deposito da E. F. Central do Brasil», iniciada em 3 de julho de
1907 ; além de 2 companhias de Mutualidade.

—A cid. é illum. á luz electrica (serviço contractado pela Câmara, em
1911, com a empresa Gonçalves Ramos^
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A energia hydro-electrica foi captada na cach. do rio Pinho, a poucos
kms. de Palmyra. . 6;íiii'£ n

-Apenas quatro rios banham o município: o das Posses, o do Pinho, o

Parahybuna, que tem ahi o seo berço de- nascimento, e o Formoso, que é

também denominado Pião. - ^ „• ^ÈÊ 
'\*n 

w-m
Quanto á cidade (diante da Capital da Republ.ca apenas «to horas

de viagem pelo rápido da Bi de F. Central) acha-se situada a 21.° 21 ?7 de

Laütude Sul e a |» 3V28' de Longitude Occidental (mend. do Morro do

^síuadaa 
838 metros sobre o niVldo mar, a graciosa Palmyra gosadc

um excellente clirnl, que lhe dep os foros de cidade de ™*°-

Seo barometro varia entre 17.» e 22, ?, numa temperatura idéa , a que

propriamente pôde se chamar a -.eterna primavera do planalto mineiro?, na

região do Espinhaço e Mantiqueira.

XCVllI MUN. DO PARA'

Este mun. da região C.ntro-Oeste do Minas (valles do Pará e 
Jarao-

peba) comprehende sete districtos de pa/. (pela nova div. adm. do Lb-

tado):
Pará (séde-cid.)

S. José da Varginha.
Santo Antônio do Rio de S. João Acima.
MatheosLemei
S. Gonçalo do Pará.
S. Joaquim de Bicas.
Florestal. , _ ,^„jrtrt

-Pelo n. XIX do art. 7.» da cit. lei.556. de 1911, o mun. do Para perdeo

o territ. do distr. de Peauy, elevado á villa e sede do novo mun. de seo

nome; ganhou, porém, ex-vi da ult, parte do n. V do art 5.» da mesma

tó um pedaço do território do distr. da Onça, que a referida.-lei transfe-

rio do mun. de Pitanguy para o de Pequy. ..
-A superf. territ. do mun. era aval. em 2.545 kms* (antes de 1911) e a

sua üopul. em 43.994 habs. (pelo recenseam. de 1900). . ¦

O município deve ter hoje (1913) 50.000 habitantes e possue abundante

lavoura, sendo o principal fornecedor de Bello Horizonte, que lhe fica a 100

kÜTumSdos 
muúJpFps mais ricos do Estado e de lavoura mais desenvol-

VÍdalo 
mun. do Pará faz parle do 1° distr. fed. e da 5." circuinscr. deit.

^Tela 
div. jud. de 1903, oonsUtue uma com. de 1.- entr., com os 2 ter-

mos do Pará e Itaúna.
Pela div. eccles , pert. ao arcebisp. de Mariana. nnm
-No 3.» vol. desta obra, ed. de 1909, ha longa descnpçao deste mun., com

os traços mais salientes da sua historia, tradições, desenvolvimento econo.

mico, riquezas naturaes, etc. (pags. 742-751).
-A posição geogr. da cid. do Pará é esta: $$ deLong. Oeste do Rio

de Jau. e 19.» 5V 40" de W- Sul (seg. determinou, ém março de 913, o

Engro. Renato B. Rodrigues pereira).
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-A cit. lei n. 556, de 30 de agosto de 1911, pelo art. 2.°, n. LXIV, creou
neste mun. um novo distr. de paz, com o nome-«de Florestal, no povoadodo Guarda-Mór, municipio do Pará, com território desmembrado de Matheos
Leme, no mesmo municipio »; e pelo art. 9.° a dita lei determinou o seguin
te sobre alguns limites do mesmo mun. do Pará:

«N. XII. As divisas do districto de S. Joaquim de Bicas, do municipio
do Pará, com o districto do Brumado do Paraopeba, do mun. de Bomfim, a
partir do Fecho do Funil, serão pelo alto da Serra do Itatiayussú.

N. XIII. Os limites entre os municípios do Pará e de Santa Quiteria,são pelo rio Paraopeba, e os deste municipio e o districto de Vera Cruz sãoos anteriores á lei n. 319, de 1907.
N. LXXIV. A divisa do districto de Varginha com os de Florestal e ei-dadedo Pará, no municipio do Pará, será a seguinte: da barra do córrego

do Capão Grande, no rio Paraopeba, e pelo mesmo córrego acima até sua
nascente na serra do Capão Grande; por esta á esquerda, divisando com o dis-tricto de Matheos Leme até a serra dos Aroeiras; e por esta á direita até ánascente do córrego da «Raiz»; e por este abaixo até sua barra no ribeirão
da Cachoeira.»

*
—No distr. de S. Gonçalo do Pará existem uma bella Egreja Matriz, umGrupo Escolar, um fabrica de tecidos, em constr. (com capital de 300 contos eincorporada pelos srs. Torquato de Almeida, Pedro Teixeira de Menezes, Au-

gusto Ferreira do Amaral e Firmino Mariano de Sousa), serviço de canalisação
d'agua potável e uma excellente ponte sobre o rio Pará (na estação de Al-berto Isaacson, E. F. Oeste).

-Referem-se áhist. locai do mun. do Pará as seguintes ephemerides:—7 de outubro de 1881, falleceo em Pitanguy o dr. Gustavo Xavier da Sil-va Capanema, cuja familia era oriunda do mun. do Pará.
Foi deputado provincial em 1872, e durante o tempo de academia publi-cou um livro de versos, tendo collaborado em vários periódicos literários daPaulicéa e de Minas.
-8 de outubro de 1870-Pela lei mineira n. 1.740, foi, nesse dia, divi-

dida em 25 comarcas a província de Minas. O Pará, com os municípios deBomfim e Santo Antônio do Monte, ficou constituindo a comarca do Parao-
peba.

-9 de outubro de 1848.-Uma lei desse dia (n. 386) elevou a parochia dePatafufo (hoje Pará) á categoria de Villa.
18 de outubro de 1883.-Por lei desta data foram os districtos de S. Joa-

quim de Bicas c de Santo Antônio de S. João Acima, deste mun., elevados
á categoria de parochiàs ou freguezias.

-20 do outubro de 1882.—A lei mineira n. 3.029, desta data, eleva á pa-rochiao districto do Pequy, hoje desmembrado (lein. 556, de 1911) do mun.do Pará.
-23 de outubro de 1891.—Installa-se a Companhia de Tecidos Sant-Annense, com o capital de 600:OOOflOOO, dividido em 3.000 acções de 200$000,

no então arraial de S. Anna de S. João Acima (hoje villa de Itaúna), nesta
com. do Pará.

—A cidade do Pará, situada na zona de Centro—Oeste do Estado, no valle
do rio Paraopeba, e sede de uma das mais florescentes circumscripções doEstado de Minas, possue industrias muito adeantadas, entre as quaes uma

A. M. — 37
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fabrica de morins, com o capital de 350:000^000, e cuja installação de energia
electrica fornece força para a illuminação da cidade. ,

A cid. está ligada agora á Estrada de Ferro Oeste de Minas por um ra-
mal* derivado de Soledade, no trecho que vae de Bello horizonte a Henrique
Galvão (Divinopolis).

r-No periódico local, Cidade do Pará, veio esta descripção da cidé, em
agosto de 1907:

«A prospera e fertilissimà cidade do Pará está situada no centro do Es-
tado* a Oeste de Bello Horizonte, e distante 90 kilometros dessa capital.

Sua parte mais importante acha-se assente em üm lançante, entre as
collinas de S. Cruz, das Piteiras e da Tabatinga, etc, á margem esquerda do
rio dos Guardas, que a banha em toda a sua extensão.

Possue 42 ruas comprehendendo os bairro» e 8 praças, tendo a principaes
os nomes de personagens illustres do paiz e de alguris de seos antigos ha-
bitantes, que durante a existência luctaram continuadamente pelo seo pro-
gresso e engrandecimento.

Na sua numerosa edificação encontram-se muitas construcções vastas e
de inabalável solidez, notando-se em alguma dellas o estylo moderno, o gos-
to apurado e ártistico, que bem provam o adeantaittento local.

Dentre os edifícios de maior importância, destacam-se a Matriz, uma dás
maiores do Estado e cujo interior é ártistico e bello, construída peids fieis ca-
tholicos a esforços do Revm. Padre José Pereira Coelho, actual vigário
desta cidade; a capella do Rosário, na praça do Conde da Conceição; o Fd-
rum, a Câmara Municipal e a Cadeia, na praça dr. Affonso Penna; o ThéatrO,
na praça da Matriz; a Casa de Caridade, na rua dr. Barbosa da Silva, etc.

Sua população é de 5 a 6 mil habitantes, sendo á do distrieto de 10
mil.

A instrucção é dada em 5 escolas estadoaes, notando-se nellas grandes
aproveitamento depois da execução do actual programrna; e brevemente será
installado o Grupo escolar, melhoramento este com que será dotada a cidade,
devido ao interesse patriótico do governo doEstado pela diflusão do ensino.

Em 1858, lei de 8 de junho, deo-se a sua elevação á villa pela lei h. 882
da Assembléa Provincial, comprehendendo a parochia de Patafufo, que, pela
mesma lei, passou a chamar-se N. S. da Piedade do Pará, as de SarifAnna
de S. João Acima, S. Gonçalo do Pará e Santo Antonio do Morro de Ma-
theos Leme; aquellas desmembradas do municipio de Pitanguy e esta do de
Bomfim.

Antes da lei h. 882, do anno de 1858, já havia o Pará attingido a egüai
categoria pelo dec. n. 386, de 9 de outubro de 1848, sendo desta vez ainda
com o primitivo nome de Patafufo, acto este que ficou de nenhum elTeito,
porque a sua installação não se fez, devido á imposição do art. 2 da cit.
lei n. 386, que obrigava o municipio a construir edificios próprios para as ses-
soes da Câmara e do Jury, Cadeia com bastante segurança, etc. e o povo não
poude então tealisar o seo desideratum.

A 20 de setembro de 1858, foi então installada com o actual nome de Pa-
rá, presidindo a posse da installação o finado Mineiro dr. Francisco de
Campos Cordeiro.Valíadares, então presidente da Gamara visinha de Pitanguy.

Desavenças políticas e ânimos exaltados pelos partidos existentes
naquella época, fizeram com que fosse supprimida a nossa Villa em 1872,
§endo, porém, restaurada novamente pela lei n. 2.081 de 23 de dezembro de

"iX
x •

,' ,. *< »,;^í"'

. *

'



:-:¦.,-.;.,. ?>..:'¦.;¦:¦'• ¦* ¦:'¦.'¦¦,.;¦'-¦:.¦..¦,. . -,.¦¦' * 
„¦.¦ , '. -. .\ ¦ ¦', ¦ 

4 f '„ ,, ¦ , . ¦.

'

i

' '?i

AKNÜARIÕ de minas 583
18^4 e reinstallada a 25 de Março de 1876, sob a presidência do sr, tenente-co.ronel Cornelio Augusto Moreira dos Santos.

Finalmente, foi elevada á categoria de cidade pela lei n. 2.416, de 5 denovembro de 1877.»
-A Comp. de Tecidos e Morins do Pará, fez, em 1909, ericommenda adsseos corespondentes,na Inglaterra, de mais três apparelhos fllatorios e fetinstailar mais vinte teares, além dos que existiam comprados.

|| 
Para as primeiras experiências, a Companhia adquirio perto de 60 milKilos de algodão e fel-o exclusivamente no districto da cidade, não precí-sando, portanto, de iniciar desde logo nenhuma importação dessa matéria

pi ima.

™ ff 
CÍdVd° Fará tem Uma linha telePh°nica, em ligação directàcom as im-pcrtaRtes.labricas «Cachoeira de Macacos» e «Melancias»,no município de SeteM&m era distancia superior a 100 kilometros, havendo communicaçáo como telegrapho do Estado, em correspondência com o Rio de Janeiro.

j 4Municipalidade paraense projecta a installação de completa rode tele,Phonicapor todos os districtos, que assim ficarão ligados á sede do muni-çupio,,
—A cio^de ,do Pará está rodeada de soberbas cachoeiras, volumosas eque tem a grande vantagem de se acharem distantes apenas poucos kilome-tros e todas ellas já foram estudadas por pessoas competentes, que as julga-ram sufficientes para produzirem grande energia hydraulica.
A cachoeira «Jatobá», aproveitada para a illuminação publica da cidade eque movimenta a importante fabrica de morins, fornece força mais que sufflcl-ente áquellas installaçôes/podendo ainda a Câmara dispor, para novos flns deenergia equivalente a 150 cavallos ou mais. '¦ E esta sobra, que existirá sempre-mesmo que coincida o trabalho da fa*brica com o funccionamento da luz, á noite,-entendem os paraenses não deveficar como elemento morto eé assim que um grupo de capitalistas, tendo áfrente o sr. coronel Américo Teixeira Guimarães, pretende adquiril-a para oflm de ser installada, dentro da cidade, uma nova fabrica de tecidos delaespecialmente montada. '
O referido sr, coronel Américo Teixeira Guimarães, industrial minei-ro, e gerente das companhias - Industrial Paraense, Industrial BelloHorizonte e Cachoeira de Macacos, pretende fundar essa fabrica de tecidosde lã, casemiras, sarjas etc, como uma empresa completamente extranha áfabrica de morins; o capital será outro e outro será o edifício.

*
O Para' é uma das cidades mineiras que, nos últimos tempos, vão sobre-sahindo mais: em industria, em commercio e ern toda sorte de melhoramentos (escrevia, em 1909, um correspondente local para a Gazeta de Noticias)"Locahsação esplendida, zona rica, fértil e de clima sadio a fazer invejaestá a nsonha o alegre cidade do Para' estreitamente visinha a Bello Hori'zonte, cuja correspondência é feita em correio diário e em malas directas 

"
Logar de vida própria, e que produz fartamente, para a subsistência deseos cinco mil habitantes e, também, para larga exportação para os mercados

yisinhos, notadamente o da capital do Estado, que é freqüentemente sustentado por tropas e carros de bois vindos de tão importante município oPara' gosahoje de invejável renome entre os municípios da zona central doEstado. uy
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O Para' tem conseguido extraordinário desenvolvimento, innumeros me-
lhoramentos, que, certo, vão determinando o apparecimento de novos, outros
talvez de maior alcance e mais importantes.

As largas avenidas que se estendem em bonitas rectasao longo devasta
planície, as vistosas praças distribuídas pelo centro urbano, guarnecidas de
bem cuidada arborisação em começo, o rigoroso aceio por toda a cidade,
cujos prédios são beneficiados, em geral, com fartas torneiras de superior
água potável, que também, por dezenas de chafarizes, jorra com fartura á
servidão publica, e outros diversos melhoramentos, edifícios públicos e parti-culares, Palacete Municipal, Fórum, Centro Literário, Casa de Caridade, alber-
gues, tudo isso é sufficiente para mostrar a importância e o desenvolvimento
da cidade do Pará, facto significativo e que encarece o ingente esforço de
seos habitantes.

Não muito longe, a cid. do Pará será uma outra Juiz de Fora, tanto em
commercio como em industrias, e é assim que a amostra inicial, em tão curto
espaço de tempo, promette muito, se não tudo, e, portanto, dá razão a quese tenha tal esperança: uma grande fabrica de morins e tecidos finos, pos-suindo bem montada secção de linha de coser em carreteis, movida á electri-
cidade ; aperfeiçoadissimas usinas de beneficiar caféoe arroz, installadas
mesmo dentro da cidade; diversos e assás importantes engenhos de serra
que, como aquellas, são movimentados sem intervallos, contando-se também,
pelo rico municipio, excellentes usinas de preparar algodão e assucar, que fa.
zem exportações de alto valor; diversas olarias que, diariamente,|fornecem
tijolos e telhas superiores ao crescente numero de construcções, cada qualmelhor e de melhor gosto ; larga installação de luz electrica pela cidade, a
inaugurar-se brevemente, e sem prejudicar o serviço da fabrica de morins
tal a quantidade de energia electrica de que pode dispor a Camara, e tanto é
assim que uma nova empresa está em negociação da sobra de força para o
assentamento de outra importantíssima fabrica de tecidos de lã.

Ha um anno apenas, organisou-se a companhia, deo-se começo ás obras,
estabelecendo-se contractos, etc; e entretanto, dentro em breve, inaugurar-
se-ha essa grande fabrica, a primeira que surge em Minas, o que deve consti-
tuir orgulho dos paraenses.

O prédio destinado aofllatorio e tecelagem já está recebendo o acabamento
final, e no interior do mesmo, aqui, alli e acolá, vêm-se já assentados machi-
nismos diversos, e em grande quantidade, devendo tudo estar organisado,
definitivamente, até dezembro próximo.

A fachada principal do enorme prédio, edificado numa das melhores pra-
ças da cidade, apresenta-se artisticamente cuidada; possue ricas molduras,
vistosas, encimada de alta e bem trabalhada platibanda, guarnecida de bellos
florões em lindo relevo.

Ao centro do prédio, e em destaque de valor, se vê, levantada com arte,
difíicil columna destinada á collocaçâo de bonita estatua, que será o emblema
da industria.

Os hábeis mecânicos, vindos da Inglaterra a convite da Companhia
Paraense, por indicação de seos correspondentes, têm estado em plena acti.vidade afim de que-se realisem, brevemente, as primeiras experiências nofabrico de morim, tecidos finos e linha de coser, para o que aguardam, de
preferencia, a installação do material electrico e outros pequenos accessorios
já em via de assentamento,
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como na direcção L. 0.; é banhado por diversos rios, entre os quaes sobre-
sanem o Paraopeba, o Pará, o dos Guardas, o S. João, o Itapecerica,
o do Matheos Leme, o do Ouro, o da Candonga, o da Paciência, etc, pos-
suindo optimas quedas d'agua, terrenos ricos de cultura, pastagens, etc.

Está muito desenvolvida a cultura dos cereaes, café, canna, fumo, a in-
dustria pastoril ou pecuária, etc.

A industria fabril inicia se com a installação da Fabrica de Morins,
que já começou a tecer finos pannos alvejados.

A Câmara Municipal é presidida pelo sr. coroheí Fernando Octavió,
a cujo cargo tem estado o serviço de installação de energia electrica, illu-
miiiaçãó da cidade, etc.

Devido aos esforços do presidente da Câmara, a cidade tem sido arbo^
risada e alinhada* calçada e aplainada, formando optimas ruas, qüe vãò ser
agora illumínadas áelectricidade.

A fabrica de morins da cidade do Pará é a primeira que se ihstalla em
Minas e a sua direcção está confiada ao competente industrial sr. coronel'Américo Teixeira Guimarães, que também è o fundador e director-gerente
das seguintes fabricas : de Tecidos de Algodão, de Cachoeira de Macacos ;
da de Melancias, em Sete Lagoas ; da de Chitas, de Bello Horizonte, que
se inaugurará brevemente; e finalmente, da de Morins, da cidade dó Pará,
inaugurada ha poücò.

O Ramal da estrada de ferro, que vae ligar Bello Horizonte á Oeste
de Minas, passará perto da cidade do Pará, de maneira a transportar fácil-

, mente a producção agrícola e industrial d'aquelle rico municipio, que ficará
directamente ligado á capital do Estado e ao Rio de Janeiro.»

*

Para o exercicio financeiro de 1913, a Câmara Mun. da cid. do Pará
(actualmente presidida pelo operoso sr. coronel Torquato de Almeida)
orçou a sua roceita em 61 contos e a despesa em egual quantia.

Essa elevada renda demonstra a prosperidade do laborioso municipio,
cuja sede é hoje servida pela E. de Ferro, pelo Telegrapho federal, pos-
suindo mais um Grupo Escolar, Fórum, liibliotheca Publica, 2 Fabricas
de Tecidos e outros melhoramentos locaes, como illuminação electrica
e água potável, etc.

Sub-ramal do Pará—«Por entre as mais vivas demonstrações de júbilo,
foi inaugurado a 8 de maio de 1912 o sub-ramal férreo da Estrada Oeste de
Minas, ligando ao ramal de Bello Horizonte a futurosa é já importante
cidade do Pará.

O trem inaugural partio da Capital do Est., ao meio dia, seguindo no
mesmo, além do sr. Dr. José Gonçalves, Secretario da Agricultura, os depu-
tadôs José Alves e Nelson de Senna e outros cavalheiros, muitos exmas. fa-
milias e os representantes da imprensa.

O sub-ramal tem o percurso de 29 kilometros e a sua construcção custou
perto de 1.000:000^000.

Quando o governo do dr. Affonso Penna tratou da construcção da via-
férrea, que liga Bello Horizonte á Oeste de Minas, foi verificado ser mais
curto o percurso por Itaúna, traçado este que foi adoptado, ficando a cidade
do Pará á distancia de quatro legoas, ao norte, sem esse melhoramento, ç *
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Torquato de Almeida, Júlio de Mello Sobrinho, João Alves Ferreira da Silva e
Francisco Torquato Júnior.

As ruas têm sido ultimamente calçadas e aplainadas, possuindo algumas
praças arborisadas, devido aos esforços do sr. coronel Fernando Octavio.

Ha uma estação telegraphica ligada á de Sete Lagoas, bem como uma
linha telephonica para a mesma cidade, pondo-a em communicação directa
com Bello Horizonte e outros pontos do Estado.

Recentemente, foi reconstruída a Egreja Matriz, á custado povo, devido
aos esforços do digno vigário, revnu sr. padre José Pereira Coelho.

Devido aos esforços do integro juiz de direito da comarca, sr. dr. Pedro
Nestor de Salles e Silva, tem a cidade o seo Centro Literário, com regular
bibliotheca, e cujo"novo edifício vae ser agora inaugurado.

., Ha uma excellente Casa de Caridade, que presta inestimáveis serviços, e
á cuja frente se acha ha annos como provedor o sr. coronel Torquato
de Almeida.

Publica-se a folha local, Cidade do Pará, sob a direcção do sr. Antônio
Praxedes.

. A cidade é districto desde 1833, tendo sido elevada á villa em 8 de junho
de 1858, pela lèi provincial n. 882, sendo installada a 8 de setembro de 1859
pelo dr. Francisco Cordeiro dos Campos Valladares, então presidente da
Câmara de Pitanguy, e elevada á categoria de cidade pela lei n. 2.131, de
11 de outubro de 1875.

A comarca é de l.a entrancia, e compõe-se dos municipios do Pará,
Itaúna e Pequy, estes últimos desmembrados ha pouco para formar munici-
pios independentes, sujeito o ultimo, porém, ao foro da cidade.

Ha.8 annos o município é administrado pelo coronel Fernando Octavio,
que tem se esforçado sempre pelo seo melhoramento, destacando-se na sua
administração a illuniinação electrica da cidade, captação de energia do rio
Jatobá, e outros melhoramentos.»

—Em 1912, os srs. Torquato de Almeida, João Alves Ferreira. Júlio José
de Mello e Joaquim Villaça incorporaram, na cid., a Nova Companhia Pará
Industrial, com o capital inicial de 20O:Ò00gO0Õ, para a montagem de uma
fabrica de tecidos finos, movida á electricidade e cujo edifício foi levantado
na Praça da Estação, próximo á fabrica de morins já existente. • O capital
poderá ser elevado até 1.000 contos, conforme o desenvolvimento da Em-
presa.

—Existe na cid. e alguns distrs. uma Rede telophonica mantida pela
Cam. Mun., tendo sido os l.o» apparelhos install. na Usina e Distribuidora
Electricas e na Fabr. de Tecidos.

—Foi por ordem da Cam. assentada uma nova turbina, na Cach. do Ja-
tobá, para reforço da energia e luz electr. da cid.

—A nova Usina electr. montada, em 1911, pela Comp. Ind. Paraense,
, na Cach. do Carioca, no rio S. João, para fornecer energia á Fabr. de mo-
rins da cid. do Pará, tem uma grande represa construída a pedra e cimento,
um canal feito em rocha viva, dispondo a Usina de força superior a quatro-
centos cavallos, o que é, naturalmente, um incentivo para se levantarem alli
novas industrias, pois a Fabrica de morim apenas gasta, actualmente, cen-
to e vinte cavallos de força, ficando, portanto, mais de duzentos c oitenta
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cavallos de sobra, dos quaes a Companhia Industrial Paraense pode disporpara outras fabricas. r
-A Fabr. de morins foi inaugur. a 10 de junho de 1908 e a sua l.*di-rectona foi constituída pelos srs.-Padre José Pereira Coelho, Manoel JoséSimões e Manoel Ferreira Guimarães Filho.
Desse importante estabelecimento - a Fabr. de morins éounica noseo gênero no Estado-é gerente o sr. Vaz de Mello e pertence ella a umasociedade anonyma.
O prédio mede 65 metros de frente e nelle funccionam 100 teares, actual-mente.

, Trabalham na fabrica 150 operários, de ambos os sexos. A sua produ-cçao diana e de 4.000 metros de morim.
Foi fundado em 1908, com o capital de 500:000$000.

_ São seos directores (1912) os srs. padre José Pereira Coelho, coronelFerreira Guimarães Filho e coronel Manoel Simões.
Antes de chegar a Estrada de Ferro ao Pará, gastava a empresa comtransportes 80 contos e hoje passará a despender com esses serviços, no ma-ximo, 10 contos, por anno.
-O Goy. do Est., por dec. n. 2.476, de 23 de março de 1909, creou umacad. de instr. primaria, no logar denomin. Tavares, distr. da cid. do Pará:e por decr. n. 2.477, da mesma data, creou outra escola rural, no Barreiro,distr, de S. Joaquim de Bicas.
-Em 1909 foi inaugur. a est. do Telegr. Nac. na cid., por um Ramalderivado de Sete Lagoas.
-Em 1910, foi organisado em Londres importante syndicato para expio-rar a producção da borracha de maniçoba, neste florescente municipio mi-neiro do Pará, desenvolvendo o plantio da preciosa arvore, já existente emgrandes proporções em alguns distrs. do municipio, que possuem largas piau-taçoes cle maniçoba em franco desenvolvimento e com a edade entre nove edoze annos.
O Syndicato inglez se denomina Lagoa Rubber Planlalion e tem o capi-tal de 50 mil libras dividido em acções de 2 shillings cada uma.-Temos estes dados estatísticos sobre os estabelecimentos industriaes

que a cid. do Pará possue, actualmente :
Companhia Industrial Paraense, fabrica de morins e outros tecidos finos-

possue 100 teares e 150 operários. '
A linha é preparada na fabrica. O edifício da alvejação é vasto e nellefunccionam machinismos importantes. O numero de empregados (homensmulheres e creanças) é actualmente de 150, devendo elevar-se este numero'logo que possam funccionar todos os machinismos.
A fabrica é movida á elecíricidade.
Usina de beneficiar café, de propriedade do sr. Luiz Orsini e gerenciado sr. Clodoaldo Carlos de Oliveira,
Dispõe de excellentes machinismos, preparando café com bastante per-feição, [
Possue também uma excellente machina de beneficiar arrozUsina de beneficiar café, de propriedade do sr. Adelino Ferrão e geren-ciado sr. José Duarte. te
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de c^H^nte.11^0^ — hm' beneflciand<> **>** quantidade
Cortume, de propriedade do sr. Antônio Duarte Pereira.

iniinl reP,tran,d° 
mUÍt°S COUroS' Tèm sido ^mirado o preparo da sola.julgada a melhor do mercado, na zona.

átó JSPf ? i?affe^r' d° Sr* capitao Juli0 José de Mell° Sobrinho, cujaproducçâo é bastante satisfactoria.

dos 2?2w 
aÍDda tre' fabrÍCaS de furil° em rôl°' ^ «.elhores e mais afama-

TI! , ] 
aS qUaeS Produzirara. no anno de 1911 • G.80O kilos, â dó sr.

7?ZJi TS 
Ribeir°; l-m™™> a dosr. cel. Antônio José de Paiva;e 1.300 kilos, a do sr. Gabriel Almendrio.

bebidas^Hfl0,"!1,48 f^UeDaS 
industriaá> P°r exemplo: fabricas de moveis, de

vS 
afflciaes' de deces etc, daá quaes, por não estarem ainda bem desen-volvidas, deixamos de menciotiar os nomes de seos proprietários.»

XCIX MUN. m PARÁCATÚ

„j,tl!!t0 Ta,- 
da regia° sertaneJa do Noroeste mineiro comprehende,actualmente, sete districtos de paz (seg. a nova div. adm. de 1911):

Paracatú (sede—cid.).
^2 Guarda-Mói».

Rio Preto.
Morrinhos.
Lages.
Buritys.
Formoso.

rtn j/tel°A 
VH d° art* 7'° da cif* Iei 556« este mun- Perdeo grande parte

ÍlfÇ 
itono com o desmembramento dos 4 distrs. de paz de SantAnnaaos Alegres Cat.nga, Canna-Brava e Veredas, que passaram a formar onovo mun. de Villa João Pinheiro, com sede em Alegres.

üi P^nt6S 
dffa l6Í 

u6 
19U' ° territ' d0 mun- de Paracatú e™ ^aliado em

r-.Z, v, A (Ta em suPerior ao tamanho de alguns Ests. brasileiros,™.KT* Santo> SerSyPe e Rio Grande do Norte, e muito maior que asuperl. de alguns paizes europeos, como Bélgica, Suissa, Hollanda, etc.).Januaria Paracatú, Arassuahy, Theophilo Ottoni eram, então, os maio-res muns. de Minas Geraes. *
-Sua popul., conhecida pelo recenseamento de 1900, erade46è261 habs.Faz parte do 6.» distr. fed. e da 4.- circumscr. eleit. do Est.Pela div. judie, de 1903 (lei n. 375) o mun. constitu. uma com. de 1.-entr. e comounico termo de Paracatú.
No eccles., faz parte da dioc* de Uberaba.

<*M?l 
vol\desta obra> (Paí?s. 75M56) foram descriptos os principaestraços hist. e chorogr. deste mun. da extrema occidental, na fronteira Mi-nas-(joyaz,

, -Fica no mun. e com. de Paracatú a pov. de São Sebastião.

S Sebastião'118'11'13'16 
SUStentauraa escola mixta ahi nessa peq. povoação de

São Joao do Pinduca é outro logarejo, que flea no distr. do Burily deParacatú e a cerca de 50 legoas da cid. de Paracatú.
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-Além do Grupo Escolar da cid. de Paracatú, ha escolas primarias es-

Wntt?T cf T'ln'' 
6m Catinga' pormoso. Gúarda-Mór, Lages, Morrinhos,

*IIJT\: 
UÜ&, d° BuHty' S- Anna d0fi Al^res- s- ^tonio da ÁguaFria e S. Antônio da Canna Brava.

^^""Em 
l912, ° Gov# Federal mandou desobstruir por uma Commissãotecnmca o rio Paracatú, para facilitar a sua navegação.

M$ 
°omi?is.sâo é comPosta do sr. dr. Ernesto von Sperling, engenheirocneiejdr. Luiz Lengruber Mettrau, engenheiro de 1> ciasse; dr. Pedro Càs-te|io Branco, conductor; e mais 20 ajudantes.

Os estudos estão sendo effectuados numa extensão de 420 kilometros, co-meçando na foz do rio, que está a 130 kilometros abaixo de Pirapóra, no rio S.Francisco, esperando a commissão poder eííectuál-os em úm annoOs trabalhos serão feitos com todos o's detalhes precisos para o fim quese tem enl vista, isto é, tornar o ric francamente navegável em quasi todaa sua extensão. v
Como existem approximadamonte vinte cachoeiras e corredeiras, nellasserão executados os trabalhos mais modernos pára sua transposição.a provável que tenha de sér feita a ligação de um outro rio, o S. Mar-cos, que corre a um kilohietro deante das cabeceiras do Paracatú e a 30 me-tros mais alto, com o fim de áügmentár a sua vasão.
-A grande empresa anglo-americana the Brasil Land and CatlíePMking Company adquirio, em 1912, no mun. de Paracatú, 108 legoas qua-dradas dt superiores terrenos pastoris, comprando ao mesmo tempo todo ogado existente (cerca de 20.000 cabeças) nas propriedades adquiridas. A re-tenda d.' separou os bovinos de raça Zebú do resto dos seos rebanhos, enestes vae introduzir o crusamento de melhores raças, para oquejá comprou'I.4UU reprodutores da magnífica raça nacional Caracú, em varias regiões doEstado de Minas, pretendendo importar dos Estados Unidos 1.000 reprodu-ctores das raças Hercford e Durhan, afim de obter um excellente typo demestiçamento com o gado creoulo do paiz.Esta empresa é do grupo do sr. Percival Farquahar e tem como di-rector, em Minas, o sr. A. M. Mackenzie.

*
No n. 10 do periódico O Araguary, de 23 de setembro de 1907, o jorna-lista e advogado sr. dr. Pedro Salasar M. da Veiga Pessoa, publicou estainteressante noticia sobre a cid. e mun. de Paracatú :

WfSM?J^ 
e importante município, situado no extremo Noroeste doEstado de Minas, na zona limitrophe com o visinho Estado de Goyaz, porsuas cond.çoes topographicas, pela uberdade de seo solo è pelos excepcio-naes elementos de riqueza natural que possúe e despertam a mais justa ad-miraçâo em quantos penetram naquella extensa e encantadora região dosserões mine,ros,-está realmente fadado para ser, em futuro não muito re-moto, uma das pnmeiras zonas productivas e industriaes do Estado, seogoverno bem orientado do sr. dr. Joâc Pinheiro e as subsequentes adminis-trações de Minas impulsionarem o desenvolvimento das vias de commuriica-

çaopela extensa, rica e formosíssima região do rio Paracatú, o grande afflu-ente do magestoso S. Francisco.
_ Dominando o vasto município, que se compõe de onze districtos admi-nistrativos, está a velha cidade de Paracatú,-um verdadeiro oásis de civi-lisaçao, naquellas paragens longínquas do nosso Estado.
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Causa realmente admiração a quem viaja pelos sertões mineiros encon-
trar em um ponto tão afastado, como a Palmyra no deserto, uma cidade nas
condições de Paracatu, perdida na vastidão de uma zona desprovida de to-dos os benefícios do progresso e de qualquer melhoramento da industriamoderna; e, realentado naquella atmosphera de civilisaçáo, confortado peloconvívio de uma sociedade intelligente, culta, amável e hospitaleira, o via-
jante, maravilhado deante da perspectiva de um quadro tão differente davida sertaneja, não sabe dar a si próprio a explicação desse phenom^no so-ciai, quando se nos affigura a todos nós, ao longe, que nenhum reflexo dotrabalho intelligente e da vida moderna pôde alli penetrar, dadas as cir-cumstancias peculiares aos logares distantes de estrada de ferro ede pon~tos servidos pela navegação maritima ou fluvial.

Na verdade, é um phenomeno inexplicável, observadas as condições es-
peciaes da cidade de Paracatu, sob mais de um ponto de vista material e so-ciai; e nós, que estamos escrevendo estas linhas e que alli vivemos longosannos, não sabemos ainda hoje precisar o motivo da civilisaçáo particularda lendária cidade sertaneja, quando lhe faltam todos os meios de fácilcommunicação com os centros adeantados, ficando aliás a estação mais pro-xima de estrada de ferro, que é o ponto terminal da linha Mogyana, á enor-me distancia de cerca de 60 legoas de caminhos quasi desertos, e, em suamaior extensão, muito pouco transitados pelos viajantes de outras proce-dencias do Estado ou de qualquer ponto da Republica.

Diremos hoje alguma cousa sobre essa povoação apreciável dos sertõesde Minas, a qual jamais se apagará de nossa lembrança, onde e como querque possamos estar, impellido pelos deveres e circumstancias da vida; e emsubsequente numero desta folha, daremos uma noticia mais detalhada sobreo município, seo commercio actual, sua industria e condições de seo futurodesenvolvimento, e conseqüente destaque entre os municipios mais impor-tantes do Estado de Minas Geraes.
—A cidade de Paracatu, que fica situada á margem' esquerda do Córregoiftco-formoso regato assim chamado pela grande quantidade de ouro quese extrahia outr'ora de suas margens-tem uma população approximadamen-te de 6.000 habitantes, em quasi sua totalidade filhos do logar, ou como di-zem os paracatuenses, que nunca sahiram de sua terra-NATURAES do paiz.Ha muito poucos extrangeiros na cidade, não excedendo talvez de umadúzia o numero d'elles e de differentes nacionalidades.
As ruas da cidade são todas calçadas desde os primeiros tempos da exis-tenciada povoação e constam de casas unidas, em geral de boa apparenciae bem construídas, segundo o systema adoptado pelos architectos do logar,

que é o antigo systema de construcção usado em todas as localidades dointerior de Minas, apenas modificado pelo bom gosto dos proflssionaes daxerra.
A cidade é illuminada a kerosene, melhoramento que data de poucosannos; possue actualmente dous chafarizes com agua canalisada de uma an-tiga fonte existente na extremidade de uma das ruas centraes da povoação ;tem um bello theatro, construido em 1889 e inaugurado a l.o de Janeiro de1890, com um drama especialmeute escripto para esse fim pelo autor destaslinhas.
Nesse theatro, que é o melhor do Noroeste do Estado, e cuja existência édevida á iniciativa e esforços pessoaes de dois enthusiastas da arte drama-
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tica, ambos já fallecidos, têm sido representadas bellissimas peças thea-
traes pela mocidade paracatuense, que é extremamente devotada á instru-
cção e á arte.

Existem na cidade cinco templos catholicos, todos elles de construcção
antiga, mas que attestam a passada grandeza do logar e o espirito religioso
do primitivo povo de Paracatú.

Tendo sido suspensa a Escola Normal, que era considerada uma das me-
lhores do Estado, não existe actualmente nenhum estabelecimento de instru-
cção secundaria, como também não existe imprensa local, depois da sahida
do obscuro autor destas linhas, que alli manteve, successivamente, e com
extremo desinteresse pessoal, vários periódicos consagrados ao progresso
paracatuense, sendo o primeiro e o de maior formato A Gazeta de Paracatú
e o ultimo O Operário, que viveo cinco annos approximadamente, sahindo
com máxima regularidade.

Projecta-se actualmente a fundação de um grupo escolar, idéa que deve
merecer o mais franco acolhimento por parte de todos os paracatuenses, e
que também é digna de ser fortemente amparada pelo patriótico governo do
Estado de Minas, dadas as condições excepcionaes da cidade de Paracatú, naextensa zona sertaneja de que ella é o principal centro de progresso e ei-vilisação. Presentemente, existem na cidade dois médicos formados, duas
pharmacias, vários estabelecimentos commerciaes e differentes officinas deartes e officios mecânicos, onde com instrumentos rudimentares se execu-
tam trabalhos primorosos, devido isso á extraordinária habilidade dos of-ílciaes paracatuenses, respectivamente, nos misteres de suas modestas profls-soes.

Manda a justiça que em relação ao commercio de Paracatú tornemos
publico que é uma praça mercantil, que gosa de immenso credito no Rio deJaneiro, pela correcção e pontualidade com que os negociantes d'aquella ei-
dade, em geral, dão cumprimento ás suas transacções commerciaaes, sendo
muito para se notar que, durante o longo periodo de vinte annos em que re-sidimos em Paracatú, não presenciamos um só caso de fallencia, nem siquer
como advogado, que somos, tivemos de propor qualquer acção de cobrança
judicial contra commerciante paracatuense.

Muito longe iriamos se quizessemos dar uma noticia circumstanciada so-bre a cidade de Paracatú,—terra que amamos com verdadeiro, profundo einalterável amor filial.
Fique nestas linhas, primeiras que como jornalista traçámos ao deixar-

mos,talvez para sempre, esse torrão querido, a expressão de nosso affecto,
de nossa saudade e de nossa gratidão.

E esta gratidão tornamos extensiva de um modo particular ás gentis senhoras paracatuenses, typos de graciosas e prendadas mineiras, cheias devirtude e bondade, na paz feliz de seos lares; modelos da mulher christã,Sob
o tríplice aspecto de mães, esposas e filhas adoráveis.»

C — MUN. DE PARAGUASSü'

Fica este novo mun. ao Sul do Est. (valle do Sapucahy) e comprehende
um só districto de paz :

Paraguassú, (sede da villa e do mun.).
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T-Creado, em 1911, pelo Congresso Mineiro (n. VIII do art. 7.°dacit. lein. 556), com sede no arraial de Carmo da Escaramuça (ant. pov. de Carmo
a> Tocos), o mun. de Paraguassú foi desmembr. do vis. mun. de S. Anto-
nio do Machado, continuando a pertencer á comarca do Machado, quanto ao
judiciário.

Por decr. do Gov, do Est. foi marcado o dia 31 de março de 1912 paraterem logar as eleições de vereadores á Câmara do novo mun.
Pelorecenseam.de 31 Dez. 1890, apopul. da freg. de N. Sra, do Carmo

de da Escaramuça era de 3.437 habs., dos quaes 1.726 hom. e 1711 mulh.—O mun. de Paraguassú é muito agrícola e pastoril (grande producçápcafé e gado) e faz parte da 4/ circumscr. eleitoral do Est. e do 5.° distr.
eleit. federal.

A sua 1.* Câmaraé presidida pelo sr. C.9l José Christiano do Prado,um dos beneméritos do logar.
-A estatística pecuária (até fins de 1912) do mun. de Paraguassú é esta :

, Gado vaccum, 9.800 cabeças; gado eavallar, 1.340, idem; gado muar, 520,idem; gado caprino, 280, idem; gado lanigero, 350, idem ; gado suino 5.900,idem; total, 18.190 cabeças.
No 3.° vol. d'este Annuario, ed. de 1909, pags. 626 e 627, demos a seg.

hot. do então
fiistr. do Carmo da Escaramuça : «Em 1890, recensearam-se nesta pa-rochiadeN. Sra. do Carmo da Escaramuça 3.437 habs., sendo 1.726 hom.

e 1711 mulh.
Dista este arraial (cujo primitivo nome era Carmo dos Tocos) 15 kms.

da est. dePontalete, na E. F. Musambinho.
Informações colhidas, em maio de 1908, nos dizem que este districto

possuía então 600 alqueires de cafesaes, 200 dos quaes, ainda novos,
não produziam».

Em 1912 e 1913, a sua exportação de café subio a 200.000 arrobas.
O desenvolvimento da industria pastoril tem corrido parelhas com a do café,
devendo attingir, actualmente, a 10.000 rezes a sua oexportação de gado
gordo. Accrescentando-se a isto os outros recursos de que o* districto jádispõe, é fácil antever-se o grandioso futuro desta ex-freguezia do mun.do Machado.

Com as ultimas installações feitas no districto, ficou elle possuindo6 machinas de café, todas a vapor, 2 fabricas de manteiga, 2 descascadores
de arroz, 1 engenho de serra a vapor e 8 engenhos de canna, um dos quaesa vapor e com turbina para fabricação de assucar. Isto quanto ás machinasmais importantes.

; Uma das fabricas de manteiga é a da fazenda do Bagoary, do sr. coro-nej Marcos de Sousa Dias.
-Ainda em 1908, foram inauguradas mais duas linhas telephonicas nestedistricto, ligando á sede, no arraial, as importantes propriedades agrícolas

dos srs. tenente-coronel Manoel Ferreira do Prado e capitão Alfredo de Oli-veira Leite. A primeira tem 7 kilometros de extensão e a segunda 4 kilo-metros. Com estas linhas attinge a 60 kilometros o total das linhas tele-
phonicas do districto da villa do Carmo da Escaramuça.Sendo o mun. de Villa Paraguassú um dos menores do Estado, poisa sua extensão territorial é apenas de 800 kilometros quadrados, é, no em-
tanto, um dos mais prósperos e ricos do Estado. Pelas linhas que hoje

.<.<•-*»''
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lhe dedicamos, nesta 5.* ed. do Annuario, póde-se ver quanto já é anima-aora a sua producção, não só agrícola, como jastoríl. O adeantado muni-cipio, até agosto de Í911 Chamado distr. de Carmo da Escaramuça, realisouno decennio de 1901 a 1912, melhoramentos da mais alta importância para o seoprogresso. Basta a enumeração, que em seguida fazemos, das varias obrasaili executadas para mostrar como rapidamente tem prosperado o mu-nicipio :

99 m°J*bastecimento d'agua da villa, üm dos melhores do Estado, ficou em^.U00#; o grupo escolar (inclusive o auxilio do Governo), 11:000$ ; um ele-gante theatro, 14:000$; prédio escola^ no bairro de Pouca Massa, 1.-50M00O-passeios na rua Ferreira Prado, 5:500$000 ; abaülamento e sargeta na ruaMajor Leite, 3:5<X>p)0; idem, rua da Cadeia, 700»000; muralha na praça JoàoEustachio, 2:500$000; idem, na praça do Theatro, 1:2000000; ábaulamento"°™eS na rU& J°sé Ignaci0' 700S000 ; orçamentos na rua da Machina,8UUS000 ; passeios na rua Barão do Rio Branco, Í:70QJ00O; cadeia e curraldo Concelho, 7:000$000; Paço Municipal, 8:500J00O; abaülamento e sargetana rua Lino Prado, 1:8008000; idem na rúa do Morro, 530(000; aberturasae ruas, 300$000; nivelamento de ruas, 500jj000; auxilio ao novo cemitério,PUUSOOÜ; matadouro publico, (em construcção)* 2:000#000; canalisação do ri-beirào do Carmo, 600g000 ; idem, rib. do Macaco, 200$000; idem, rib.da Matta, 400g000; subvenção a. professores primários 4:000$000 ; pontese pontilhoes, (de pedras) sobre o ribeirão do Carmo, l:50OJ00O; idem, idem,f|em, 4í)0px); idem idem, rib, do Macaco, 6OOJ00O ; idem, idem, rib.do Macuço, 400JP0; idem idem ribj do Açude, 60ü$000; idem, idem,rtb. daChiquinha, 500$000; idem, idem, idem do Chico Calado, 450S000 •idem idem, idem do Presciliano, 250PX); idem, idem, idem do Portàòdo Chaves, 25OJJ00O ; idem, idem, idem do Córrego Fundo, 15OS00O ; idem,
OrtánT^J^*0 d°S P°rC0S' mm ; idem' idem' idem d0 ^ohóuuvioor, 1.500$000; serviços diversos 15:000$; total 113:250^000.-O município de Paraguassií, onde se praticam, por processos modernos
de ZZT' tVerÍaS 

CUltUraS' P°SSUe 2-500-000 Pés de café> 4-°°° bueirosae pastos artificiaes para a criação de gado e 3.000 alqueires em magníficasmvernadas para engorda de boiadas. Trabalham alli actualmente (1913) 8 ma-
ÊM 

henfC\ar café' 14 fabricas de manteiga, 14 engenhos de canna deW^m^^W"agri00las (oapinadeiras- ai'ados> m-A sua exportação annual attinge presentemente á cifra de 2 mil contos
fn?trV'!, 

emPrehendÍraent0S em Via de exeou^0 alli. apontam-se a cons-trucçào da nova Egreja Matriz,orçada em 100:0)0$, e a illuminaçâo á luz electri-ca, da villa, com 150 lâmpadas, de 30 velas cada uma, estando as instada-çoes a cargo da mesma empresa, que está funccionando na cid. do Machado-No decennio de que tratamos, foram construídos 430 prédios particulares'em villa Paraguassú, que dia a dia se torna mais embellesada e poplsa
Cl—MUN. DE PÀRAOPEBA

Fica este novo mun. na região Centro-Norte do Est. (bacia do rio Parao.peba), em zona pastoril de campo e abrange três districtos de paz •
Paraopeba (sede da villa e do mun.)
Araçás.
Cordisburgo.
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—Foram este mun. e villa do Paraopeba creados pelon. XIII do art. 7.°
da cit. Lei 556, de 30 agosto 1911, com territórios desmembrados do mun.
de Sete Lagoas, a cujo termo judiciário (na comarca de Rio das Velhas)
continuam a pertencer.

Dos 3 distrs. de paz, que o compõem, o de mais recente creação admi-
nistrativa é o de Araçás (n. LIII do art. 2.» da cit. Lei n. 556).

—A popul. da freg. de N. Sra. do Carmo do Taboleiro Grande (hoje villa
de Paraopeba) era de 10.724 habs. (5.446 hom. e 5.278 mulh.) pelo recenseam.
de 31 Dez. de 1890.

Cordisburgo da Vista Alegre fazia então parte da freg. ou parochia
de Santo Antônio de Sete Lagoas (nol.- censo federal).

—Pert. o mun. de Paraopeba ao l.o distr. federal e á 5.acircumscr. esta-
doai, quanto á div. eleitoral de Minas.

No ecclesiastico, oseoterrit. faz parte do bisp. de Diamantina e em peq.
trecho do arcebisp. de Mariana.

E' um dos municípios mais industriosos do Est. de Minas (fabricas
de tecidos de algodões, chitas e morins).

Na parochia de Villa Paraopeba (dioc. de Diamantina), houve, em 1912,
377 baptisados, 59 casamentos e 48 óbitos, segundo os assentamentos
da Matriz.

O Gov. do Est. creou varias escolas, em Funil, Araçás, Cedro e outros
logares deste mun.

A Fabr. de Tecidos do Cedro (da C.ia Cedro & Cachoeira) tem como
director o sr. José do Nascimento Teixeira e inaugurou as suas machinas
para estamparia de chitas, typo allemão, em 13fev. 1908, antes da 2.» Fabr.
de Chitas de Minas, em Bello Horizonte.

Na villa publicam-se (1913) os semanários, Operário, Folha do Cedro e
O Paraopeba.

No distr. de Cordisburgo, foi inaugur. um Theatro, em edifício próprio,
a 7 de set. de 1908 e o povo do logar offereceo ao Est. um prédio para as es-
colas publicas.

Na ed. de 1909, 3.° vol. deste Annuario de -Minas, pags. 1.044—1.045,
assim descrevíamos o então districto de Taboleiro Grande :

«Foi erecta em 1840 (lei n. 164) a freguezia, sob a invocação de N. Sr.R do
Carmodo Taboleiro Grande.

Dista a pov. 29 kiloms. da cid. de Sete Lagoas.
E' dos districtos mais industriosos de Minas e do Brasil inteiro. Nelle

formiga uma legião de operários, como si fosse uma região de manufacturas
de pannos, como Manchester, na Inglaterra, ou como Lowell, nos Estados
Unidos da America do Norte.

Tem também adeantada industria viticola e vinícola, tendo grande con-
sumo os seos vinhos.

A Companhia Cedro & Cachoeira pedio á Camara de Sete Lagoas e foi
concedida, permissão para assentar um fio transmissor de força electrica,
que, partindo da cachoeira do Rio Pardo, do municipio de Pitanguy, atra-
vessando o rio Paraopeba, entre nos terrenos do municipio, no districto
de Taboleiro Grande, até á Fabrica do Cedro.

Esta Comp.a Industrial possue as 3 fabricas de fiação e tecidos de algodão,
no Cedro, na Cachoeira e em S. Vicente, com 2.200 contos de reis de capital.
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de algodão. nS°me tambem P°r anno «>«» de 140 toneladas

| 
tecidos crus poranno 

'<U*£*^&^1^^

de algodão mineiro e do norte do Brasil. toneladas
(Vide o nosso Mappo da Incl. da Tecelagem no F<i ri, m-nuario,definas, ed. de 1906, pag. 129 ^\£ £ ^ 
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Grande parte dessa população é operaria e sabe ler e escrever, em
maioria, segundo nos informam.

Ha agencias cle correio, no arraial de Taboleiro Grande e na Fabrica
do Cedro, servidas por estafetas, que partem da estação férrea de Tabocas
(E. F. Central), a 21 kms. de Taboleiro».

CII. MUN. DE PASSA QUATRO

Este mun. do Sul cle Minas (fronteira paulista) comprehende um so dis-
tricto de paz :

1 Passa Quatro (sede—villa).
Sua popul. recens. em 1900 foi de 4.563 habs. e a superf. do mun. é

aval. em ò74 kms.2
Faz parte do 5.° distr. fed. e da 3.ft circumscr. eleit. do Est.
E' mun. com villa sem foro e depende, no judiciário, da com. de Pou-

so Alto.
No Annuario de 1909, pags. 756-759, ha uma detalhada noticia sobre o

mun. de Passa Quatro.
—A villa mineira de Passa Quatro, no planalto da Mantiqueira e frontei-

riça ao território paulista, é uni aprasivel logar cle clima antes frio que tem-
perado. .

Dista de Cruzeiro 35 kms., e lica a950 ms. acima do nível do mar.
E'illumin. à luz electrica, tem 1 Hospital, 1 Grupo Escolar, 2 Hotéis,

fabricas de vinho, cigarros, etc.
Para observarem o famoso eclypse total do sol, a 10 de out. de 1912,

estiveram nesta villa três commissões scientificas de astrônomos brasileiros,
francezes e inglezes, levando todos os mais completos apparelhos para as
observações, que infelizmente não lograram êxito devido á cerração de ne-
voa e á intensa chuva, que occultaram o phenomeno e todo o céo, na manhã
daquelle dia.

Hospedaram-se as missões, na Pensão-IIotel de Passa Quatro, sendo
membros da missão ingleza os srs. drs. James Worthington, A. S. Ed-
dington, Charles Davidson, J. Jepson Alkinson e H. Lee; e da franceza,
os drs. Milan Stefanik e Jadonei' Krulick. ^"""

O elíectivo da commissão brasileira, em Passa Quatro, foi assim consti-
tuido : chefe, dr. Henrique Morize, director do Observatório Nacional e
lente de physica na Escola Polyteclinica ; assistentes : dr. Mario Rodri"
gues de Sousa, (observador photo-astrononiico cle precisão para as posições
locaes); Domingos Costa (photo-astronomo); dr. Alix Lemos (observações
magnéticas, photo-metricas, physica do globo em geral), tendo como auxiliar
o sr. Gualtér Macedo Soares ; observador voluntário—capitão de fragata
Ferreira da Silva, antigo encarregado do serviço de horas no Observatório
do Castello, sub-oholV da missão cle delimitação entro a Bolívia e o Brasil.

O photographo do Observatório, sr. Augusto Souoaseaux, prestaria
também o seo valioso concurso, si não tivessem sido mallogrados, pela es-
curidão do céo, os trabalhos das 3 commissões oííiciaesda Inglaterra, Fran-
ça e Brasil, em Passa Quatro.

—A 1,500 metros da villa fica a bella Fazenda agro-pastoril do sr. Rod,
Jless, em cuja esplanada assentaram seos acampamentos de observação as já
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referidas commissões de astrônomos brasileiros, fraucezes e inslezes oueforam assistir á passagem do eclypse solar de 10 out 19§ § 
' 9

~ Confirmam a riqueza pastoril do mun. de Passa Quatro estes akrarisMios da sua estatística pecuária, em 1912 g
Gado vaccmn, 9m cabeças; idem cavallar, 1.100 ; idem asinino o muar350; idem caprino, 280; idem lanigero, 320; idem suinò, 1.500?

avir7t°*Ve™te 
mUn- Publicamos a seguinte noticia histor. e descriolivaextractada de um folheto editado, em 1013, no Rio de Janeiro, na Zn Lemnger sob o titulo - .Breve noticia sobre o municipio de PasM Quatro emandado imprimir e divulgar pela Câmara da Villa •

r„ZG°rT6m 
diffel'entes versões acerca da origem do nome dado a este muni-c.p o; porem, a mais acceitavel é sem duvida aquellaque liga este nome aofa to ainda hoje existente de, em um percurso de quatro kilometro apenas aestrada de rodagem atravessar um mesmo rio quatro vezesSegundo affirma o illustre dr. Diogo de Vasconcellos, na sua «HistoriaAntiga das Minas Geraes», quando, no anno de 1673, passou peL ga ga„ ado - Embau - a numerosa bandeira chefiada por Pernão Dias, este"Srio denominava-se Passa-Trinta. mesmo

Perdem-se na tradição a época e o motivo da mudança dessa denomina-«ao; porém, o facto è que sempre a conservou até que a Lei ProvindaTn3.057, de 1.. de setembro de 1888, desmembrando o districto de Passa-Quatrodo município de Pouso Alto, e.evou-o á categoria de municipio constante deum único districto, que é o da sede.

8.aio"taSbit:a:rflCÍe ' ^ 383 kÍ!0nle'"'°S '1Uadrad0S C0'" "™a ^^ d°
O seo clima é temperado e saluberrimo, nâo existindo nenhuma moles-tia de caiacter endêmico o epidêmico.
O seo lerritorio é geralmente accidentado, cortado por innumeras grotasdonde nascem muitos arrotos de crystalinas águas, cujo conjuricto fôrmaas nascentes dos rios : Verde e Passa Quatro.
Solo fertilissimo, produzindo admiravelmente todas as variedades de eereaes e fruetas, principalmente as de clima europeo.
A cultura até hoje explorada em maior escala é a do fumo, que o munproduz de qualidade superior, chegando a ser reputado no gênero como unidos mais apreciados do paiz.
Segundo dados colhidos na estação férrea da localidade, a exportaçãodesse produeto, durante o anno de 1912. foi de 675.000 kilos, que, na média deipOÜ o kilo, produzio a importância de 915:IU)$HHJ: sendo atava média do imposto estadoal de $120, arrecadou o Estado a importância de 81-nüOgOOOA viniculturajánão é mais um problema a resolver-se no municipio • o

^stevao^sberard 
fabrica em sua fazenda, onde tem plantado cerca'de10.000 pes de parreira, uni vinho apreciadissimo, pelo que se sente animado em augmentar a sua lavoura.

Em um outro sitio a um kilometro da Villa, de propriedade do sr Rodolpho Hess, ja foram também plantados este anno 4.000 pés de videira"eomo inicio de uma plantação em maior escala, que ahi pretende fazer o spolaborioso proprietário. }
Nota-se de certo tempo a esta parte, uma pronunciada inclinação dosnossos fazendeiros e sitiantes para a industria pastoril, a julgar-se pela m*
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troducção de reproductores escolhidos e pelas formações de pastagens ulti-,

mamente aqui realisadas.
A municipalidade iniciará este anno um campo de experiência para a

cultura do trigo, com fundadas esperanças de poder em breve recommendar
esta importante lavoura a seos municipes e auxiliar eficazmente os esforços

da iniciativa particular.
-Como enormes raizes para sustentaculo do seo peso, a magestosa berra

da Mantiqueira lança diversos contra-fortes pelo território do município, e

pelas partes mais altas destes contra-fortes encontram-se mattas de extensos

pinheraes, que produzem madeiras de superior qualidade, principalmente
para taboados, e muitas outras espécies classificadas como madeiraes de lei

e taes são : jacarandá, çanellà preta, massaranduba, peroba, ipê, pereira,
rpdro etc

-Existem divoisas cachoeiras dentro do munieipio: uma deli as, a da

serra dos Lamins, foi ultimamente explorada por um profissional, que encon-

trou-lhe a força mínima de 650 cavallos. Uma outra-a dos Pinheiros, cuja

forca é cie 20) cavallos e é a que fornece actualmente a força motora aillu-

minaçí.o publica c particular da Villa e a pequenas industrias aqui instai-
1 idasL 

E* notável esta ultima por estar a 1.080 metros acima do nível do mar

e ser amais alta das quedas até hoje aproveitadas no Estado de Minas : a

sua força precipita-se directamente á usina, por uma canalisação tubular

de 125 metros de altura.
Mais adeante fatiaremos sobre as vantagens que a municipalidade ofle

receaos industriaes que aqui queiram vir desenvolver sua actividade, tran-

screvendo alguns artigos da lei municipal que regula o assumpto. Talvez

não exista ern todo o Estado, um outro município onde as propriedades ru-

raes estejam tão subdivididas, pois sendo este um dos menores municípios de

Minas, existem lançados no Collectoria local para cobrança do imposto ter-

vitoriai 1.014 contribuintes; ainda mais, a não ser nos terrenos pedregosos
dos altos da serra, é rarissimo encontrar-se um immovel excedente a 100
aloiuoircs.

jí prospera a vida econômica dos nossos lavradores e disto é prova elo-

quente o facto de não haver actualmente registrada, no cartório de hypo-

thccasda comarca, uma única propriedade agricola.
Abona de uma madeira honrosa a índole ordeira desta população a

circumstancia de que, durante estes dois últimos decennios, apenas dois cri-

mes de homicídio foram aqui registrados, sendo que um delles foi reconhecido

pelo jury como praticado em legitima defesa.
Crimes de roubo pode se dizer que não existem, rarissimos e insignifi-

cantes os de furto e poucos os deferimentos graves.

A VlLüA Chá 1'ASSÀ QUATRO

Esta localidade está situada a 915 metros acima do nível domar, sendo
sorvida pela estrada de ferro Rode Sul Mineira que se liga á Contra! do

Brasil na estação paulista de Cruzeiro.
O porto marítimo mais próximo é o do Rio de Janeiro, do qual dista

287 kilometros, dos quaes são percorridos 35 pela Rode Sul Mineira e 252 pela
Central do Brasil, sendo feita a viagem em 6 horas e meia e o preço da passa-
•vem de 1> classe, de ida c volta, 29$000.
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A Villa de Caxambú, afamada por suas águas mineraes, está a três
horas de viagem desta localidade e a deliciosa Lambary, a Vichy Brasilei-
rei, apenas a 4 horas.

A mesma estrada de ferro Central liga esta villa á Capital do Estado
de S. Paulo, da qual dista 211. kilometros, isto ó, a mesma distancia com a
insignificante dilTèreiiça de 8 kilometros para menos do Rio de Janeiro.

Quatro trens diários põem em conimunicação esta localidade com o Rio
de Janeiro e S. Paulo ; todos estes trens são munidos de wagon postal e a
correspondência é distribuída duas vezes por dia.

A facilidade de communicações e seo admirável clima attrae todos os
annos um grande numero de veranistas procedentes do Rio e de outras lo-
calidades, que aqui vêm pedir á temperatura excepcional desta zona um
pouco de repouso e bem-estar. Dois bons hotéis munidos de um pessoal ha-
bilitado dispensam aos viajantes todo o conforto desejável. Um observatório
meteorológico, munido de instrumentos os mais aperfeiçoados, dá quoti"
dianamente ao Observatório central do Rio e aos principaes jornaes da
Capital Federal, o resultado das observações minuciosas;do Estado atmos-
pherico da zona.

Que prova mais eloqüente em favor de Passa-Quatro, do que a prefe-
rencia dada á esta villa por todas as summidades do mundo scientifico, re-
presentadas pelos sábios astrônomos de duas grandes potências da Europa,
que aqui vieram por oceasião do eclipse total de 1912 ?

Todos estes hospedes illustres guardam uma immorredoura lembrança
da recepção cavalheirosa, que lhes foi dispensada pela população em ge-
ral e das delicadas attenções de que foram alvo por parte das pessoas que
tiveram a honra de os receber.

—A população urbana é de 2.500 habitantes. A villa compõe-se de 205
edifícios e casas particulares, todos de construcção moderna; as ruas são
arborisadas e illuminadas á luz electrica, dotadas de passeios lateraes, per-
mittindo uma circulação commoda e fácil. Água canalisada e em abundan-
cia em todas as habitações e um systema completo de exgoto, garantem á
localidade a mais rigorosa hygiene. Um jardim publico cheio do arvores
e de flores, serve de ponto de reunião ás famílias e a sociedade musical da lo-
calidade ahi faz ouvir, aos Domingos, o seo variado repertório. Um lios-
piial bem installado e criteriosamente dirigido em sua administração in-
terna pelas Rvdmas. Irmãs da Providencia, dispensou tratamento o anno
íinuo a 210 enfermos indigentes de differentes procedências. Para a instrucção
publica dispõe a villa de um grupo escolar, onde 245 alumnos de ambos os
sexos recebem instrucçào primaria. Ha um collegio para moços (internato e
externato) que seguem o curso secundário.

No mez de março de 1913, ábrio-se um collegio de instrucção secun-
daria para meninas e inaugurou-se uni orphanato, onde são recolhidas
meninas desvaliclas. Duas pharmacias bem montadas estão á disposição do
pjiblico para aviarem as receitas de um distineto medico diplomado pela
Faculdade de Medicina do Rio e ex-interno dos hospitaes de Paris o
Vienna.

—Passa Quatro possue doze casas commerciaes de l.a classe, 2 padarias,
3 barbearias, uma fabrica de fumos c de cigarros movida á electricidade,
onde trabalham operários de ambos os sexos ; uma grande fabrica "electri-
cadê massas alimentícias ; uma fabrica de bebidas; um cinematographo
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permanente e uma rede telephonica, qüé liga esta villa a todos os centros

populosos da comarca de Pouso Alto.
-Chamamos particularmente attenção para as disposições seguintes ex-

trahidas do código de posturas municipaes:
« Art. 215. Para favorecer a fundação de indústrias nesta villa os ih-

duítriáes serão isentos de impostos por 3 annos.
Art. 246. O industrial que montar uma fabrica com capital superior a

200 còhtòs e empregar iDelo menos a metade dó pessoal em operários na-
cionaes, será isento do imposto de industria e de proííssão por 6 arinos,
além de outras vantagens que a Câmara julgar conveniente fazer.

Art. 223. Aos industriaes que qiiizerem se utilisar da força elcctnca,
durante a noite, a Câmara a cederá gratuitaméntepor 1 anrto.

Art. 224. À Câmara fará o menor preço possivel, de modo a salvar
as despesas do funccionamento da usina durante o dia, á qualquer fábrica

que se funde nesta Villa».
Também sabemos que o pensamento da Câmara Municipal, rias dispo-

sicões do art. 216, onde diz vagamente : Além de outras vantagens que a

Câmara julgar conveniente fazer-deve-se entender assim : segundo a írit

portancia daempresa a fundar-se será concedida a isenção de impostos e
concessão gratuita de força, por um tempo maior; cessão gratuita de ter-
renos, proporcionando, emfim, tudo que estiver em seo alcance, para.animar
o estabelecimento de industrias no municipio, das quaes não visa lucro ím-

mediato e directo, mas, sim, remoto e indirecto».

CHI. MUN. DK PASSA TEMPO

Fica este* novo mun. no Oeste do Est. (valle do rio Papá) cm região
agrícola e muito pastoril e comprehende um só districto de paz :

I distr. de Passa-Tempo: (sede da villa e do mun.)
—Dos 40 municípios creados pela divisão administrativa do Est. (lei.n.

556, de 31 de agosto de 1911), o de Passa Tempo foi o quadragesimo (ri. XL

do art. 7.o da cit. lei); e pelo Gov. de Minas foram marcadas as eleições
da sual.a Câmara, para 31 de março de 1912,.

O seo territ. foi desmembr. do mun. de Oliveira, a cuja comarca con-

tinúa ainda a pertencer, quanto ao judiciário.
—A freg. de N. S. da Glo:'ia do Passa-Tempo (creada por Decr. geral de

14 de julho de 183'., durante o regimem rege.ncial do Império) contava 4.332

habs no anno de 1864, por ser então muito vasta; ao passo que, no 1.° reccn-
seamento da Republica, em 31 de Dez. de 1890, só aceusavater 4.315 habs.

(2.191 nom. e 2.124 mulh.)
-As nascentes do rio Pará, affluente do São Francisco, ficam neste mun.

de Passa Tempo, o qual faz parte, eleitoralmente, do 3.° distr. federal e

da 4.a circumser. estadoal.
-Em 1909 (3.o vol. do Annuario, pags. 698-699) assim escrevíamos sobre

o então distr. de Passa Tempo , . 1 •
« Este distr. de paz do mun. e com. de Oliveira, e parochia da archi-

diocese de Mariana, tem a invocação de N. Sra. da Gloria do Passá-Tempo.
No seo território foram recenseadas, em 1890, 4.315 pessoas, sendo ho-

mens 2.191 e mulheres 2.124. .
Dista 18i kms. do arraial de S. João Baptista e 42 kms. da cid. de Oli-

veira, com a qual se communica. de 4 em 4 dias, por linha de correio.
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Tem o distr. uma agencia do correio e 2 escolafc primarias estadoaes.
Exporta pela Estr. F. Oeste (estação de Oliveira) os seos productos agrir

colas e pastoris, sendo bem adeantada no distr. a criação de gado vaccum
e cavallar, devido h introducção de finos reproductores de raça.

—O Alman. de Minas, de 1870, pag. 354, refere sobre afregueziado Pas-
sa-Tempo, creada em 14 de julho de 18?>2, o seguinte: Tinha então «152 casas,
28 fazendas de cultura em que se plantava milho, arroz, feijão, cannae man-
dioca, e 15 de criar gado vaccum, cavallar, suino, muar e lanigero, que não
avultava por falta de cruzamento das raças.

Havia 12 negociantes de fazendas, molhados e gêneros da terra, 8 oíTici-
nas de artes úteis e duas minas, uma de ouro e outra de ferro, que não eram
trabalhadas ou exploi adas.

A industria principcal era a de tecidos de algodão e lã, mas, em 1870, já
estava bem decadente.

Consumia fazendas de seccos e molhados, ferragens, louça, ferro, sal e
fumo, no valor médio de 20:000$000; e exportava os gêneros da lavoura-gado,
porcos, carneiros, cavailos que produziam (termo médio) 40:000^000.

Atravessavam-no as estradas que de Pitanguy e Santo Antônio do Monte
iam para S. João d'El-Rei e Barbacena. Passa-Tempo dista de S João Ba-
ptista 3 legoas e do pov. do Japão outras tantas.»

Passa-Tempo é um arraial em bclla situação, sobre amplo morro, com
born numero de casas, algumas destas grandes e bem tratadas (escrevia o sr.
Pdrpliirio Camelo, em maio de 1909, n'0 Paiz). Existe ahi uma grande
Egreja.

«Passa-Tempo está sendo rodeado pelas barrocas, que em breve amea-
çarão suas casas mais afastadas do centro.

Contaram-me que existe naquella zona de Oliveira uni arraial, creio que
chamado São Francisco de Paula, rio alto de uni barranco, tendendo a des-
apparecer com o trabalho dissolvento das chuvas que carreiam o morro...

Porque não se tomarão providencias para evitar o phenomeno ? Não de-
vem custar mui!a cousa, pois dependem simplesmente de cuidados e ligeiras
obras do desvio de enxurros, etc.

Em geral a origem das barrocas está nas vai Ias divisórias das fazendas e
pastos e é trabalho das águas nesses sulcos mal dirigidos e cuidados, que
acabam por constituir, pela continuidade da devastação, uma ameaça aos
núcleos de população.»

— Estes desbarrancados, socavòes ou bossòrocas, de que fala o trecho
transcripto d'O Paiz, revestem fôrmas muita caprichosas em vários logares
aqui de Minas, como sejam : Fructal, Desemboque, Boqueirão, Agua Fria
da Contagem, Lagoa de Guanhães, etc.

O vallào escavado pelas águas pluviaes vae se despedaçando em niveis
profundos e avança, ameaçador, contra as terras adjacentes; a escavação
fôrma, no correr dos tempos, cavernas, galerias, sulcos tortuosos, corredores
extensos, depressões e abysmos formidáveis. ¦

Bossôroca (e também vossóroca ou soróeà) vem de çoróca, que é o ge-
rundio do verbo tupi — «romper-se» e dahi terreno rompido, desmanchadoi
rasgado (Vide Bapt. Caetano e Laf. de Toledo.)
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Neste districto de Passa-Tempo existem grandes propriedades agricolas
e pastoris, como, por exemplo, afaz. das Pedras Negras, com 5(0 alqs
de pastagens (melloso e jaraguà), criações escolhidas de gado bovino, eqüino
e suino, fabrica de manteiga (desnatando 700 litros de leite por dia), com
machinismos movidos á força hydraulica, e lavoura racional de cereaes (500
alqs. de arroz), café e canna.

Pert. a faz. das Pedras Negras ao sr. capitão Américo Ferreira Leite.
Só em terras de cultura lia nèlla 350 alqs. o a colheita da canna orça por
mil carros.

Outras excèllerites fazendas pastoris e agricolas são as da Primavera, ás .
margens do rib. Capão Frio, a de Santa Áurea, a da Pedes tina e Floresta,
todas 4 pertencentes a^s adeantados criadores mineiros, srs. coronéis Gabriel
de Andrade, José Ferreira Leite e dr. Donato Andrade.

Nellas ha muitas pastagens c vasta zona de cultura, com os modernos pio-
cessos da mecânica agrícola c da selccçào nos typos de gado.

Em Santa Áurea se colhem por anno 8.000 alqs. de milho, centenas de
alqs. de arroz, feijão, algum café e se fabricam aguardente, assucar e man-
teiga.

Nessas fazendas se vem vaccas e touros de raças hollandeza, caracú,
taurina, suissa, jumentos de raça liespanhola e calabrésa, cavallos de puro
sangue, Holstein e crusados do árabes, porcos Berkshircs e canastrões, etc.

A extensa e bem cuidada «Fazenda do Campo Grande» é um modelo para
os nossos mais adeantados criadores e agricultores.»

— Por decr. n. 3.858, de 1.° de abril de 1913, o Gov. do Est. creou um
Grupo Escolar, nesta villa do Passa Tempo.

*

Sobre este mun. da Villa de Passa Tempo, nos enviaram as seguintes
informações locaes (em 31 do julho de 1913).

«Passa, Tempo, que fazia parte do mun. de Oliveira, foi elevado á ca-
tegoria de Villa, pela ultima divisão administrativa do Estado (1910) .° 

— Existem, dentro da sede do mun., excellentes cas^s de residência

particular, a casa da Câmara, o edifício da Cadêa, o da iUstrucção Publica,
etc. e diversos estabelecimentos commerciae.s e fabricas industriaes.

As terras do municipio são de optima qualidade, banhadas por múltiplos
rios, ribeirões e córregos, e estão convertidas hoje, em grande parte, em
excellentes pastagens.

— O município é riquíssimo em minérios, principalmente 
""de ferro e

manganez.
Em 1912, uma poderosa companhia allemã adquirio uma das suas mui-

tiplas jazidas, situada nas divisas do districto de S. João Baptista (mun. de
Bom Successo) pela elevada sòmma de 2 mil contos !

Ainda existem, porém, aqui outras jazidas, quasi inesgotáveis o de i'a
cil exploração, devido ás muitas quedas dágua importantes, que existem

nos rios do município.
A população de todo o distr. desta Villa é, hoje, calculada em 12.000

ou 14.000 mil habitantes.
A Villa, formada apenas do antigo districto de paz de Passa-Tempo,

possue, em seos arredores, diversos pevoados, com numerosa população
rural.

í.
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— A sede do municipio acha-se ligada ás suas principacs fazendas e aos
municípios de Oliveira e Entre Rios, por uma excellente Rede Telephonica,
de propriedade dos srs. coronel Gabriel de Andrade, José Ferreira Leite e
Américo Ferreira Leite.

A referida Rede já consta, actualmente, de mais de 120 kilometros de
extensão, e, em breve, será muito augmentada.

•—Acham-se projectados e já estudados 2 ramaes de estrada de ferro,
ambos daE. F. Oeste de Minas e que passarão por esta Villa : um será da
bitola larga da Central (Ramal de Bello Horizonte) á Villa do Cláudio, e
outro de S. João d-El-Rey ao ramal de Divinopolis—Bello Horizonte.

Com estas ligações, Passa-Tempo ficará a um dia de viagem do Rio de
Janeiro e de Bello Horizonte.

O mun. de Passa-Tempo é, também, um dos, mais ricos de Mi-
nas, quer quanto á sua florescente agricultura, quer quanto á suaadeantada
industria pastoril, hoje sem rival no Estado.

Como prova disto, bastará dizer que, em todas as nossas Exposições
Agro-Pecuarias, os primeiros prêmios tem cabido, invariavelmente, a pro-
duetos seos.

A producção de lacticinios é enorme aqui, contando o municipio 12 fa-
bricas de manteiga, com uma producção de cerca de 209.000 kilos annuaes,
e isto sem contar os queijos que são aqui fabricados.

Para se julgar da importância actual da sua industria pastoril, bastará
dizer que, por uma estatística mandada fazer aqui, em 1912, pela Repartição
de Estatística, foi encontrada, entre os gados bovino, cavallar, suino, asini-
no, muar, caprino e lanigero, a elevada somma de cerca de 40 mil cabeças !

A isto se acerescente que os seos gados pertencem ás melhores raças
nacionaes e extrangeiras, inteligentemente seleccionadas e cuidadas, como
sejam: bovinos, ás raças hollandeza, schwitz, simenthal, caracá e tauri-'na, todas excellentes leiteiras; os cavallares : ás raças anglo-arabe, árabe,
anglo-nor manda, hollstein (allemã) e nacional «Sublime*, todas de excel-
lente porte e bons andares; os asininos, ás raças: Mammouth (americana),
hespanhola, italiana, Poitou e nacional, scleccionada ; os suinos, ás raças:
bcrUskirc, poland-chine e Canastrão; os caprinos, ás raças : Toggcnburg,
alpina, col-noir c do Thibet.

Do que fica exposto, poder-se-ha formar uma id.éa do que representa\
economicamente, este rico municipio mineiro do Oeste.

Pódo-se mesmo aííirmar que elle representa hoje, talvez, o mais impor-
tante núcleo de industria pastoril em todo o Estado de Minas.

Os seos procluetos são, largamente, exportados não só para os outros
pontos do listado como para S. Paulo, Bahia e Estado do Rio.

A agricultura aqui é feita, geralmente, com os modernos maçhinis-
mos do lavoura e pelos processos scientiíicos e consta a producção local
de: milho, arroz, canna de assucar, café, feijão, batatas, mandioca, alfaia,
etc., tudo em importante escala.

Este municipio possue magníficas e bem cuidadas fazendas agrícolas e
de criar, consideradas, algumas, verdadeiros modelos no gênero.

As principaes sào : Çarnpo Grande, Palestina, Floresta, Pombal, e
Santa Anna, dosr. coronel Gabriel de Andrade; Primavera e Bella Vis-
ta, do sr. coronel José F. Leite ; Vista Alegre, do sr. coronel Carlos Go-
mes.de Moraes ; fíangiiês, do sr. Jusce7ino Gomes de Moraes; Trigo, do sr*
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Juscelino José da Silva; Invejosa, do sr. Francisco Campos ; Rio dos Bois,
da família Rezende ; Fartura, da família Falleiro ; Paciência, do sr. Aüre-
liano de Santo Ahtão: e outras propriedades ruraes de menor impor-
tancia.

—Para se formar uma idéa das mesmas, bastará que se apresentem li-
geiros dados de algumas dellas, como as fazendas dos srs. coronéis Gabriel
de Andrade e José F Leite.

As fazendas do sr coronel Gabriel sào em n. de 6, estando situadas 5
(«Campo-Grande», «Palestina», «Floresta», «Santa Áurea» e «Pombal»), no
municipio de Passá-Tempo e uma («ParaisO») no município de Formiga.
São fazendas de optimas terras, com uma organisação e administração ver-
dadeiramente Yankees.

Só a fazenda -«Campo-Grande», residência do proprietário, com uma
área de 1.400 alqueires de terra, possue 85 pastagens, de optima qualidade,
divididas por cerca de arame e bem tratadas.

Nas ditas fazendas é feita intensa cultura de: milho, arroz, café, canna
de assucar,batatas, feijão, ãlfafa, etc.

Só para o plantio do milho foram arados em suas fazendas (aqui e no mun.
da Formiga) 100 alqueires de terras, além da plantação em terras não
aradas.

A colheita será, pois, enorme este anno (1913), de cerca de 18.000 saccos;
o que se poderá considerar como o record de colheita de milho, em uma só
fazenda, no Estado de Minas.

A sua fazenda de Formiga quasi que só é destinada ao cultivo do milho,
qüe dá admirável mente na zona chamada matta dos «Pains».

A colheita de arroz desse fazendeiro foi, no anno passado, de 5 mil
saccos.

A fazenda possue mais : um excellente Engenho Central, com turbinas,
alambiques, etc, para a fabrico do assucar e aguardente; bons machinis-
mos para o beneíiciamento do arroz; machinismos completos para o prepa-
ro e utilisação do milho (reduzindo tudo, grãos, palha e sabugo, a fino fa-
rello, útil aos animaes); uma bem montada Fabrica de manteiga, com uma
producção annual, média, de 22 mil kilos de manteiga, producto da fazenda»
e a f sta fabrica de manteiga acha-se annexa uma fabrica de latas para a
exportação da manteiga.

— Quanto á industria pastoril, ainda è mais importante do que a agrícola
e o referido proprietário tem tirado, invariavelmente, o primeiro prêmio de
eavallos em todas as nossas Exposições, de ha 6 annos para cá.

Entre bovinos, cavallares, inuares, asininos, suinos, e caprinos, existem,
nas fazendas do sr. G. Andrade, cerca de 5 mil cabeças, pertencentes ás
melhores raças extrangeiras e nacionaes, já referidas, anteriormente.

Estas differentes raças acham-se, actualmente, representadas por magni-
íicos e numerosos pròductos puro-sangue, assim como 1/2 sangue e 3/4 de
sangue, havendo o cel. Gabriel, ha annos, mandado um seo filho aos Esta-
dos Unidos fazer acquisiçáo de reproductores, os quaes se aclimataram ad-
miravelmente nesta zona, onde a temperatura média não excede de 18.°.

Foi esse sr. o primeiro fazendeiro, em Minas, que fez a construcção e
uso do banheiro de samol, para a extineção dos carrapatos do gado.

Hoje existem diversos banheiros neste municipio e nos visinhos, os
quaes têm dado sempre optimo resultado*
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A Fazenda do «Campo-Grande» ó muito confortável e acha-se ligada;
por unia rede telephonica, ás outras suas fazendas, á Villa e ás principaes
fazendas do municipio de Passa-Tempo, assim como ás cidades de Oliveira
e Entre-Rios e a diversas fazendas desses 2 municípios limitròpheSí

—As fazendas do sr. Cel. José Ferreira Leite, são organisadas sob o
mesmo piano que as precedentes e possuem, mais OU menos, as mesmas
raças de gado, Sètído também dotadas do banheiro de sarhoí.

Possue também esse criador uma outra fazenda («Bella Vista») no muni"
cipio de Oliveira, com uma área de 1 505 alqueires e servida peíaE. de F.
Oeste de Minas, havendo nella uma boa casa de residência do proprie-
tariOi < >,

—O clima dòmüh. dé Passa ^empo é exceílente é o feéo território fica
encravado entre Os válles dos rios Pará é das Mortes, na região Centro-
ÕéSte.»

CIV. MUN. DE PASSOS

Este mun. do Sul (valle do Rio Grande e bacia do Paraná) abrange três
districtos de paz (pela lei n* 550, de 1911).

Passos (sede—cid.).
S. João do Gloria.
S. José da Barra.

-Com ault. Ref. da div. admin. do Estado, em Í9ll, ganhou este mun. a
incorporação de mais um distr., o de São João do Gloria, que (ex-vi do
n. III do art. 5.° da cit. Lei) foi transferido do mun. de Piumhy para o de
Passos.

Em 1900, a popul. do mun. de Passos era de 22.658 habs., sendo à sua
süperf.) de 1.025 kms.2.

Faz parte do 6.° distr. fed. e da4.a circumscr. eleit. do Est.
Judiciáriamehte, constitue uma com. de l.a éntr., abrangendo os termos

de Passos e S. Rita de Cássia.
Vide maiores esclarecimentos sobre a cid. de Passos e o respectivo

mun, na ed. de 1909 deste Annuario, pags. 759—762.
—E' esta a pos. geogr. da cid. de Passos : 3.°, 48' de Long. Oeste (do

merid. do Rio de Janeiro) e 2.°, 45' de Lat. Sul. Sua temperatura média re-

gula 19.°, 1.
O territ. do mun fica em maior porção no valle do Rio Grande (bacia do

Paraná) ; mas, devido a ter-lhe sido annexado o distr. de S. João do Gloria,
uma parte do territ. do mün, tem águas vertentes para o alto S. Francisco,
na parte conflnante com Piumhy.

—A cidade de Passos tem augmentadoe prosperado, nestes últimos an-
nos, a olhos vistos.

E' considerável o numero de habitações construídas, mensalmente. Mui-
tas são as pessoas que tôm transferido suas residências para alli, coope-
rando todas pelo engrandecimento do logar.

Tem estado em trabalhos de exploração, noomun. e na cidade, uma turma
cle engenheiros da Mogyar.a, a poderosa Companhia Paulista, que dentro
em breve trará seos trilhos até estas paragens bellissimas c fecundas. Levan
taram elle-; a plantada cidade e do local onde será construída a estação,
cuja escolha foi acertada e feliz. Já se acham assás adeantados os penicos
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e não tardará muito que o silvo da locomotiva se fará ouvir na velha cid.
sulista.

—Foram concluídos os serviços de construcção da Usina, que tem de for-
necer luz e energia electricas á cidade.

A poderosa forçada Cachoeira escolhida, no rio S. João, é uma garantia
segura para o bom êxito desses serviços, que pelo concessionário sr. coro"
nel João Cândido de Mello, lie aram completamente concluídos em jan. de 1913,
tendo sido então inaugur. a illuminação publica da cid.

—Por uma estatística pecuária levantada, em princ. de 1913, havia no
mun. de Passos :

de gado vaccum, 61.000 cabeças ; de cavallar, 2.700; de asinino e muar,
1.600; de caprino, 800 ; de lanigero, 1.400; e de suino, 14.300 cabeças.

—Pelo Gov. Federal foram approvados, em 1912, os estudos definitivos
do ramal de Passos, na extensão de 125 kilometros e o respectivo orçamen-
to, na importância de 8.802:812^478, estando cm construcção o dito ramal,
que parte da villa de Guaxupé.

Pertence o Ramal de Passos á Pvêde Férrea Sul Mineira, mas é con-
sfruidopela Comp. Mogyana (de S. Paulo).

Pela E. de F. a cid. de Passos ficará em rápida communicação com as
cids. e villas, que lhe são mais visinhas : S. Rita de Cássia, Monte Santo, Ja
cuhy, Guaranesia, etc.

—Fali. na cid. de Passos, a 31 de março de 1913, o notável poeta, jorna-
lista e advogado mineiro, dr. João Ernesto Corrêa, nat, da cid. de Itapecc-
rica (Oeste de Minas), onde nasceo a 2 de nov. de 1859.

Jurista e escriptor de nota, Ernesto Corrêa deixou uma série de produc-
ções esparsas, em publicações literárias (sob o pseudonymo de Victorino
Sampaio) e algumas inéditas. Vide no vol. 1, pag. 268 deste Annuario, uma
producção do saudoso homem de letras, irmão do nosso distineto confrade
sr. prof. Bento Ernesto Júnior, poeta e membro da ' Academia Mineira.

A CID. E MUN. DE PASSOS

Recebemos, em maio de 1910, do sr, Emilio Mario de Arantes, resid.
cm Poços de Caldas, a seguinte monographia por elle escripta sobre o im-
portante mun. sul-mineiro de Passos e na qual fizemos varias correcções:

. «O município de Passos forma parte do Estado de Minas Geraes, na
Republica dos Estados Unidos do Brasil.

E' rico, tendo muitos estabelecimentos agrícolas, com cultura de canna,
de café e de criação de animaes do consumo ou trabalho.

Limites.—O muniçipio confina ao Norte, com ode Santa Rita de Cássia;
ao Nordeste, com o de Piumhy; a Leste, com os do Carmo do Rio Claro e Villa
Nova de Resende; ao Sul, com o de Jacuhy; e ao Oeste, com o de S. Sebas-
tiâo do Paraiso.

Superfície.—O território do município tem cerca de 4.500 kilometros
quadrados.

Sua extensão de Norte ao Sul—de Santa Rita de Cássia a Jacuhy (da Ponte
Alta, porto do Rio Grande, aponte do rio S. João) éide 8 legoas ou 48 kilome-
ti*os; de Leste a Oeste—do Carmo do Rio Claro a S. Sebastiãodo Paraiso (do
Pontal do Sapucahy á serra das Casas Altas) é de 13 legoas ou 78 kilo-
metros.
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Aspecto Geral.— 0 território tem poucas elevações, coberto de campos
naturaes e grandes mattas de terrenos férteis, quasi todos cultivadas. Nes-
tos ha cerca de 25.000 hectares de invernadas, para engordar bois.

Situação.—K situado entre 20° e 21° nos parallelos de latitude Sul e
3° e 4o do meridiano a Occidente do Rio de Janeiro. *

Serras.—Tem poucas serras, que são estas :
Casas Altas, na divisa com o municipio de S. Sebastião do Paraíso.
Mombuca, na dir. de Leste a Oeste.
S. João, do Norte ao Sul.
Ventania, de Leste a Oeste.
Morros.—1.° Penha de Cima, na divisa com o município de Jacuhy ;
2.° Cafesal, nos subúrbios da Cidade;
3.° Garrafào, ao Norte, a pouca distancia da cidade ;
4 o Penha cie Baixo, ao Norte. n'um arrabalde onde existe uma Ugreja

de N. S. da Penha, muito visitada;
5.0 Morro Grande, ao Noroeste, distante 9 kilometros da Cidade.
Rios.—O Rio Grande ou Paraná, que limita o municipio com os de San-

Ia Rita de Cássia (por parte) e Piumhy, pelo Norte e Nordeste, e que recebe
estes afliuentes, pela margem esquerda:

(Pela ordem descendente) *
I. Sapucahy, que recebe (pela margem esquerda) o ribeirão Pinda-

hyba;
II. O rio Cancans ;
III. O rio Conquista, que recebe (pela margem esquerda) o ribeirão

Areias ;
IV. O rio Bocaina, que recebe (pela margem esquerda): O ribeirão S.

Francisco, que recebe (pela margem esquerda) o córrego Agua-Qucnte c o
ribeirão Bom-Sucçesso ;

V. O rio S. João, que recebe (pela margem esquerda) os rios: Si Pedroe.SanfAnna; os ribeirões: Areias, Córrego do Ferro, Ribeirão Grande, Moni-buca e Samambaia.
Saltos.—O Salto do Rio Grande: e
O Salto do rio S. João, queda a força de 20.000 cavallos, e onde func-ciona a usina da luz electrica da Cidade, da qual é distante 15 kilometros.

FZora.-Nas mattas encontram-se excellentes madeiras para construcção,
marcenaria e outros misteres, como :

Acá, Anjico, Arariba, Aroeira, Balsamo ou Óleo, Baraúna, Cabiúna ouJacarandá-preto, Cabreúva, Cacheta, Candeias, Carigeraha, Canelas, Copa-hyba, Catambú, Gamelleira, Jequitibá,Ipés, Jacarandá, Jatobá ou JatahyPáo Ferro, Pereira, Peroba, Pinho, Sucupira, Sassafraz, Tamboril, Vinha'-tico, Violetas.
Fructas sylveslres ou do paiz.-Knive as fruetas agrestes ha estas ¦
Araças, Ainoras, lAraticuns, Goiabas, Guabirobas, Ingá, índaiá, Jaboticabas, Jaracatiá, Jatobá, Joás, Mangaba, Maracujás, Ovaiaou Uvaia PinhãoPitangas. c '
Fauna.- Ainda ha animaes silvestres, sendo estes os mais orocurados

pelos caçadores :
Anta ou Tapir, Catete ou Caetetu, Capivara, Coelho ou Periá. Cotia 011Aguti, Gambá ou Raposa, Gato do Matto, írára, Lebre, Lobo, Lontra Ma-cacos, Onças, Paca, Preguiça, Quaty, Queixada (ou Porco do Matto),' Ta"manduás, Tatus o Veados.
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Aves.— As aves sylvestres mais estimadas são :
Araponga (poucas), Arara, Codorna, Ema, Jaburu, Jandaia, Jacú, Macu-

co, MaraGanã, Marrecos, Nambus ou Inhambus, Papagaios, Patos, Perdizes *
Pombas, Periquitos, Rolas, Seriema, Tucanos, Tuim e Urú ou Capoeira.

Pássaros.— Ha alguns pássaros canoros, estimados pelos amadores,
como sejam :

Bicudo, Canários.. Colleira, Gaturamo, Melro, Patativa, Pintasilgo, Sa
biás e outros.

Peixes.—O Rio Grande é muito piscoso e offerece abundância de pei-
xes á pesca.

Os peixes que alcançam maiores preços são estes ^
Bagre ou Mandy, Cará, Dourado, Jahu, Piaba, Piabanha, Piracanjuba,

Suruby, Taharana, Trahira, etc.
Mineraes.— Ha abundância de cal nas Serras da Ventania e Gattas Al-

tas e nos morros do bairro do Córrego do Ferro, onde funceionam diversas
caieiras.

E' conhecido o kaolim, neste município.
Já houve uma grande Fabrica de porcellana, aqui, pertencente ao sr.

dr. Saturnino Amancio da Silveira, actualmente juiz de direito da c°-
marca. *

Existe uma fonte de águas alcalino-gazosas, no bairro chamado Águas
do Pimenta.

Agricultura.— A agricultura é tratada com cuidado em todo o muni-
cipio.

Cultivam-se :
. Algodão, Arroz, Canna de assucar e diversos cereaes, Café, Feijão e

Fumo.
Horticultura.— As plantas horticolas cultivadas são estas:
Abóboras, Amendoim, Araruta, Batatas, Carás, CatAte (milho), Cebolas,

Inhame, Jacatupé, Mandioca, Melancia, Morangos, Mangarito, Melão e Pe-
pino.

PomocuUura.— Em todas as fazendas, chácaras e quintaes da cidade
ha pomares bem tratados com esmero.

Nestes ha:
Abacate, Abacaxy, Ameixas, Bananas, Gidras, Figos, Mangas, Pecegos

Jambo, Laranjas, Limas, Limões, Mamão, Marmello, Uvas.
Ha abundância de mangas e fructas, que são vendidas na cidade a 5 ou e

6 até 10, fructos por 100 réis...
Industria pecuária,— Nas fazendas criam-se animaes para o consumo

ou o trabalho, como estes:
Bois, Cabras, Burros, Carneiros, Cavallos, Jumentos, Porcos,
Nas invernadas engordam-se cerca de 30.000 bois, na maioria originários

dos Estados de Goyaz e Matto Grosso, para o consumo da Capital Federal
e S. Paulo.

, Engordam-se innumeros suínos para exportar em pé ou para producção
de toucinho e carne.

No município ha grande producção de leite de vacca para os usos do-
mestiços e da fabricação de manteiga para exportação.

O leite é vendido na cidade pelo preço de 100 réis a garrafa.
Avicultura.— As fazendas tem aviarios abundantes de aves domesti-

cas, como sejam:
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Gallinhas de raça, Ganços, Marrecos, Patos, Pavão, Peru, Pombos.
Apicultura. Na cidade ou nas Chácaras ha algumas colmeias de abe-

lhas europeas, das quaes os apicultores aproveitam o mel para diversos
misteres e a cera para velas, vendidas para os serviços parochiaes.

Districtos de paz. Ha dous que são estes :
Bom Jesus dos Passos.
S. José da Barra.
Bairros ou Povoados ruraes:
Águas do Pimenta, Areias do Campo, Areias da Matta, Bocaina, Café-

sal, Córrego do Ferro, Córrego Fundo, Mombuca, Toledos, Vallinho, Três
Barras.

Fazendas antigas, actuai mente divididas em muitas propriedades agri-
colas :

\ Bom Descanço, Brejâo, 3ocaina,Boa Vista, Cachoeira, Mombuca (hoje
bairro), Morro Grande, Macahubas, Palmital, Córrego Fundo (hoje bairro),
Criméa, Garrafão, Gravata, Santo Antonio, S. João, Taquarassú, Tole-
dos.

Portos do Rio Grande :
Barra do Pontal, Ponte Alta, Porto do Brejo, Francisco de Sousa, S.

João do Gloria.
Viação publica. Ha estas estradas de rodagem :
Da cidade a Ventania.

» * » Guaxupé.
O municipio tem estas pontes :
Do Suruby, no Rio Grande (rnetallica);
Duasno rio S. João, nos caminhos para Santa Rita de Cássia;
Uma no mesmo rio, no caminho para S. Sebastião do Paraiso ;
Uma no mesmo rio, no caminho para Jacuhy ;
Uma no rio Sapucahy, no caminho para Aguapé.

População. Districto de Bom Jesus dos Passos  35.000 habs.
» S. José da Barra  1.000 »

Total  36.000 »
Historia local. O povoado do Senhor Bom Jesus dos Passos foi eleva-

do á freguezia pelo § 6.ü, do artigo 1.9 da lei provincial n. 184, de 3 de abril
de 1810; depois á villa pelo gl.odoart. l.u da lei n. 386, de 9 de outubro
de 1848, creando o municipio, desmembrado do municipio de Jacuhy ; final
mente, foi elevado á cidade pela lei n. 851, do 14 de março do 1858, como
sede da comarca.

A cidade é aprasivel e prospera.
Em 1879, havianella 700 prédios. Dahi para catem prosperado muito

até o momento actuai.
O movimento do commorcio e doutros ramos da aetividade ó grande,
A sociedade é muito aííavel o as familias hospitaleiras, por indole.
—Eis diversos nomes do.> Revmos. padres que, como vigários, prestaram

relevantes serviços á parochia:
Conego Francisco Pinheiro de Ulhoa Cintra, natural de Ouro Preto.
Foi vigário desta parochia durante 25 annos.
Monsenhor Cincínato do Carmo Chaves, natural do Ceará. Foi vigário

16 annos.

s
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Conego João Pedro Ferreira Lopes, actualmente vigário. E' mineiro.
E' um apóstolo da caridade. Não nega ao povo os bens materiaes e espiri-
tuaes.

Tem melhorado a bella Egreja Matriz.
—Eis alguns nomes de cidadãos prestantes que, além dos já citados nos

Annuarios anteriormente publicados, por actos philantropicos, mereciam
um logar de destaque, como beneméritos, todos extinctos:

O exmo. sr, Jeronymo Pereira Mello, natural de Lavras, Barão de Pas-
sos, cujo titulo foi impetrado pela Câmara Municipal, por seos benefícios ao
povo. Entre estes benefícios estão estes: Fundou, por seos capitães, um
hospital para prestar soccorros á pobreza, com o nome de Santa Case de
Misericórdia.

Edificou a actuai egreja Matriz, sob a sua direcção, com esmolas do
povo e com seos valiosos donativos.

Poucas famílias necessitadas da cidade delle não receberam benefícios,
tal o bom coração do venerando bemfeitor da pobreza. No tracto social foi
sempre modesto, chão, muito criterioso e discreto.

Não se pôde esquecer o nome da exma. sra. d. Barbara Lopes, na-
tural de Baependy, Baroneza de Passos, exemplar consorte do sr. Barão
de Passos, que ficou perpetuada em todos os corações dos moradores de
Passos,pela alfabilidade dispensada a todas as pessoas com quem tratava,

Deixou eloqüentíssimo testemunho da elevação de seo espirito caridoso
e de sua philantropia.

—O coronel Antônio Ferreira Pinto, natural de Tamanduá, hoje Itapece-
rica, o primeiro pratico que applicou a medicina no município, por espirito
caritativo. Occupou diversos cargos populares electivos e officiaes.

Tinha influencia no partido liberal, no regimen monarchico.
—O tenente Joaquim Rodrigues de \ asconcellos, natural deS. Sebastião

do Paraíso, o primeiro que abrio uma botica nesta cidade, sob os auspícios
do coronel A. Ferreira Pinto, em 1858, mais ou menos.

Em 1878, fundou o Collegio de N. Sra. da Conceição, cujo primeiro di-
rector foi monsenhor Cândido Rosa Martins, natural de Guaratinguetá,
fallecido em 1912, como vigário da Franca,.

Este collegio subsistio por muitos annos, disseminando a educação
pela mocidade do município e logares visinhos.

—0 coronel Cassiano José de Lemos, natural desta cidade, fazendeiro e
chefe do partido conservador, no antigo regimen politico, grande alma aber-
ta para todos os que precisavam de seos serviços públicos ou favores par-
ticulares.

—O dr. Christiano Stockler de Lima, natural da Franca, chefe do partido
liberal, no tempo da monarchia

Occupou vários cargos públicos electivos e officiaes. Trabalhou pelo pro-
gresso deste município, com boa vontade e patriotismo.

—Antônio Ferreira de Carvalho, pbrtüguez e fazendeiro aqui, coração
franco de mais. Até agora é bem conhecida a hospitalidade principesca re-
cebida na sua fazenda, por famílias ou cavalheiros que o visitavam.

•

Os filhos desta cidade que se têm distinguido pelas letras e sciencias,
são estes, salvo alguma omissão :

—O dr. Gustavo Adolpho da Silveira, filho de Urias Antônio da Silvei-
ra e d. Maria Ubaldina de Mello, depois de concluir o curso de pharmaeia,
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formou-se de engenheiro civil, na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro.
Foi director da E. de F. Central.

—O dr. Francisco Antônio da Silveira; irmão do precedente, é formado
pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro.

—O sr. Theophilo Ascanio da Silveira, irmão dos precedentes, formado
pelo curso de Agrimensura, na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro.

— O dr Álvaro Astolpho da Silveira, irmão dos precedentes, formado em
engenharia civil e de minas, na Escola de Minas de Ouro Preto.

Foi chefe da Commissão Geographica e Geológica, deste Estado. E'
membro da Commissão dos limites deste Kstado como de S. Paulo. Ogcu-
pou o logar de director do Minas Geraes e da lmppensa Official.

—Pedro Rattes de Barros, filho de Isaias Pedroso, formado na Escola
de Pharmacia, em Ouro Preto. Foi pharmaceutico aqui. Mas, já é falle-
cido.

—•O dr. Joaquim Pedro de Alcântara Lemos, formado pela «Faculdade
de Direito de S Paulo. Occupou logares na magistratura, neste Estado.
Actualmente, exerce a advocacia, nesta cidade.

—O dr. Evaristo Augusto de Alcântara Lemos, como o precedente, é
filho db coronel Cassiano José de Lemos, e é formado pela Escola de Medi-
cina do Rio Janero. E)' medico aqui.

—OctaVio Rodrigues de Vasconcellos, filho do tenente Joaquim R. de
Vasconcellos, fOrínado pela Escola de Pharmacia de Ouro Preto. E' proprie-
tario de uma pharmacia aqui.

i "•© dr. Dario Getulio Monteiro de Mendonça, filho de Joaquim Getulio
Monteiro de Mendonça, formado pela Faculdade de Direito de S" Paulo, falle-
cido na llor daedade.

—O dr. Alfredo Stockler de Lima, fllho do dr. Cláudio Stòckler de Lima,
formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro, fallecido assassinado,
em Piumhy.

—José Augusto Stockler de Lima, irmão do precedente, formado pela
Escola de Pharmacia de Ouro Preto. E' proprietário de pharmacia aqui.

, —Amando Stockler de Lima, filho do dr. Christiano Stockler de Lima,
formado pela Escola de Pharmacia de Ouro Preto. E' proprietário de unia
pharmacia em Santos.

—José Sizenando Teixeira, filho de Sizenando José Teixeira de Paula,
formado pela Escola de Pharmacia de Ouro Preto.

Esta lista em breve ficará augmentada, por que muitos moços daqui es-
tão estudando nas escolas superiores de Bello Horizonte, Ouro Preto,
S. Paulo e Rio de Janeiro, todos honrando com suas luzes ao nosso Estado
e a esta cidade.

—A cidade possue os seguintes bairros suburbanos :
1 Candeias ; 2 Cangeranas ; 3 Casa Secca; 4 Chapada ; 5 Coimbras ; 6

Cruzeiro; 7 Penha; 8 Praia; 9 Santa Barbara; 10 Sào Benedicto: 11 São
Domingos ; 12 São Francisco.

A maior parte dos moradores destes arrabaldes emprega-se na exporta-
çào de gado para Três Corações, com destino ao Matadouro do Rio de
Janeiro e para S. Paulo com o mesmo destino.

-~Ruas—\ cidade tem :
Ruas, 52; Praças, 21; Ladeiras, 2: Travessas, IP»: Prédios—Tcvveos, 1.182 ;
Sobrados, 9; Assobradados, 7. Total, 1.198. ;

A. Hf—39
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População dacidade—GQTCdL de 10.000 habitantes.
Edifícios Públicos Officiaes :

Casada Câmara; Fórum, com a cadeia annexa (está-se construindo); Grupo
Escolar;. Mercado Municipal.

Edifícios Públicos, não officiaes :
Hospital de Caridade; Egreja da Matriz; Egreja da Penha; Egreja do
Rosário; Egreja de Santo Antônio: Egreja de S. Benedicto; Egreja de Santa
Rita, antiga de S. Miguel.

Repartições Publicas:
Agencia Executiva; Commando da Força Policial; Cadeia;Cemiterio Muni-

cipal; Inspectoria Technica da Instrucçao; Mercado Municipal; Collectoria
Federal; Collectoria Estadoal; Recebedoria Municipal; Agencia do Correio;

Água potável,
Não tem com muita abundância o abastecimento de água mas a que ha

é optima. A$ casas de famílias remediadas são servidas de água encanada.
A Câmara Municipal mandou collocar chafarises para servir ao Publico.
As casas que occupain água, pagam 1JJ000, por cada 3 penas, mensalmente.

Illuminação Publica. A Câmara Municipal contractou com uma Empresa
o serviço de illuminar a cidade com luz electrica.

Esta Empresa está tratando de assentar a usina, para esse fim.
Limpesa Publica, A limpesa publica e particular está ao cargo de uma

Empresa, que tem contracto com a Câmara Municipal.
Telephone.iExiste uma Agencia nesta Cidade, da Empresa Bragantina,

do Estado de S. Paulo.
Commercio. O movimento de varejo é grande
Tem as seguintes casas de commercio :

Açougues, 3; Depósitos de aguardente, 5; Bilhar, 1; Constructores 4; Cero-
aes, 38; Vendas de Fazendas, roupas, etc, 27; Armarinhos, 3; Molhados, 42;
Padarias, 4; Pensão, 1; Hotéis, 2; Pharmacias, 4.

Industria. A Industria prospera em alguns ramos, como tecidos de algc-
dão c lã, aguardente, assucar, cal, sola, tijolos, manteiga, queijos, rapa-
duras, etc. Existem no municipio :

Engenhos de assucar, 21; Engenhos de serrar, 5; Cortumes, 3; Fabricas
de: calou caieiras, 6; Fabricas de farinhas e polvilho, 3; Fabricas de man-
teigá, 3; Fabricas de Velas de cera, 2; Olarias, 3.

Muitos teares de tecer algodão e lã aqui existem :
Artes e Oilicios. Ha estas oílicinasde :

Alfaiates, 6; Barbeiros, 6; Ourives, 3; Marceneiros, 10; Sapateiros, 11; Sellei-
ros, 6; Ferreiros, 4; Photographo, 1; Folheiros, 3.

Exportação. Exporta o municipio :
Arroz beneficiado: Aguardente de canna; Assucar de canna; Bois gordos

4V no n-° de cerca de 30.000, annualmente; Capados em pé ou como toucinho;
Cal; Farinha de milho; Manteiga; Polvilho; Queijos; Rapaduras; Gallinhas;
Ovos.

Profissões iiberaès. Advogados, 5; Agrimensor, 1; Médicos, 5; Cirurgiões
Dentistas, 3; Parteiras, 2; Professores, 17.

In t ucçáo. Instrucçao Publica Official.

¦
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Grupo Escolar 1; Escolas, 2;
Instrucção Publica, não Official:
Collegio de S. José, para meninas; Escola da Santa Casa para me-

ninas; Escolas para o sexo masculino, 5; Escolas para o sexo feminino, 2.
Imprensa. Tem um jornal estipendiado pela Câmara Municipal.

Rendas Publicas Federaes  35:000$000
Estaduaes  3O:000J0OO

Municipaes........ .....  60:000$000
Distancias da Cidade á :

Povoação de Areias, 24 kilometros; Bom Jesus, 36; S. João da Gloria, 15; Ja-
cuhy, 48; Pratinha, 36; Santa Rita de Cássia, 42; S. José da Barra, 66; S.
Pedro d'União, 48; S. Sebastião do Paraiso, 60; Ventania, 30; Villa Nova de
Rezende, 54.

Viação Publica. Possue as estradas de rodagem, da cidade ao pov. da
Ventania até o Carmo do Rio Claro; e da cid. a Guaxupé, passando por Bom
Jesus, c com 92 kilometros.»

CV— MUN. DE PATOS

lOste mun. do extremo Oeste do Est. (bacia do Paranahyba) abrange
sete distrietos de paz (seg. a ult. Ref. Adm. de 1911) *.

Patos (séde-cid.)
SanfAnna de Patos.
Lagoa Formosa.
Dores do Areado.
Santa Rita de Patos.
Quintinos.
Ponte Firme.

—O Congr. Legisl. do Est. creou neste mun. o 7.° distr. de S. Pedro da
Ponte Firme, ex-vi do n. LVIII do art. 2.°.da cit. lei n. 556.

Pelo recenseam. de 1900 era de 28.447 habs. a popul. do mun. de Patos,
cuja superf. é aval. em 3.919 kms.2

eleitoralmente, pert. o mun. ao 6.ü distr. fed. c á 5.R circumscr. esta-
doai.

Judiciariamente, é um termo forense e sede da com.de Patos, que abrange
também o termo de Carmo do Paranahyba.

No eocles., depende seo territ. da dioc. de Uberaba.
—No Annuario de 1909, pags. 762-765, se encontram os principaes traços

histor. e descript. deste mun.
—O sr. dr. Abel Waldeck, encarregado de levantar o quadro dos pro-

prios nacionaes deste Estado, enviou ao sr. Ministro da Fazenda, em 1912,
interessantes informações sobre a vasta Fazenda do Chumbo, situada no
districto de Nossa Senhora das Dores do Areado, neste municipio e comarca
de Santo Antônio dos Patos.

Os esclarecimentos começam em 1807, e delles consta que, em princípios
de 1812, já se enviava para o Rio de Janeiro prata alli extrahida por Esch-
wege, sábio niineralogista allemão.

Segundo as informações do Engrp. A. Waldeck, a área da alludida pro-
pnedade era de 20 legoas quadradas, cinco de comprimento, por quatro de
1 argura..

\
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0 valor dessa fazenda da União é de90O:00OJJO0O, approximadamente, na
actualidade (diz o Relat. cit.).

—O districto de Lagoa Formosa faz parte, como distr. de paz, do mun.
de Patos e constitue uma par. eccles. da dioc. de Uberaba. Tinha, em 1890'
uma popul, de 2.633 habs. (1.287 homs. e 1,346 mulhs.)

Dista o pitoresco arraial da Lagoa Formosa (que deve o seo nome á
bella lagoa ahi existente) 24 kms. da cid. cie Patos, 28 da cid. de Carmo
do Paranahyba e 56 da velha pov, de S. Francisco das Chagas (hoje villa
do Rio Paranahyba).

—Além do arraial de Lagoa Formosa, ha um logarejo ou pov. da Lapa
Formosa, no mun. de Patos, cuja Câmara ahi sustenta uma escola publi-
ca rural, mantendo outras escolas mixtas, em SanfAnna, Areado e Ala-
goas.

O nome do logar—Lapa Formosa—provém dabellissima gruta natural,
que ha nos seos arredores. Ha no mun. mais 8 escolas primarias do Iflst.
sendo 3 na cid. de Patos, 2 em S. Anna do Paranahyba da Barra do ÍMpi-
rito Santo, e 1 em. cada um dos distrs. de Conceição do Areado, Lagoa PorJ
mosa e S. Rita de Patos.

*

O sr. pharm. Clovis de Abreo (funccion. cia Inspeot. Agric. Fed., em
Minas) escreveo as seguintes notas sobre este mun., em junho cie 1913 :

«A cidade de Patos, cuja belleza. topographiça a todos admira, está
situada ao pé da Matta cia Corda, cordilheira que corta o munieipio em
grande extensão e dista 27 legoas da est. de Urubu (quo lhe é mais próxima),
na E. de F. de Formiga a Goyaz.

Sem que tenha os confortos exigidos pela moderna civilisaçào, é, na-
quellas paragens, uma cidade que agrada ao visitante pelos cuidados do
seo traçado e edificação.

Notam-se, mesmo, bons prédios ali o soo commercio é cios melhores,
havendo vários estabelecimentos oommeroiaes com uma venda diária de
2:000$000 a dinheiro (nos Domingos).

O desenvolvimento agricola do munieipio não ó grande, sendo mosino
a maior cultura a do milho, não obstante a qualidade de seos terrenos ser
excellente, explicando-se o facto pela carência de consumo local para a ox-
cessiva producção e ser diííicil o meio de transporte para outros mercados.

O milho é consumido na engorda de porcos, principal fonte da rique-
za local.

O toucinho é exportado em quantidade considerável, e attinge ás'vezes, lá,
a preços elevados, estando actualmente sendo vendido a Í5$ÒÒÒ a arro-
roba.

Os dados numéricos seguintes dão, entretanto, idéa da riqueza pastoril
do munieipio, onde se vêm iuvernadas extensissimas de capim gordura e
jaraguá, em quê milhares de cabeças de gado demonstram a riqueza de
seos proprietários e que são assim calculadas, actualmente :

(bolo vaccum li)Õ.00Q
Gado .cavai lar 8.000
Gado ãsinino e muar  ........: •. 1.000
Gado ianigero ,... 2.000
Gado caprino 2.000
Gado suino 80.000

cabeças
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O gado vaccum preferido é o da raça zebú (indiano).
O municipio produz também arroz, feijão, fumo, café, borracha de man-

gabeira, madeira de construcção de toda a sorte, ferro, chumbo, calcareo
e outros mineraes.

—A grande riqueza do municipio, está, porém, encerrada na Matta da
Corda,

Esta cordilheira é o celleiro permanente do municipio, devido a sua ex-
tensão, á feracidade de suas terras, á iiqueza mineralogica de seo sub-sólo,
á abundância de madeiras de construcção fornecidas pelas suas mattas e á
densidade de população disseminada pelos burgos agrícolas naturaes n'ella
installados, quaes sejam :

Matta dos Fernandes, Leal, Alagoas, Posses, Pilar, Aragâo, Estreito,
Capellinhado Chumbo, Gapellinhada Palmeira, Campo Bonito, Lagoa Velha,
Cachoeira, Sertãosinho, Limão, Onça. São Braz, Poços.

Nesta cordilheira, encontram-se o diamante, o ouro, a prata, o chumbo,
o cobre, o ferro, a turfa e calcareos diversos.

--Tem sido objecto de estudos dos nossos mais illustres mineralogistas,
a galena argentifera ahi encontrada, na fazenda denominada «do Chum-
bo», situada no districto do Areado.

Esta fazenda, cuja área é de .18.000 alqueires, pertence á União e é
habitada por mais de 5.000 pessoas.

O Gov. Estadoal, no intuito de activar o desenvolvimento das indus-
trias locaes, acaba de concedei" a um syndicato o privilegio da construcção
de uma estrada de ferro electrica, que, partindo de ponto conveniente, vá
ter ao local das minas.

Isto, sem duvida, irá dar ao municipio de Patos o incremento de que
tanto necessita e fazer com que sejam aproveitados thesouros immensos,
que ali se acham desconhecidos.

A construcção d'esta via-ferrea trará ainda outros benefícios, taes ode
fomentar o desenvolvimento agrícola do grande município, cuja extensão
é de 314 legoas quadradas e cujas divisas vão até o Estado de Goyaz.»

•

Distr. de Santa Rita de Paios. - O distr. de Santa Rita de Patos,
outrora conhecido pelos nomes de pov. do Brejo Alegre, Santa Rita da Boa
Sorte, Santa Rita, simplesmente, e hoje S. Rita de Patos, pert. ao mun. e
termo de Patos, no extremo Oeste de Minas. O doador do patrimônio do
logar foi o fali. José Affonso de Sá e o território do distr. fazia parte da
fazenda da Onça, próxima ao actual arraial. A população do distr. orça
poi 10.000 almas e a superfície de seo territ. anda por 18 legoas quadrs.
Ha nas proximidades de Santa Rita de Patos um notável peráo (grande abys-
mo, cuja profundidade é enorme).

O clima é saudável e as águas excellentes, sendo o distr. banhado pelos
rios Prata e Paranahyba (bacia do Paraná), distantes 12 kms. da sede. E'
muito arenoso e rico de mineraes o terreno, em S. Rita, cujos habs. se en-
tregam de preferencia ás industrias pastoril e extractiva, exportando
muito gado e borracha de man gabeira.

A est. mais próxima de Santa Rita (1912) é a de Perdição, na E. de
F. Formiga a Goyaz e a 33 legoas de S. Rita.

A grande Fazenda do Chumbo, pertencente á União Federal, dista cle
S. Rita 10 legoas.
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No arraial ha 3 escolas publicas estadoaes, regidas pelos professores
Enéas Ribeiro Alvares da Silva d. Wanda Alves da Silva o d.
Ibrantina Baptista Alvares; uma banda de musica, a «Lyra Cândida»; um
cemitério publico, que ficou em 12 contos de réis e construído pela Cam. de
Patos; uma Egreja Matriz ; um prédio escolar, antigo Paço do extincto
Concelho Districtal e que ficou em 8 contos de réis; uma Caixa Escolar para
auxiliar a infância pobre ; uma bibliotheca publica fundada pelo sr. prof.
Enéas Alvares, que nos escreveo uma carta, mandando uma descripçào do
distr. e donde extrahimos estas informações para o Annuario.

—Peloprojecto de lei n. 58, do anno de 1912, o Congresso Legislativo do
Estado de Minas Geraes decretou:

«Art. l.° As divisas entre os districtos de Santa"Rita de Patos e de S.
Pedro da Ponte Firme, no municipio de Santo Antonio dos Patos, sào as
seguintes:

Começam no rio da Prata, na barra do rio do Peixe, seguindo por este
acima até a foz do ribeirão do Capão da Divisa; por este até a sua cabeceira
no Chapadãò, dahi até a cabeceira da vereda da Ponte Firme, seguindo
por esta até sua barra no ribeirão Manabuyú e descendo por este ate a
barrado ribeirão dos Veados; e por este acima até a sua cabeceira no es-
pigão, e desta até a cabeceira do ribeirão dos Arrependidos; e por este alô
a sua confluência no ribeirão de Santa Catharina, limite do municipio do
Patos com o de Paracatú;ae dahi por deante pelas divisas desses dois mu-
nicipios até o ponto inicial no rio da Prata.

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario».

—Distr. de SanVAnna de Paios.—Sant'Anna do Pa,ranahybada Bar-
ra do Rio Espirito Santo, eis o comprido nome primitivo deste logar, hoje
geralmente conhecido por SanVAnna de Patos, o qual, nas correspondências
offlciaes, conserva ainda o nome de SanVAnna do Paranahyba, que cer-
tos empregados do correio confundem, constantemente, com a^onginqua
cid. de Sant'Anna do Paranahyba, no Estado de Matto Grosso, sendo por
esse motivo continuos os extravios de correspondências destinadas a ambos
os logares de eguaes nomes. Maços e maços de correspondências de Sant'
Anna do Paranahyba, do referido Estado, chegam, continuamente, á agen-
cia de Sant1 Anna de Patos, sendo que, com o fim de remediar o, mal,-' a
Agente do Correio local tem officiado repetidas vezes ao poder competente,
sem resultado algum.

Pelas columnas do Annuario chamamos a attençào de quem competir,
afim de que seja evitado esse grande inconveniente para os povos dos dois
logares brasileiros de nomes idênticos.

O melhor meio para isso,- cremos, deve será mudança oflicial da Sant-
Anna do Paranahyba mineira para SanfAnna , de Patos, nome ha muitos
annos adoptado por este povo, e usado cm todas as correspondências dos
habs. deste distr.

. Porque razão no Congresso de nosso Estado não se trata da mudança
acima alludida, o que é de uma necessidade inadiável ?

CVI ~ MUN . DE PATROCÍNIO
'Esto mun. da extrema parte Occidental de Minas -abrange cinco district.os

de paz (conforme a ult. div. adm. de 1011):
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j: I Patrocínio (sede—cid.).
Serra do Salitre.
Coromandel.
Abbadia dos Dourados.
Cruzeiro da Fortaleza.

-0 ti. XXXV do art. 2.o da cit. lei n. 556 creou neste mun. o 5.° distr. de

paz de Cruzeiro da Fortaleza, com território formado dentro das próprias
raias do mun.

Em 1900, o recenseam.' accusou uma popul. de 34.893 habs. no mun.de
Patrocínio, cuja superf. é aval. em 6.159 kms. quadrs.

Faz parte, eleitoralmente, do 6.° distr. fed. e da 4.» circumscripção es-

tadoal.
Quanto ao judie., é sede de uma com. de 1.' entr., emquanto não se va-

gar o seo Juizado de Dir. (nesta hypoíhese, a lei n. 375, de 1903, reduzio Pa-
trocinio a termo for. da com de Ar.axá). ,<

Eeclesiasticamente, pert. ao bisp. de Uberaba.
—Deste mun. de Patrocínio já nos havíamos oecupado, extensamente, em

nossa ed. de 1909, pags. 765-768.
Por uma estatística pecuária de princ. de 1913, possue o mun. de Patro-

cinio: em gado vaceum, 195.000 cabeças; em cavallar, 12.000; em asinino e
muar, 4.000 ; cm caprino, 0.000 : em lanigero, 3.500; e em suíno, 27.000 ca-
beca*.

—A posição geogr. da cid. é òâa : 4.°5' de Long. Occid. da Cap. da
Rep. e 18.° 45 de Lat.Sul.

—Neste mun. de Patrocínio ha varias localidades e entre ellas as conheci-
das pelos nomes de Santo Antônio, Salitre, Chapadão de Ferro, Serra Negra,
Barros, Folhados, Patos, Macahubas, Olaria, Córrego do Ouro, Pavões, Clau-
dio, Santa Rosa, Bom Jardim, Santo Ignacio, etc, em muitas das quaes ha
escolas publ. mantidas pela Câmara.

—A cid. de Patrocínio oíferece por sua elevada posição topographica (a
879 •'" de altit.) uma porspoqliva agradabiüssima, um aspecto encantador.

Possue diversos prédios bem regulares, dentre os quaes citaremos alguns

públicos: como a Egreja Matriz, sita no ponto mais elevado da cidade; o
Paço Municipal, no Largo da Matriz; e o Fórum, collocado na Praça Munici-

paí; porém, o que avantaja a todos é o destinado para o funecionamento do
Grupo Escolar, que será dentre os seos congêneres talvez o melhor do Trian-

guio Mineiro.
—A população da cid., segundo cálculos mais ou menos approximados, ai-

tinge a 3.500 habs.
—O clima de Patrocínio nada deixa a desejar; é de uma salubridade rara:

e a melhor prova disso tem-se no insignificante numero de óbitos lançados
no livro respectivo do Reg. Civil, não se conhecendo nenhuma epidemia ou
mal endêmico na cid., onde a temperatura média, regula20°,5.

—O commercio local é regularmente movimentado, havendo 12 casas com-
merciaes, quasi todas negociando em grande escala.

Existem ainda na cid. uma papelaria, que dispõe de grande e variado
sortimento de artigos e livros para impressão e para escriptorio : 1 colle-
ctoria estadoal de 3.a classe ; 1 collect. federal; 1 ag. de correio, de3.a cias-
se ; 1 est. telegraphica, muitas vendas e armazéns, onde se vendem gêneros
do paiz, etc.

-.':.• . ¦-,'';':;,v.;í.;ii5
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Existem mais : duas pharmacias optimas, três gabinetes odontologicos,
uma relojoaria, uma boa padaria, uma loja de barbeiro, três sellarias, diver-
sas ourivesarias, fabricas de doces, etc.

—Pelos assentamentos do Reg. Civ., no cartório de paz do, distr. da cid.
de Patrocínio, no período de 1892 a 1910, constam estes algarismos:

Nascimentos: Do sexo masculino, 2,519. Do sexo feminino, 2.063.
Destes, legítimos 4.273, Illegitimos, 309. Casamentos, 1.440 e Óbitos regis-
trados, 2.517.

*
—A E. de F. de Formiga a Goyaz vae tocar, em breve, na cid. do Patro-

cinio e os seos trilhos cortarão o mun. numa extensão de 15 legoas. Apar-
tir de Catalão, a linha da Goyanã deixará o rio Perdizes, passará no portoMão de Páo (sobre o Paranahyba), em vez de passar no porto Douradu-Qüára,
atravessará a Agua-Emendada, perto da cid; de Monte Carmello, em direc-
ção ao Capão Alto e dahi procurará o mun. e cid. de Patrocínio, onde se
ligará com a linha, em construcção, de S. Pedro de Alcântara a Patrocínio,
cujos trabalhos já estavam (princ. de 1913) nas margens do rio S. João.

--Em Patrocínio, já existe uma est. do Teiegr. Nacional é está se con-
struindo uma nova linha telegraphica de Patrocínio á cid. de Patos.

—No mun. de Patrocínio ha, entre outr?s riquezas naturaes, duas fontes
de águas medicinaes, nos logares denominados Sylvestre e Serra Negra,
esta a 18 kms. da cid. de Patrocínio e aquella á dist. de 1 km. dá linha da
ferro-via Ooyana. Taes águas, foram analysadas, ha annos, pelo chimico
allemâo dr. Carl Enock (de Hamburgo) e confirmadas taes analyses, a queaquellas águas foram submettidas, no Laboratório do Rio de Janeiro.

Damos a seguir o resultado da analyse, em Hamburgo (Allemanha). 
*

Analyse da fonte mineral da Serra Negra—Patrocínio, Minas
Reacção fortemente alcalina.
Amuioniaco, ácido nitrico, não contem.
100.000 partes de água contém :

Resíduos da queimação 487,00
Ghlorureto de sodip...... 0,52
Ácido silicico. 2 52
Sulfato de sódio.* 17J4
Bicarbonato de ferro 1 95
Cal..................... '....'.. 0
Magnesia
Carbonato de potassa.

'••••••••< 0
50,0

Trata-se, pois, de uma água mineral alcalina, que não contem cal e
magnesia.

Estas águas são também sulfuro-gazosas.
O Gov. da Prov. de Minas chegou a conceder um privilegio dessas águas

mineraes de Patrocínio aos drs. Modesto de Faria Bello (engro. já fallec.) e
Eduardo Montandon (medico, resid. em Estrella do Sul).

—Mesmo no districto da cidade se constata a existência de frondosas e
extensas mattas, nos logares denominados - Salitre, Retiro, Esmeril, Serra
Negra, Fortaleza, Quebra-A nzol, Santo Antônio, Cocaes, Barreiros, Estreito,
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podados, Dourados, Córrego da Matta, S.. José dos Talhados, Macahubas,
Perobas, Barros e muitos outros.

Nesses logares mencionados quem observa-os detidamente, não sabe si
ha de aprepiar mais a extensão de suas mattas ou si a fertilidade prodi-
gipsa ç[o solo.

Com effeito, o espaço oecupado por taes mattas prende a atlenção do
obervador, que admira, estupefacto, tantas arvores seculares e a quantida-
de assombrosa de madeiras de lei, excellentes paia construcções.

—O município de Patrocínio deve ser consideiado entre as zonas de Minas
em que mais abunda o ferro, pois que dentro dos seos limites são conhecidas
Jres jazidas: na Fazenda do sr. José Martins, distrieto de S. Sebastião da
Serra dq Salitre.; no distrieto de Cpromandel, no logar denominado Chapa-
dão de ÍFerro; e na Fazenda da Fabrica, assim denominada devido ao fa-
bripo, em outro tempo, de utensüios de ferro com o minério extrahido em
território 4a referida Fazenda, tendo sido posta á margem] tal industria,
por causa das diffipujdades inherentes ás pequenas industrias, principal-
rnente quando exercifias em logares :em que a carência de transporte fácil
se torna um obstáculo para o seo desenvolvimento.

—Na Faz. do sr. Braz Martins Borges ha abundantes jazidas de marmo-
res.v'

—A industria pastoril conta no mun. boas invernadas, grandes retiros
de criação de gado, muitos rebanhos de gado creoulo e caracú mestiçado
com zebús e outras raças. Ha enorme producção de queijos mineiros, no
mun., com muitasahida para outros pontos do Triângulo e de S Paulo.

Do mun. são também exportadas centenas de rezes para a feira de Três
Corações e para S. Paulo e Rio, através das E. de F. Mogyana e Central.

—Os districtos de São Sebastião da Serra do Salitre, ( oromandel e Ab-
badia dos Dourados não ficam aquém do distrieto da sede, no que toca á
riqueza florestal, porquanto, muitas e extensas mattas e terras de cultura
possuem também elles, em que, como nas do distrieto da cidade, se pro-
duz era grande escala toda a classe de ceieaes, fumo, algodão, etc.

. *•

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, Lemos, Santo Ignacio,
Bonito do Meio, Mateiro, Bonito de Cima, Córrego Fundo, Bonito de Baixo,
Caiambolas, Fabrica, Contendas, Rio Preto, Boa Vista, Santa Clara, Arcos,
Martins, Mouras, Cachoeira, Barreira, etc.

A pov. de Santa Rosa do Coromandel é um logarejo também chamado
Cruzeiro dos Mendpnças e fica nesta freg. e distr. de Coromandel, no mun.
de Patrocínio.

O distr. de Coromandel teve forte ind. extractiva de diamantes, outrora;
e ainda hoje os faiscadores mineram, com vantagem, o rio Douradinho.

Em 1910, foram extrahidos, na mineração do Rio Douradinho, desledis-
tricto, dois lindos diamantes; um era de quatro oitavas e o outro de deze-
nove vinténs, e ambos foram achados pelo sr. Maiianno Marques de
Sousa.

—É' Coromandel uma terra rica em raineraes e vegetaes.
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Nas margens do córrego, que banha esta povoação, têm-se extrahido os
mais perfeitos e bonitos diamantes.

Os campos são dotados de uma fertilidade exuberante de mangabeiras,
onde a pobreza encontra recursos com a extracção do leite para formar
a borracha e com o producto da sua venda sustentam-se numerosas fa-
milias.

Existe também, distante desta povoção seis kilometros, uma inesgo-
tavel jazida de minérios de ferro, que dá 75 por cento de ferro especial, já
tendo sido examinado, quando alli funccionava uma fabrica, por engenhei-
ros de nomeadae ferreiros habilitados.

—Q distr. de £. Sebastião da Serra do Salitre exporta muito toucinho,
farinhas de milho e de mandioca, arroz, milho, feijão, batatas, fumo, gado,
couros, salitre (nitratos), etc.

Fntre os seos maiores criadores e invernistas estão ossrs. capm. Tobias
de Mello, alferes Gonçalo Ferreira da Costa, cap. Fórtunato Botelho, ma-
jor Manoel Francisco de Ávila, Pedro Ferreira dá Silva, cap. José da Silva
Botelho, d. Maria Delphina de Castro, cap. José Antônio Cortes e filhos,
cap. Antônio B. Pereira, capm. Pedro Pereira de Almeida, capm. Luiz
Alvares da Silva, capm Manoel Antônio Alves, cap. José M. Borges,
major Manoel Francisco de Ávila e filhos, d. Maria Esmeiia da Silva e
filho, cap. Antônio Moreira de Mello, cap. José Rabello de Sousa, cap.
Antônio Ribeiro da Silva, e outros muitos, em cujas fazendas se notam es-
pecimens reproductores de primeira qualidade.

O distr. é muito commercíante e tem excellentes terras de cultura e boas
pastagens.'' í" m '¦¦-;'i^.-\:;?'::^':.;;:v m?.

—No pov. de Dornellas (distr. da Serra do Salitre) o Gov. do Est.
creou uma esc. rural mixta, por decr. n. 2.758, de 15 de fev. de 1910. O
orago da pov. é São Benedicto c ha ahi 1 peq. capellae 1 outra escola
mixta mantida pela Cam.

O logar é também chamado S. Benedicto dos Dornellas ou S. Benedicto
do Salitre.

Dentro em pouco os trilhos da linha tronco da E. de F. de Formiga para
Goyaz deverão tocar no districto de Ábbadia dos Dourados, cujo solo é
muito fértil para todos os cereaes, occupando logar saliente o arroz, ahi
produzido em quantidade assombrosa. i

A producção do algodão é enorme neste distr.
A apicultura tem ahi um devotado e acerrimo propugnador, na pessoa

do sr. Major Irineo Rufino Pimentel Barbosa, cidadão que não tem poupado
esforços pelo alevantamento intellectual e material de tão rico distri-
cto.

Abbadia possue excellentes mattas onde, aléni das abundantes e supe-
riores pastagens, em que se cria innumera quantidade de rezes, encontram-se
terras de insuperável liberdade, dando ao agricultor producções de cereaes
diversos que, forçosamente, terão de ser exportados, visto comp excedem
em muito o consumo local. A quantidade de arroz produzida neste distr. já
é considerável.

Os meios de transporte empregados até aqui—os carros de bois— con.
somem o pequeno lucro, que d'algLima maneira poderia compensar os exhaus-
tivos trabalhos do agricultor, razão porque a lavoura ahi não se tem desen-
volvido tanto quanto exige a fertilidade do seo solo.
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A cid, de Araguary (na E. de F. Mogyana) é o principal ponto, a praça
preferida pelo abbadienses para transportarem os prodúctos de sua lavoura,

por ser aquella cidade o ponto mais próximo servido de estrada de ferro.
As 16 legoas, mais ou menos, que separam aquella cidade do districto de Air
badia, constituem não pequeno embaraço para que a lavoura tome maior ín-
cremento, pela razão obvia de que os lucros, que poderiam advir ao agricul-
tor, são, quasi por completo, absorvidos pelas elevadas despesas do carreto
das mercadorias e prodúctos até á estação férrea de embarque.

Distr. de Cruzeiro da Fortaleza.-?elo decreto n. 3.725, de 1912, o Gov.
do Est. designou o dia 15 de Novembro do mesmo anno para a installação do
novo districto de Cruzeiro da Fortaleza, deste municipio, e creado, como
dissemos, pela cit. lei n. 556, de 1911, no seo art. 20, n. XLIV, nestes
termos :

<«E' creado o districto de paz de Cruzeiro da Fortaleza, no municipio do

patrocínio, com as seguintes divisas: Começando na fazenda dos Correias,
dividindo com o. districto de SanfAnna de Patos, até á fazenda dos Barreiros:
dahi seguindo a mesma divisa, até a fazenda dos Pitas, abrangendo águas
vertentes do ribeirão Pitas; dahi em rumo certo á fazenda dos Varões e
em seguida até á Fonte Funda; desta fazenda até á de Manoel Luiz da Silva,

por esta abaixo até o ribeirão da Fortaleza; desce em rumo até a das Larangei-
ras e desta ao retiro de Fortunato Botelho; deste em rumo até a Serra, na fa"
zenda de Luiz Alves Ferreira; desta em rumo á fazenda dos Rodrigues e por
esta abaixo até á dita fazenda dos Correias.»

-Cruzeiro da Fortaleza fazia parte do districto de S. Sebastião da Serra do
Salitre, e, em 1911, já era um povoado, que contava cento e muitas casas.
As suas circumvisinhanças são de tal modo habitadas, que, aos domingos e
dias santifleados, contribuem para dar ao povoado do Cruzeiro, com a afflucn-
cia de seos moradores, um movimento commercial, que, hoje, devido a espan-
tosa crise pecuniária por que atravessamos, se não vê em povoações e cidades

Vlmais populosas e de maior conforto.
E' um povoado que, de poucos annos a esta parte, tem augmentado con-

sideravelmente, aponto de collocar-se acima de muitos, que já gosavam as
regalias de districto.

—Sob a direeção do rev. Vig. Agostinho Cristobal e do sr. Antônio Ri-
beiro da Silva, está em construcção a Capella do curato de Cruzeiro da For-
taleza (em 1912).

Este distr tem o seo território confinando com o mun. de Patos ¦

Arceburgo foi o primeiro nome com que o proj. da, Rcf. de div. adm. do
Est., em 19li, queria contempla? este distr., por lembrança do Dir. deste
Annuario.

CVII. MUN. DO PEÇANHA

Este mun. da região entre Norte e Leste (bacia do Rio Doce) abrange nove
districtos de paz (seg. a ult. Rei. de div. adm. de 1911):

1. Peçanha (séde—cid.).
2. S. Theresa do Bonito.
3. S. Pedro do Suassuhy.
4. S. Antônio dá Figueira.
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5. SanfAnna do Suassuhy.
6. Santa Maria de S. Felix.
7. Santo Antônio da Columna.
8. S. Gonçalo do Ramalhete.
9. S. José do Jacury.
-A cit. lei n. 556, no n. XX, do art. 7.°, desmembrou do mun. do Peça-nna todo o territ, do importante distr. de S. João Evangelista, que oraconstitue o mun. e villa deste nome, inclusive o distr. dei?. Sebastião dosPmtos, deste ultimo desdobrado (art, 2.% n. L da mesma lett.
--Pelo recenseam. apurado, em 1900, tinha o mun. de S. Antônio do Peça-nha 42.396 habs. e uma superf. então calcul. em 5.094 kms.2.Eleitoralmente, faz parte do 7.\ distr. fed. e da 6.a circumscr. est.
Quanto ao Judiciário, co/istitue um termo forense da com. de Gua-nhães.
No eccles., dependedadioc.de Diamantina.-Em nossa edição de 1909, pags. 769-799, ha uma longa descripção dacid. e mun. do Peçanha, e seos distrs. e localidades, riquezas naturaes edesenvolvimento econômico, etc.

. -A posição geogr.da cid. é esta: 0o 40' de Long, Oriental do Rio deJaneiro e 18° 28'de Lat. Sul.
A cid está a 804 ms. de altit. sobre o nível do mar e sua temperatura médiae de 20,°9.

E' muito accidentada a localidade, que fica nos contrafortes da SerraNegra (cadeia do Espinhaço) e no valle do Suassuhy Pequeno (bacia do RioL/oce).
*-Eni 9 de agosto de 1908, o dr. Agenor de Senna, filho deste mun. enoje magistrado na cid. do Piranga, publicou estas notas históricas, dadosgeographicos e informações úteis sobre a sua terra natal:

«Quando corajosamente empreheademos essa tarefa árdua de, manejan-do a penna continuamente, trabalharmos em prol do torrão natal abençoado,víamos a nossa terra tão bella, cheia de tantas riquezas, palpitando numa na-tureza eternamente exuberante, atirada ao esquecimento, abroquelada pelaapathia que anniquilla, e definhando num indifferentismo esmagador!
Fa*e!-a conhecida, mostrar a pujança admirável de seo solo privilegia-do, desvendar as riquezas.naturaes e extraordinárias que descançam no seoseio fecundo, descrever-lhe os encantos e bellezas sem par, rasgar a nuvemde desanimo que a envolvia, luctar valorosamente pelo seo proe-resso-eis onosso escopo
Modestamente vimos, de ha muito, cumprindo essa missão, em successi-vos artigos publicados no Germinal, de Mariana, e neste jornal (O Propaoa-dor Mineiro).
Escreveremos agora sobre cada um dos districtos que formam o extensomunicípio do Peçanha; antes, porém, daremos algumas notas históricasdignas de serem conhecidas pelos filhos e habitantes do logar.
-Quanto á origem do nome Peçanha (que antigamente se escrevia Pessa"nha ou Passanha,) ainda não podemos encontral-a com certeza, correndo duasversões que a explicam, diferentemente.
A primeira quer achal-a na língua indígena, e a segunda vae buscal-anonome de um dos primitivos povoadores da localidade de então/
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Assim, o capitão Jeronymo Electo de Sousa, numa memória escripta na
«Revista» do Archivo Publico Mineiro, fase. 1, de 1901, pag. 113, chamou-o
João Peçanha, que para elle era um aventureiro faiscador de ouro ; algures
lemos que, num conlicto havido entre os Índios e colonos do logar, o pacifica-
dor foi um caridoso sacerdote—frei Ângelo Pessanha-, e em éra muito anterior,
entre as pessoas despedidas violentamente do Serro Frio, em junho de 1729,
Í>elo ouvidor Antonio Ferreira do Valle, estava também o dr. Manoel de Mou-
ra Pessanha, como se vê numa memória deMartinho de Mendonça de Pina e de
Proença, publicada na «Revista» do Instituto Histórico e Geographico Brasi-
leiro e transcripta pela «Revista do Archivo Publico Mineiro», fases. I e
II, de 1902, pag. 257.

Esta ultima hypothese é muito mais viável; com precisão, porém, não
se pode afirmar de qual delles tenha sido tirado o nome actuai deste futuroso
e rico municipio do nordeste de Minas.

O que está averiguado é que, no periodo colonial, aquella zona era habi-
tada por tribus selvagens, indios Puris, Capoxós, Pojichás, Panhames, Mala-
lis, Monoxós, etc., e que sotlriatanibem, não raramente, depredações e corre-
rias dos terriveis Botocudos da Serra Negra.

E tanto é assim que, em 17 de janeiro de 1752, João de Azevedo Leme,
por seo procurador Leandro Coelho Mestre, requeria ao Senado da Câmara
da Villa do Principe : ajuda de custas e munições bellicas para uma expe-
dição que elle planejava contra os bugres, no valle do Rio Suassuhy.

Pouco mais ou meno^ nessa occasiào começou-se a fundara povoaeão,
que se foi desenvolvendo com bastante rapidez, tendo, em 1772, a denominação
de—Santo Antônio do Bom Successo do Descoberto do Passanha.

Em 1792, o povoado já tinha sido elevado á freguezia, sendo professor de
primeiras letras e mestre de grammatica portugueza o padre João Pedro de
Almeida, que tinha provisão illimitada e vencia por anno 150$000 («Revista»
do Archivo, 1902, facs. III e IV).

Nesta oceasião já havia lá um pequeno contingente militar aquartelado,
commandado pelo alferes Antonio José Corrêa; e a 12 de abril do mesmo
anno, o padre João Pedro de Almeida escrevia para Villa do Principe, pe~
clindu acreação de um presidio, com uma guarnição mais numerosa, (pie
pudesse conter os Botocudos, melhorando assim a situação afílictiva dos
moradores.

O Senado da Villa do Principe não podendo attendel-o, officiou nesse sen.
tido ao Visconde de Barbacena, governador da Capitania, sendo a represen-
taçáo assignada pelos vereadores: Antonio Peixoto Guimarães, Paulo de Al"
meida Saraiva, lgnacio Ribeiro de Queiroz, João de Almeida Mendes e José
Ferreira da Silva.

Em 1805, o mestre de primeiras letras era o padre Manoel de Araújo
Novaes.

—Narra Milliet de Saint-Adolphe, que uma parle dos moradores da povoa
çáo emigrou, em 181.4, por causa de uma forlo epidemia, ijuÇ-ájii apparocoo
nesse tempo.

Segundo o dr. Alfredo Moreira. Pinto, a parochia de Santo Antonio d
Peçanha foi creada por um alvará de 1822, depois suppnmida pelo arr. 1.» da
lei provincial n. 1.578, de 22 de julho de 1868, e finalmente restaurada pelo
art. 13 da lei n. 1.663, de 16 de setembro de 1870.
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Por essa occassião mandou o Governo Imperial collocar na localidade um
destacamento bem numeroso, para reprimir as invasões indígenas, o qual
esteve estacionado num logar distante da actual cidade 6 kilometros, e que
ainda hoje tem a denominação de Quartel,

Um dos seos commandantes foi o afamado chefe, Januário Vieira Braga,
que tinha grande escravatura e um a fazenda denominada do Cofó (ainda
existente), que elle deixou em doação perpetua e que dista da cidade 9 kilo-
metros.

—Em 1875,graças aos esforços dos beneméritos cidadãos coronel Marcelino
Baptista de Queiroz, tenente Jeronymo Electo de Sousa, José Gonçalves Fer-
reira e Vicente José da Silva Souto, foi o Peçanha elevado á categoria de villâ
com o nome de Rio Doce, pelo art- 1° da lei n. 2.132, de 25 de outubro do
mesmo anno, na presidência do dr. Pedro Vicente de Azevedo.

O municipio ficou então constituído dos districtos : do Peçanha, desmem-
brado do municipio do Serro; de S. José do Jacury, desmembrado do muni-
cipio de S. João Baptista; edodeN. S. da Conceição do Cuieté, desmem-
brado do municipio de Itabira; este ultimo passou depois para Caratinga
adquirindo o Peçanha os de S. João Evangelista, Santa Maria de S. Felix,
Immaculada Conceição da Poaya e S. Antônio da Figueira.

Foi installado em 7 de janeiro de 1880, e no anno seguinte era elevado á
categoria de cidade com a denominação de Suassuhy, pela lei provincial n.
2.766, do 13 de setembro.

O nome de cidade de Suassuhy (por causa de um rio que corre perto—
Suassuhy—de Sua-çu-y, rio dosveados)*foi requerido na Assembléa de Minas
pelo deputado padre dr. Venancio Ribeiro de Aguiar Café, que num discurso
a appellidou de «Chicago Mineira».

Alguns annos depois, o deputado provincial padre Alexandre Generoso
de Almeida e Silva conseguio a substituição do nome.de Suassuhy pelo an-
tigo de Peçanha, pela lei n. 3.446, de 28 de setembro de 1887.

A villa do Peçanha, depois que foi elevada á categoria de cidade, perma-
neceo sem foro especial bastante tempo, ficando incorporada á comarca de
Itamarandiba; esteve depois annexa á de Guanhães, até que foi classificada
comarca de primeira entrancia, por acto de 22 de fevereiro de 1892.

Em 20 de março desse anno, a com. foi solemnemente installada, tendo si-
do, pelo vice-presidente do Estado então em exercicio, dr. Eduardo Ernesto da
Gama Cerqueira, nomeados para o seo foro: juiz de direito, dr;" Edgardo
Carlos da Cunha Pereira; juiz substituto, dr. Gil Pereira da Silva; promotor
de justiça, major Joaquim Theodoro Gomes Drummond.

—0 primeiro vigário collado do Peçanha foi o padre Manoel Gonçalves Nu.
nes; segundo, o padre João Júlio Ribeiro; terceiro, o padre Alexandre Generoso
de Almeida e Silva; e quarto, o actual e distincto sacerdote, padre Júlio Fe-
liciano Cólen.

—A commissão de estatística de 1891 apurou no districto da cidade 10 207
habitantes, podendo hoje estar este numero elevado a 16 mil.

Para a commissão revisorado alistamento militar no Peçanha, foram no-
meados, em 21 de julho de 1892: presidente, coronel Marcellino Baptista de
Queiroz; membros, coronel Belisario Luiz Braga e advogado Tiburcio Alves
Pereira, sendo a junta de alistamento da cidade composta dos srs.: majores
José Bernardes de Oliveira, Joaquim Theodoro Gomes Drummond e Vicente
José da Silva Souto.

. ¦
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—Actualmente, o municipio compõe-se de 10districtos,que são: Santo An-
tonio do Peçanha, S. João Evangelista, Santa Maria de S. Felix, Santo Anto-
nio da Columna, S. Pedro do Suassuhy, S. José do Jacury, SanfAnna do
Suassuhy (antigo Onja), Santa Theresá do Bonito, S. Gonçalo do Ramalhete
c Santo Antônio da Figueira (antigo Porto de D. Manoel e districto do Ba-
goary); existindo ainda as seguintes povoações ou «commercios»: S. Bento,
Poáya, Cantagallo, S. Sebastião dos Pintos, Cannabrava, Adrianas, Cinco-
Ilhas, Maranhão, Folha Larga, S. Bom Jesus da Boa Vida, Tronqueiras,
Bagaço, Chonin, etc.

—Em 1892, houve.no Peçanha um jornal intitulado «O Echo da Matta», re-
digido pelo sr, Rodrigo Theophilo Gomes Ribeiro,

—O districto da cidade é banhado pelos rios: ao norte, pelo Suassuhy
Grande (antigo Aceci, Arasisi, Guasuheri, Sassuhy-Guassú, como pronun-
ciavam os indios do logar); ao sul, pelo Suassuhy Pequeno (antigo Guaçussui,
Saçuhy-mirim, Sassuhy ou Suaçuhy); pelo Sujo, que corta os districtos da
cidade e S • Pedro, e pelos ribeirões da Mesa e Emparedado.

0 Suassuhy Pequeno nasce a uma legoa da cidade, corre ao oeste do
Suassuhy Grande, direcção de norte a sul, comum percurso de cerca de 90
kilometros, e entra no Rio Doce pela margem direita, entre a embocadura do
rio Corrente de Canoas e a do Suassuhy Grande.

—Pelo calculo do dr. J. Franklin Massena a altitude da cidade é de 938
metros sobre o nivel do mar, sendo suas coordenadas geographicas: 18% 37',
9" de Lat. Sul e 0», 49\ 36" de Long. Oriental.

A cidade está edificada entre dous morros, parecendo encravada num
fundo declive; de um lado, no alto, ergue-se uma serra magestosa, além da
qual se extende uma vasta campina.

Tem cerca de 2.500 habitantes: umas 400 casas, salientando-se alguns pre-
dios muito bons; as ruas são mal construídas, mas quasi todas calçadas; o
clima é muito saudável, o a água, que existe em regular quantidade, excel-
lente.

0 districto possue duas fabricas de ferro e bastantes engenhos movidos
por água e animaes, próprios para beneficiar café e moer canna; exporta tou-
cinho, cereaes, cacáo, cera de abelhas, fumo em rolos, rapaduras, quei-
jos, tendo a safra do café attingido, em 1899, a 60 mil arrobas, estando hoje
infelizmente muito diminuída.

— A cidade já teve o externato «Luz e Progresso», e o collegio «Santa
Cruz», possuindo actualmente três escolas publicas bem freqüentadas.

Além disso tem ainda: estação telegraphica, correio diário, um salão de
bilhar, boas casas commerciaes, alfaiatarias, sapatarias, casa de mercado,
duas egrejas, uma pharmacia, gabinete dentário, escriptorios de advocacia;
ha também ires bellas associações: a «União Operaria», o «Club Literário
Peçanhense» e o «Club Dramático»; e duas excellentes bandas de musica.

—Nos arredores da cidade existem vários logares auriferos, onde faisca-
dores encontram bom ouro; muitas chácaras bem cultivadas, fazendas, retiros,
etc.

Fecharemos estas linhas singellas com uma apreciação escripta na Idèa
Nova de Diamantina (em jau. cle 1908) pelo distincto patrício sr. P.e Manoel
Nunes Coelho, actual Vig. de S. Anna do Suassuhy :

«São tantas e tão desairosas as noticias, a respeito da sympathica loca.
lidado, em que primeiro habitou Domingos de Magalhães Peçanha, que pouca
curiosidade se tem de conheceí-a.
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Entretanto, tudo isto é sobeja e nobremente compensado pela gentileza e
amabilidade do tracto, que alli se dispensa ap viandante amigo, pelas boas
maneiras com que'.o povo, lhano e hospitaleiro, estreita aos braços o seo
admirador.. ...¦,..•/'¦. "ÍÁ '£S*M 

K&fe-^tó
r Além disso, é verdade que a cidade,.,a-primeira vista* parece decadente\

atrophiada, completamente esquecida; mas não é tal, embora ediflcadapelo
despenhadeiro, ella se apresenta garbosa e jovial* para quem a contempla
do alto, ao pé do cruzeiro, que se assenta para o nascente.

Que panorama soberbo!...Que horizontes intermináveis vâo-se descortinan-
do para todos os lados !

Já não se pôde precisar bem a linha horizontal; porque a vista não se
estende mais, além da fumarádá que a baralha.

. Mattos aqui e além , compassadamentè elegantes, de aspecto encanta-
dor e soberbo: montes evalles, aformosearido mágicàmérite os terrenos, erii
cuja superfície pairam, docemente, vastas mantas de esgarçada neve;

' Embaixo a cidade recostada, silenciosa, á guisa de quem descáhça.
A primeira impressão que tem ò viajante, ao avistai a, é de ter dearite de

si uma nobre fidalga, desterrada, cohdèmnada a uni isolamento perpetuo;
mas assim não continua a pensar, apenas se ácolheo dentro de suas mura-
lhas; e sabendo-a servida pelo telegrapho nacional é correio diário.

Peçanha não é uma cidade morta ou fria, como dizem,
Os seos habitantes, ávidos do progresso, se esforçam é luctam por ga-

nhalo.»
—Eis ahi dizeres bem eloqüentes e justos feitos á|longinqua cidade norte

mineira, certo bem mei ecedora de auxílios que fossem fomentar o seo de-
senvolvimento, elevando-a ao nivel de muitas outras suas irmãs, bem mais
felizes e melhor aquinhoadas.»

O orçamento municipal do Peçanha para o exercício de 1910 foi de 20
contôs-Lèi n. 75 de 22 de setembro de 1909; para o exercício de 1911, a re-
celta orçada foi de 26 contos—Lei n. 78 de 23 de setembro de 1910; e para
o exercício de 1912, foi a receita municipal calculada em 43:160$000, pela lei
n. 68 de 27 de setembro de 1911.

A Câmara autorisou o seo Presid. sr. dr. Sünào da Cunha Pereira a
levantar um empréstimo como Governo do Est. e applical-o a melhoramen-
tos da sede (Lei mun. n. 70, de 27 de setembro de 1911).

!;,S .,,,;,.;..;,;.¦;.'.,¦';,;,:;•

*

O distr;. da Figueira üvoii o, seo nome de uma grande arvore que alli
existio e que assim se denomina na nomenclatura das nossas espécies vege-
taes; outr'ora chamou-se o logar de Porto de D. Manoel e rhais tarde de Ibi-
turüna,nome de uma bonita serra que passa perto e bem defronte da povoa-
ção e que assignala de um modo permanente e eterno aquellas paragens. Ibi-
turuna seria para o logar o nome mais próprio e expressivo, ligado á serra
que o defronta e que é um marco de infinita duração, á margem do Rio
Doce, ao passo que Figueira é apenas a reminiscencia de uma arvore sem his-
toria, sem belleza e já desapparecida.

O arraial de Figueira (1 ,a estação férrea, no mun., na Estrada Victoria a
Minas) é hoje importante praça commercial da sua zona, no curso médio Üo
bello Rio Doce,
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A popul. de todo o vasto distr. de Figueira é avaliada em 7.000 habs. e
na freg. houve, em 1912, este movimento parochial: 135 baptisa<ips, 208 qbi-v
tos(!)e 52 casamentos.

A freg. e distr. de SanfAnna do Suassuhy (que, ecclesiasticamente
ab.range S. <3onçaio do Ramalhete), dnve ter 10 mil almas. Tem por sede o
futuroso arraial de SanfAnna do Suassuhy e foi creada por portaria dioce-
sana do anno de 1892-ignora-se em que mez e dia.

Teve como primeiro vigário o Rev. Sr. Padre Júlio Golen, actualmente
vigário da cid. dq Peçanha, o qual tomou posse pela primeira vez em Janeiro
de 1893, parochiado a fregueziaaté Outubro de 1Q01.

Após 7 annos de vacância, aos insistentes pedidos do povo, o Sr. Dom
Jooquim, Bispo diocesano, houve por bem provel-a com a nomeação do actual
vigário, P.eM. Nunes Coelho, por despacho de 2 de Janeiro de 1908, o qual
vigário somente tomou posse definitiva a 31 de Maio do mesmo anno.

Tem a freguezia quatro capeilas, das quaes é a do Ramalkete a mais im-
portante. Foi creada na sede a Sociedade de S. Vicente de Paulo, a 15 de
Agosto de 1909 e aggregada a 8 de Dezembro de 1910. Em 1911, foram creadas
mais duas, constituindo-se um conselho particular e a 26 de Março de 1912
mais, unia. Existem mais diversas irmandades e sodalicios pios, dos quaes o
mais importante é a Associação das Mães Christans, sob os moldes da que
funcciona em Campinas (Est. de S. Paulo). Em 1912, houve 4Q4 jjaptisados,
84 casamentos e 113 óbitos, nesta freg.

Já nos tendo longa e minuciosamente occupado de todo o municipio do
Peçanha, nas edições anteriores deste Annuario (vid. vol, II, pags. 242 a
259 e vol. III, pags. 769 a 799), apenas daremos neste V vol. algumas no-
ticias geraes sobre parte dos seos distrietos, consistindo essas noticias em
informações ainda não publicadas nos vols. anteriores desta obra,

— A l.tt Câmara Municipal do Peçanha, installada a 7 de janeiro de
1881 com a então villa do Rio Doce, se compunha do coronel Marcellino
Baptista de Queiroz, presidente, e dos vereadores Santos José Ribeiro, Joa-
quim Clementino da Silva, Firmino Çlementino da Silva Netto (todos 4 fal-
lecidos) e mais dos vereadores Antônio Luiz Braga, José Simões de Sousa
Landim e Emygdio Fernandes Madeira, todos estes ainda vivos e residentes
no municipio.

A ultima Câmara do municipio era presidida (desde jan,, de 1911) pelo
prestimoso cidadão major Belisario Luiz Braga; e a actual pelo dr. Simào
da Cunha, medico.

—O districto de 8. Gonçalo do Ramalhete (do mun. de Peçanha) é ri-
quissimo em terras fertilissimas ; mattas deslumbrantes ; aguadas soberbas ;
abundantes mineraes; lavoura desenvolvida, etc.

Tem progredido bastante : já tem unia secção eleitora) federal com 150
eleitores ; e, em 1909, nelle se contavam cerca de 80 bons prédios e 17 em
construcção, além de 1 capella da invocação de S, Gonçalo, padroeiro do lo-
gar e a Casa da Instrucção, para as escolas publicas.

—Em 1885, no dia 15 de agosto, levantou-se o primeiro Cruzeiro no lo-
gar então chamado—Fazenda da Matinada, por occasião da passagem do
saudoso e venerando bispo de Diamantina, d. João Antônio dos Santos,
em visita pastoral.

A. M.-40
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Benzeo o Cruzeiro o rev padre Veríssimo José de Abreo. Hoje, esse
Cruzeiro marca o centro de uma formosa praça do florescente arraial —
Santo Antônio da Columna, uma das mais bellas povoações do vasto muni-
cipio de S. Antônio do Peçanha e que foi constituída em freg. e distr. de
paz, com território desmembrado do velho e fértil distr. de São José do
Jacury. Do distr. da Columna damos noticia adeante.

— O districto de Santa Maria de S. Felix foi creado pela lei 2.214 de
3 de junho de 1876.

O primeiro vigário desta freguezia foi o rev. padre João Celestino da
Motta, o qual falleceo no dia 7 de junho de 1896; e o 2.° e actual é o rev.
padre José Maria dos Reis.

Santa Maria de S. Felix conta diversas povoações, ou capellas flliaes :
S. Sebastião do Maranhão, 5 legoas ao norte, dividindo-se com a cidade de
S. João Baptista; S. Sebastião dos Crystaes, a leste, dividindo-se com o Su-
rubim, da freguezia de Água Boa; N. Sra. da Conceição da Poaia, ao sul,
dividindo-se com o districto de Ramalhete, em direcção a Figueira; e San-
to Antônio da Folha Larga, a oeste, dividindo-se com Jacury e S. Pedro do
Suassuhy.

Em 1911, foi este o movimento parochial da freg. de S. Maria : 571 ba-
ptisados, 164 casamentos e 109 óbitos, estes só na sede do distr.

~ Santa Maria, pela sua posição geographica, é um ponto estratégico
para centro de grande desenvolvimento, pela facilidade de suas communi-
cações com as Estações ferreis da Figueira e Victoria, além do com-
mercio que já mantém com Th. Ottoni.

Seos dados estatísticos são muito lisongeiros, avaliando-se a popul. de
toda a parochia em cerca de 15 a 16 mil almas, segundo A Floresta (dez.
909), que acerescentava estas notas :

«Santa Maria, contando apenas trinta o três annos de creação do dis-
tricto, logar novo e muitíssimo .florescente, dotado de innumeras riquezas
naturaes, terras fertilissimas, florestas virgens, opulentos mananciaes, ver-
tiginosas cachoeiras de alta pressão e quedas aproveitáveis, lavras aurife-
ras e de pedras preciosas, na Poaia e Campos da Saphira, está destinada a
ser num futuro brilhante o empório das mattas do Suassuhy, o logar de
mais vida e de mais rendimentos, um centro de progresso, o qual muito con-
tribuirá para o desenvolvimento, em larga esphera, desta região vastis-
si ma do Suassuhy.

Distanciada dez legoas, da actual cidade do Peçanha que é a
sede do rico municipio, formando com os districtos limitrophes, de
São José do Jacury e Santo Antônio da Columna, todos á margem esquer-
da do grande Suassuhy, uma importantíssima faixa do municipio, Santa
Maria está em communicação directa com a futura estação de Baraúnas, do
ramal Curralinho a Diamantina pela estrada de rodagem do Jacury, em cons-
trucção.

:$ Santa Maria de S. Felix mantém commercio activo com Sabará, Ouro
Preto, Villa Nova de Lima, /Santa Barbara, Curvello, Diamantina, Montes
Claros, Januaria e Th. Ottoni.»

*

—Em 1890, o recenseamento feito no distr. aceusou 7.685 habs. e dez annos
depois, em 1900,11.986 habs. Em 1909, era calculada toda a popul. do distr.
de S. Maria de S. Felix em 16.000 almas, quasi um municipio.
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— Em 1.° de nov. de 1909, appareceo ahi um periódico A Floresta, fun-
dado pelo rev. P.c José Maria, sob a divisa Inãuamur arma tucis (Rom,
13-12) e publicado três veze^ por mez. Desde 1892 (desde o Echo da Matta,
fundado na cid. do Peçanha pelo sr. Rodrigo Theophilo Gomes Ribeiro),
não havia orgam de imprensa, no mun. do Peçanha.

A Floresta é o 2 « periódico do mun. Houve, em S. João Evangelista,
em 1889-90, um interessante jornal manuscripto, O Capenga, fundado pelo
fali. sr. Clarimundo José Alves, que o graphava, pacientemente, á penna.

—Fica no distr. de paz e freg. de S. Maria de S. Felix o pov. do Mara-
nhão, no valle do Suassuhy Grande e em zona muito agricola (café e ce
reaes ).

Em set de 1909, foram ahi chrismadas 201 creanças, o que mostra ser
populoso o logar.

*

Escrevendo sobre a Colônia da Poaia, publicou A Floresta que—«vae
sobresahindo em vertiginoso progresso este riquissimo ponto das nossas
mattas, outr'ora aldeamento dos Índios. Para ali vão transferindo residência,
de diversos pontos, muitas familias, commerciantes e pequenos industriaes.
Terras fertilissimas, excellentes e abundantes aguadas, optimo clima, aspe-
cto bonito, serras, cachoeiras e diversas lavras, que agora começam a ser ex-
pioradas, com magnifico e promettedor resultado.

O sr. Lucidio de Sousa Lima nos offereceo lindas amostras de aguas-ma-
rinhas e turmalinas e nos aííirmou a existência de lavras auriferas no logar.
Ha pouco, perto da Poaia, no logar chamado — Campos da Saphira, traba-
lliou o sr. Romerale, por diversas vezes, exportou em tropas grandes quan-
tidades de niica (malacacheta) para o Rio de Janeiro e affirmou-nos o sr. Ro-
meral a existência alli de abundante ferro, grande variedade de micaf de
quartzo, íeldspatho, esmeril e cryslal de rocha.

Todas essas riquezas e talvez muitas outras preciosidades, ali estão na
Poaia,a 6 legoas de Santa Maria, á espera de que algum dia o braço anima-
do de um explorador intelligente as venha arrancar do seio da terra ».

Até ha pouco estava bem decadente o arraial da Poaia, que dista 6
legoas de S. Maria, na estrada de rodagem para a est. da Figueira, e poucas
legoas aquém da ponte que, sobre a famosa Cachoeira Grande do rio Suas-
suhy, foi construída por conta do Gov. do Est., conforme autorisação dada,
em 1907, pelo Pres. dr. João Pinheiro da Silva.

De 1871 a 1876, estiveram á frente da catechese dos índios, no extincto
Aldeamento da Poaia, os capuchinhos Frei Virgilio dAmblar (que alli falle-
ceo de febres) Frei João de Gárigès e Frei Joaquim de Palermo. Os ossos
de Frei Virgilio foram levados, em urna de mármore, da Poaia pára ltam-
bacury, cm 1908, por Frei Gaspar de Módica, vigário do Pote.

—Com a inauguração das 3 estações teiegrâpliica lederaes de S. Joào Eva-
gelista, S. Antônio do Peçanha e S. Maria de S. Felix, e da estação férrea
de Figueira, está o território do termo do Peçanha de posse e goso dos ele-
nientos civilisadores-—do telegraplio e caminho de ferro.

*

Distr. de Santo Antônio da Gqlunma— Esboço histórico e geographico
pela professora D. Heroina Torres Brasil, da l,a cad. mixta de Columna e

por ella escripto, em 22 de jan. de 1910 :
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«E' o arraial da Columna um dos mais novos do Estado de Minas. En-

tretanto, não obstante a sua relativa juventude, é um fios mais progressis-
" tas e futurosos povoados do no<so interior mineiro.

Situado em uma fértil baixada, aoundanlememe regada pelas fecun-

dantes águas do Cocaes, na vertente do Suassuhy, o arraial da Columna e

ainda banhado por diversos córregos - Matinada, S. Joaquim, etc. 1 ela

sua posição topographica elle está destinado a ser uma regular praça com-

mercial, no meio da matta do Peçanha.
Limites. Ao norte, limita-se com o municipio de S. João Baptista, pelo

districto da cidade : a nordeste, com o mesmo municipio, pelo districto da

Penha de França; a leste, com o districto de S. José do Jacuy (Peçanha);
ao sul, com o districto de S. José dos Paulistas (Serro); a oeste, com o dis-

triçto do Rio Vermelho (Serro).
Super•fiêie. 150 kilometros quadrados, approximadamente. O logradou-

ro publico é calculado em 10 alqueires.
"População, A população total do districto é orçada em 8.000 almas.
Aspecto geral. O terreno deste districto, como todos os da Matta, na

sua generalidade, é accidentado.
A formação dos terrenos, na Matta, é inteiramente diversa da dos ter-

renos sertanejos.
Estes constituem extensos plaieaus de formação, ora calcarea, ora de

aspecto argilloso ; arenoso aqui, bretados acolá.
Os terrenos da Matta compõem-se de baixadas e eminências de aspecto

argilloso, cobertos de luxuriante vegetação.
; Essas terras baixas, encravadas entre óuteiros, são vulgarmente .on-

hecidas pelo nome de grotas. Taes são os terrenos da Columna.
Clima, Como em geral o de toda a Matta, o clima da Columna é

ameno, embora humido.
Producções. O districto produz com abundância cereaes, canna de

assucar, café, cacáo, castanha, etc.
Contem excellentes pastagens para criação do gado. O terreno pôde pro-

duzir grande variedade de arvores de pomar.
E'algum tanto animada a criação do gado suíno.
Systema hydrographico. O systema hydrographico columnense abrange

apenas alguns córregos e riachos, os quaes são os seguintes : os córregos do

Jacomo e o Matinada, que têm as suas nascentes a duas legoas de distancia do

arraial da Columna, correndo parallelamente até o logar denominado Barra

Qrrande, onde o Jacomo se une ao Matinada, indo este desaguar no Suassuhy

Grande' que é o limite civil e ecclesiastico entre o districto e freguezia da
' 

Columna e o districto e freguezia de S. José do Paulista ; o Japão, que nasce

a oeste no logar denominado Bomfim, a 6 kilometros da Columna, e corre em

direcção sul, indo desaguar no Suassuhy Grande ; o ribeirão da Columna,

que nasce na serrado mesmo nome, correndo em direcção leste, dando suas

águas ao rio Jacury; o S. Joaquim, que nasce a 6 kilometros da Columna,

no lo^ar denominado Tabocal,e deságua no Matinada, dentro do arraial da

Columna;'o S. Pedro, que nasce no espigào do Bomfim, a G kilometros da

Columna,'e corre para oeste, desaguando no Cocaes, no logar denominado

Tenda (districto do Rio Vermelho); e outros de menor importância, como o S.

Matheqs|, S.José, Piaus, ele, os quaes todos perdem o nome no caudaloso

Suassuhy Grande.
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Releva notar qUe este ultimo rio, o principal dos affluentes do Rio Doce,
forma-se no distrieto da Colümna, da juncçâo dos rios Vermelho, Turvo' e
Cocaes.

Traços Históricos. 0 primeiro terreno para o arraial da Cdlumrià foi
fornecido pelo patriótico octogenário Manoel Gonçalves Prudente (conhecido
por Manoel Penna), o qual, de commum accordo com sua mulher, d. Üèlflnà
Maria da Conceição, deo uma área de duzentos e quarenta litros de terrenos
de cultura, para nella ser edificado este arraial, isto em 1885.

Nesta mesma data, passando por aqui, em visita pastoral; o snr. d; João
Antonio dos Santos, de saudosa memória, mandou benzer um cruzeiro que
dantemão tinha sido feito pelo povo deste logar, por iniciativa do benemérito
cidadão Theophilo Pereira de Oliveira, que era então quem mais se empe-
nhava pela creação desse arraial.

Esse cruzeiro foi erecto no logar onde é hoje o largo da Matriz, sendo, em
1907, com a devida autorisaçâo do exmo. Bispo Diocesano, conduzido para
um outeiro que domina o arraial, onde se acha, actualmente.

Em agosto de 1888, foi feita a l.u derrubada, formando-se uma extensa
clareira no meio da matta, para nella se construir a povoação.

Começaram as primeiras edificações regulares, em 1889.
Em 1890, foi a florescente povoação elevada a distrieto policial, perten-

cendo ao municipio de S. João Baptisla de Minas Novas.
Nesse mesmo anno, por decreto n. 192 de 20 de setembro de 1890, foi o

arraial elevado a distrieto de paz, sendo o primeiro juiz de paz, Theophilo
Pereira de Oliveira, nomeado pela dictadura, sendo presidente do Estado de
Minas o sr. dr. Chrispim Jacques Bias Fortes.

Foi creada a primeira cadeira de instrucção primaria, com ensino mixto,
no anno de 1892 e installada em 1893, sendo regida por d. Plaotildes Isabel
Torres até o anno de 1889, em que se fechou a escola, em virtude da lei es-
tadoal que supprimio as professoras de 1 " gráo.

Em 1901, foi restaurado o ensino no arraial, sendo nomeada para reger a
cadeira (inixtaí quem escreve estas linhas, então recentemente diplomada pela
Escola Normal de Diamantina.

Ultimamente foi creada uma cadeira do sexo masculino, por acto de Í7
de março de 1909, sendo installada a 27 de julho do mesmo anno. E' regida
por d. Rita de Cássia Ferreira Rabello.

kste acto do Governo não foi mais do que distribuição de justiça para
com o arraial, onde muito se tem áugmeritádõ a população, que tende sempre
a crescer em vista da corrente inimigratória.

Actualmente estão matriculados na escola do sexo masculino 47 álumhos,
e na escola mixta 43 alumnos.

Foro eccles ias tia o. Parochiou este distrieto desde 1889 até 1890 o padre
Cândido Vieira da Silva ; e de 1890 a 1909 o conego José Amador dos
Santos, ambos na qualidade de vigários de S. José do Jacury, sede da pa-
rochia.

De 1907 a 1909 foi coadjutor do conego Amador dos Santos o padre Levy
pires d'Oiiveira, parocho deS. Pedro do Suassuhy.

Tendo fallecido a 28 de abril de 1909 o conego Amador, foi nomeado vi-
gario, em maio do mesmo anno, o padre Agostinho Arguelles, actual parocho
deste distrieto, que, segundo dissemos, pertence ecclesiasticamente a S, José
do Jacury.
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0 arraial da Columna, que tira o seo nome de uma serra próxima, é ba-
nhado pelos ribeirões S. Joanuim e Matinada, que o cercam, formando gra-
ciosos meneios, contornando-o por entre margens tapetadas de juncos e viri-
dente relva, dando á florescente povoação o agradável e risonho aspecto de

graciosa ilha situada no meio da floresta.
Conta actualmente varias casas commerciaes, egreja parochial, cemitério,

casa do extincto concelho districtal, edifício escolar, em construcção, e 160
casas de telha.

A população do arraial orça por uns 600 habitantes, no mínimo.»

São dos mais importantes da bacia mineira do Rio Doce estes dois rios,

que correm dentro do mun. do Peçanha e de que damos aqui brevíssima de-

scripção.
* O rio «Suassuhy Grande», que interessa aos 4 municípios do Serro, S. João

Evangelista,Peçanha e Theophilo Ottoni, é formado pelos rios Vermelho e Co-

cães, que vem cío município do Serro, pelos districtos do Rio Vermelho e Mãe
dos Homens do Turvo, já engrossado o Vermelho pelo rio Barreiro e Turvo,

quando afflue ao Suassuhy Grande, em território do município do Peçanha, no

districto da Columna;-recebe vários affluentes pela margem esquerda (o Ja-

cury, o Tabatinga ou Pelle de Gato, o S. Felix, o Pilões, o Surubim, o Uru-

puca e o Itambacury); e vae, bem caudaloso, se despejar no Rio Doce, pela
direita, entre a Cachoeirinha e o Rebòjo do João Pinto, sendo a sua foz poucas
legoas abaixo do porto da Figueira.

Pela margem direita, entram no Suassuhy Grande : os ribeirões São Ni-
colau Grande e Pequeno, o Sujo, o ribeirão da Mesa, o Bom Jardim, os rios
S. Pedro, Emparedado, Bonito, Sem-Barra, S. José, S. Mathias, Ramalhete
e Bugres, este quasi na foz do Suassuhy.

Carlos Copsey avaliou o curso do Suassuhy Grande em 50 legoas, quasi
todo navegável, contando poucas cachoeiras.

Seo leito é aurifero e muitas jazidas de pedras coradas se encontram no
valle desse rio, turmaíinas da variedade rubra, cor de bago de roman, chama-
das rubellitas, e também granadas, almandinas, crysolithis e outras gemmas
apreciadas.

O rio «Suassuhy Pequeno» nasce a 4 legoas da cidade do Peçanha, corre
a oeste do Suassuhy Grande, direcção de norte a sul por 15 legoas, e entra
no Rio Doce também pela margem direita, depois de um curso superior a 30
legoas da nascente á foz, entre a embocaclur*. dos rios Correntes de Canoas
e Suassuhy Grande.

&

CVIII—MUN. DE PEDRA BRANCA

Este mun. do Sul do Est. abrange dois districtos de paz :
pedra Branca (sede— villa.)
S. José do Alegre.

-Sua popul. recenseada, em 1900, subio a 11.322 habs. e sua superf. é
calcul. em 371 kms. quadrs.

Faz parte o mun. da Com. de Itajubá (termo de Clmst.ma) quanto ao

judiciário, pois é villa sem foro ; eleitoralmente, pert. ao 5.° distr. fed. e

á 3.a circumscr. estadoal.
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No eccles. depende da dioc. de Pouso Alegre. (Vide sobre este mun. o
Annuario de 1909, pags. 799-801).

—Situada ás margens do ribeirão Inhaúma, a villa de Pedra Branca é
uma localidade muito alta e de bella topographia, estando collocada numa
altit. de 1.700 metros acima do nivel do mar.

Conta cerca de cem prédios, entre os quaes se destacam 2 egrejas, o
Paço municipal, Cadeia, Grupo Escolar, etc.

Tem varias escolas publicas, 10 casas commerciaes, pharmacia e alguns
estabelecimentos industriaes.

—O arraial de S. José do Alegre dista 18 kilometros da villa de Pedra
Branca e tem 50 prédios, entre os quaes uma egreja, escola publica e
agencia do correio.

È' servido pela Rede Férrea Sul Mineira, com a estação de Olegario.
Como o do distr. da villa, o seo povo se entrega á ind. pastoril e álav.

de canna, e cereaes, fumo, batatas, etc.
—E' vantajosamente supprida a pequena extensão territorial do munici-

pio, pelo trabalho fecundo de seos habs., que procuram dar o maior incre-
mento possível ás suas forças productoras.

Pedrão, S. João, Anhumas, Olegario, Alegres, são núcleos de popul.
deste mun.

No seo território, ficam excellentes propriedades agrícolas e pastoris,
como as fazendas do Campestre, Palmeiras, Alegre, Paivas, Pedrão, etc.

O mun. exporta gado vaccum, queijos e manteiga, fumo em rolo e em
corda, aves, batatas, assucar, toucinho, café, aguardente, etc.

—Ha projecto de prolongar de ltajubá a Pedra Branca (5 legoas) o Ramal
férreo do Piquete (o qual vae ligar a cid. de ltajubá áEstr. de Ferro Cen-
trai do Brasil, em Lorena, cid. paulista).

— O presidente da Câmara de Pedra Branca, sr. coronel Antônio Machado
de Abreo, assignou contracto, em set. de 1912, com o representante da Com-
panhia Industrial Sul Mineira de ltajubá, de accordo com a lei municipal
n. 42, para o estabelecimento de luz electrica naquella villa sul-mineira.

O contracto foi lavrado pelo praso de 25 annos, pagando a Câmara a
quantia annual de quatro contos.

Serão assentadas 80 lâmpadas de 50 velas e quatro arcos de grande
intensidade.

A illuminação particular obedecerá á módica tabeliã, tendo por base o
preço por vela-mez de 270 réis, correndo todo o serviço por conta da Com-
panhia.

As tabellas referentes a outras applicações electricas são egualmente
razoáveis.

Dentro de três mezes, a Companhia devia ter iniciado os serviços,
prometicndo concluil-os no praso de nove ou dez mezes.

*

Em 16 de agosto de 1911, a Cain. Mun, de Pedra Branca representava
ao Congr. Leg. do Est., no sentido de ser creado um termo judiciário, no
mesmo mun., cuja sede é uma villa sem foro, e assim justificava o pedido,
com estes argumentos :

«1.°— O municipio, já bem antigo, teve sua origem em meados do século
passado, segundo é tradicional entre os mais antigos e respeitáveis mora-
dores da localidade.
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Fregüezia por lei provincial de 14 de julho de 1832, ficou pertencendo
ao termo de Baependy até 4 de maio de 1852; nesta data, foi a freg. incor-

porada, como distr. de paz,, ao município e, então comarca de Christina. j
Em 30 de outubro de 1884, a lei provincial n.; 3.275 elevou o distr. a

categoria de villa sem foro, comprehendendo dois districtos : a sede e S.
José do Alegre, continuando, no judiciário, a pertencer, como ainda pertence»
ao termo de Christina (hoje, com. de ítajubà).

2.°— O município de Pedra Branca, com uma, população la-

b.oriosa de 18.000 almas, approximadamente, para uma área calculada em

%TÍ kilometros quadrados, possuindo terras feracissimas e.uma lavoura as-
sás desonvoívida, produz uma renda média annual superiora 22 contos,
arrecadados pela collectoria estadoal, podendo-se computar em 200 contos
mais ou menos a renda de exportação dos productos do município, por di-
versas estações da Rede Férrea Sui-Míneira. r ;„ :.

3.°- O município, sobre ser muito montanhoso, notadamente.nos limites
com Christina, não dispõe de boas estradas de rodagem que conduzam a

sede do termo, e as existentes, quando chega o inverno, se tornam intransi

taveis, sendo por isso mui penoso tratar-se alli de qualquer negocio eivei ou

criminal, etc.»

C^IX. kb&: DE PÉQUY

Fica na região de Centro-Õèste (valíes do Paraopeba e Pará) e abrange
dois districtos de paz : ,

Pequy (sede da villa e mun J.
Onça* . •'¦¦'¦..• j ihn

-Pelo n XIX do art. 7.° da lei mineira n. 556, de 30 de agosto de 1911,
foi assim creado este municipio :

«Art. 7.° Ficam creados os seguintes municipios e elevados á categoria
de villa os districtos que forem sede :

N. XIX. Peqity, no districto.do mesmo nome, desmembrado do município
do Pará, comprehendendo parte do districto da Onça, conforme as divisas
estabelecidas nesta lei e ficando suas divisas com o districto de Maravilhas,
a partir da barra do rio Vermelho, no Parao| eba, pelo rio Vermelho acima
até a barra do córrego do Barro Preto ; por este acima até sua cabeceira ;
deste em rumo direito á cabeceira do córrego da tsidora ; por este abaixo até

o rio Vermelho ; por este acima á sua cabeceira no córrego dó Engenho Ve-

lho,que nasce ao pé da, Serrado Pequy ou rio do Peixe .a qual é conlíecida

por estes dois nomes); deste ponto ao cume da mesma Serra; voltando á di-

reita por esta Serra até ganhar a Serra dos Três Córregos ; continuando sem-

pre pelo cume desta Serra até confrontar como córrego do Caboclo, na es-

trada que segue dá fazenda de José Quinüliano Rodrigues Pereira para Pi-

tanguy.» , , . . . ,; ,. . .. .
- PeÍoart.9.°,n. LVII, da cit. lei, o distr. da Onça ficou assim reta-

lhado ... . .
«Fica annexado ao districto da cidade de Pilanguy o ternlorio compre-

hendido entre os rios S. Joào e Pará, que é desmembrado do districto do

Onça, do mesmo município, com cás seguintes divisas :
Velório S; João Acima até o pé de uma. várzea, no logar denominado

Barreiro; dahi por uma linha que, partindo da beira do rio, segue em dire-



•.*¦

ANNUARIO DE MINAS 637
inn n_r*_r*_r»in-rxr»x«-r'j'xr>j->-ri_pjT_n

cçào a um pequeno espigão, que começa perto, a direita da mesma varzèa; e
por esse espigão até o alto do Cascalho ; deste alto, em rumo direito, á ponta
da serra do Gaia; por esta afora até a beira do rio Pará, no logar denomina-
do Chambá, onde morre a serra e termina a linha.

A divisa do districto da Onça cOm o districto dá cidade de Pitanguy-pelo
lado do logar denominado «Gariielleira»—é: uni córrego desde o logar, qiie nel
le atravessa a estrada que delia segue em tíirrcçào a cidade de Pitangy, indo
desaguar no rio S. João.»

;;•¦# Otèriil. deste miiri; do Peqüy foi, pdi tanto, desmembrado d.os visinhos
inunic. do Pará e de i itangiiy: e ássini, quanto ao judiciário, o distr. da villa
do Peqüy ainda pert. â còhiaica do Faiâ é o distr. da Onça pert. á cornar-
ca de Pitanguy.

K>r decr. do Gov. do Est, foram marcadas as 1." eleições da Câmara do
novomüh. para31 de Março de 1012, dia em que tiveram logar. .

Faz elle parte dol.0 distr. federal eda5.a circumscr. estadoal, quanto á
div. eleitoral de Minas.

—Além da sua riqueza agricoia (canna, fumo,, algodão e cereaes), possue o
niüm. alguma ind. pastoril, como reveja a seguinte estatística pecuária do
mun. de Pequy, levantada em princ. de fàj.3 : em gado vaccum, 3.600 cabe-

ças ; cavallar,' 2.700 ; asinino e muar, 410 ; caprino, 500; lanigero, 350 ; e suino,
12.000 cabeças.

*

No 3.° voi. do Annuario de Minas, ed. de 1909, pag.747, constam estas
informações sobre o então districto do Pequy :

«Santo Antônio do Pequy foi pertencente a Pitanguy até 1858, quando seo
territorio se incorporou (lei prov. n. 858) á freg. do Patafufo, depois sede do
mun. do Pará.

A parochia de S. Antônio do Pequy foi erigida em 1S82 (lei prov. n.
3.209, de 20 de outubro).

O nome indígena Pequy (decomposto em pè-qui), significa literalmente
«casca de pó»; mas, tal nome, em Minas, designa conhecido fructo do sertão,
muito ácido e apreciado pelo seo sabor.

A arvore do pequiseiro é da família botânica das rhizobolaceas (cariocar
brasiliensis).

—Fica neste distr. do Pequy o povoado Pindahybas, onde o Gov. do Est.
creou uma escola mixta rural, em 26 de janeiro de 1908.

Em 1890, tinha este districto cerca de 3.000 habs. Regam o seo territo-
rio fértil, coberto de matlas e pastagens, os rios Agua-Clara, Ponte-Alta e
Vermelho ; este separa o distr. do Pequy do seo visinho Maravilhas (mun. de
Pitanguy).

O rio Vermelho pertence ao valle do Paraopebn e alguns outi os ribeirões,

que banham o distr., ao valle do Pará.
A lavoura do Pequy é forte em canna, café, algodão, fumo e na cultura

da maniçobapara producçâo da borracha. Cria o districto bom gado para
corte.»

— Os habs. do distr. do Peqüy •> em 14 de julho de 1910, representando ao
róngr. Leg. do Est., no sentido de obterem a creação alli de uma sede de
mun., com o nome 1.° proposto de Villa Bernardo Monteiro, assim se èxtèr-
naram:
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«Os habitantes do districto do Pequy, municipio do Pará, inspirados
pelo desejo de tornar-se autônomo este districto, vêm solicitar do poder com-
petente a sua elevação á categoria de villa, ficando o seo municipio organi-
sado de accordo com as divisas que a este acompanham e mais o districto
da Onça de Pitanguy, com suas divisas actualmente respeitadas. A sede do
novo municipio tem commercio bastante desenvolvido, havendo dezoito casas
commerciaes ; lavoura fertilissima, que produz com grande vantagem todos
os cereaes, café, canna de assucar, fumo e algodão ; duas machinas de bene-
ficiar café, dois descaroçadores de algodão, duas padarias, que trabalham
diariamente ; excellente canalisação de água potável e um grupo escolar de
quatro classes, com a matricula de 354 alumnos.»

—As divisas, a que se referiam os signatários da representação, eram
estas :

«Da barra do rio Vermelho com o Paraopeba, ao ponto mais alto da Serra
do Lobo e dahi ao morro do Viso, seguindo este até a fazenda da Varginha,
tomando o córrego do Riacho, até sua barra com o rio do Peixe e por este
acima á barra dos Três Córregos, d'ahi rumo certo á Serra do Rio do Peixe,
até ganhar o Rola-Faisca e Maiada Alta e pelo espigão desta á serrinha da
Cachoeirinha, águas vertentes ao Paraopeba, seguindo rio abaixo á barra do
rio Vermelho, onde começou a divisa.»

—O districto da Onça, a ser desmembrado do municipio de Pitanguy e que
fará parte do novo municipio, não está contemplado nás divisas acima, mas
fica annexo ás mesmas.

— Para se constituir o novo municipio serão desmembrados do municipio
do Pará o districto do Pequy e o povoado de Cachoeirinha, pertencente ao
districto da Varginha; e do municipio de Pitanguy, o districto da Onça e o
povoado da Catita, pertencente ao districto de Maravilhas.

A população que fica dentro destas divisas e mais o districto da Onça, é
calculada em doze mil almas.»

*

Mandou-nos o sr. Olympio Moraes, em abril de 1910, os seguintes traços
chorographicos do então distr. de Pequy, nesse tempo ainda pertencente ao
mun. do Pará.

Publicamol os, com alguns retoques.

ACOIDHNTKS GEOGRAPHICOS DA SKDTC ESCOLAR

j»

—«Accidentes geographicos são as elevações e depressões, que se notam
na superfície da terra.

Os principaes accidentes geographicos da sede escolar são os seguintes:
Primeiro.— Serra do Rio do Peixe, ao sul (balisa ou limite natural en-

tre os districtos do Pequy e da Onça e entre os municipios do Pará e de
Pitanguy) e seos contrafortes, entre cujos braços se acha localisado o ar-
raiai do Pequy.

Um seo contraforte, ao nascente, se denomina: morro de «Santa Cruz»,
morro da «Charneca», e que se prolongando pelo norte toma o nome de
morro da «Carioca».

Outro pelo poente, que se denomina: «Morro do Lavapés» e que se pro-
longando também para o norte toma o nome de «Morro da Siriema», até o
sitio denominado «Pavão», onde um e outro contraforte formam a bacia do
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córrego «Fundo», vertendo este ultimo contraforte, pelo lado esquerdo,
para o córrego «Lava-pés».

Segundo.— A formosa collina sobre a qual está situado o arraial de
Santo Antônio do Pequy.

Terceiro.— Os córregos que ladeiam o arraial: Córrego Fundo, Córrego
do Sobrado ou Lava-pés.

—Monte é certa massa de terra que tem declivel sensível. Os montes
grandes chamam-se montanhas ; os pequenos são as collinas, outeiros ou ser-
ros.

Serra ou cordilheira é uma série continuada de montanhas que se pro-
longam até grandes distancias.

A montanha se divide em 3 partes, a saber: fraldas, encostas e cume.
Fraldas— o começo da montanha; encostas—a parte mais inclinada da
montanha; cume— o seo ponto mais elevado.

Collina, outeiro ou serro é um monte pequeno.
Córrego é um rio pequeno. Rio é uma corrente d,agua mais ou menos

extensa e caudalosa.
Leito de um rio é o terreno sobre que elle corre. Margens são as ter

ras, que lhe ficam adjacentes.
Diz-se margem esquerda ou direita, conforme ei Ias ficam ao lado es-

querdo ou direito da pessoa que desce o rio.
Nascente é o logar onde o rio começa. Foz é o logar onde o rio des-

peja suas águas e perde o nome.
Bacia de um rio é o complexo das terras, cujas águas vão ter ao seo

leito. A Afluente de um rio ou tributário é o rio que despeja suas águas em
outro.

Confluência é o ponto de reunião das águas de dois rios.
Lago é certa quantidade d'agua permanente, cercada de terras por to-

dos os lados.
Lagoa é certa porção d'agua. também doce ou salgada, como as do

lago, cercada de terra por todos os lados, mas não permanente,
—Montanhas do districto. A serra da Barroca, ao norte do arraial, que se

bifurcaem dois ramos distinctos : Um para o nascente, com as denominações
diversas de Serra do «Duarte», Serra de «Clemente Chaves», serrado «Mingú»,
serrado «Facão»; e outro para o poente, com os seguintes nomes: Serra do
«Cirne», serrado «Gehtio», que forma um lindo planalto até o morro «Verme,
lho», donde perfeitamente se descortina toda a parte alta do «arraial, a serra
das «Covoadas» e outras.

Rios do districto. Primeiro. - O rio Paraopeba, ao norte do districto, limite
entre os districtos cle Pequy c Varginha e os municipios de Pará é Sete Lagoas,
com seos dois grandes aíí'luentes,pela margem esquerda: Ribeirão das «Águas
Claras», ao nascente, limite entre os districtos cle Pequy e Varginha e que
também, pela margem esquerda, tem três afluentes: Córrego dos «Villaças»,
linha divisória entre Pequy e Varginha, Córrego das «Tabocas» e Córrego
do «Quilombo», o qual por sua vez tem dois aííluentes — córrego da «La-
goinha» e córrego das «Pedras»;—e o ribeirão ou «Rio Vermelho», ao poente,
limite entre Pequy e Maravilhas e também entre os municipios do Pará e Pi-
tanguy, com três allluentes, pela margem direita: Córrego «Fundo», cujas
águas são augmentadas pelo pequeno arroio, que nasce no logar, chamado
«Fontinha», dentro do perímetro escolar e pelo ainda menor arroio—o Bar-
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ro Preto; Córrego Lava-pés, ao poente do arraial e que tem suas águas en-

grossadas pelo Córrego das «Baleias», o qual corre em terreno de Maravi

íhãs de Pitanguy, havendo duvida qual das nascentes (Lava-pés ou Bateias
faz divisa com o districto de Maravilhas, pois resa o documento: «kio

Vermelho» da foz no Paraopeba, á sua cabeceira» (duvida esta Que ^ 
tanv

bem quanto ao limite com a Varginha) e o córrego do «Cirno, que Iraiaeia

a serra do mesmo nome. „„««.«
Segundo.-Os três affluentes menores do Rio «Paraopeba»: correio

do Bandarra», córrego da «Serrinha» e córrego da «Larangeira , que ei -

sagíiam directamente no rio Paraopeba.
-Lagoas*-As lagoas que se notam no districto, são : Lagoa do Andra-

de», lagoa do «Matto», lagoa «Funda», lagoa do «Carvalho» e diversas pe-

quenas empuêiras (do iupl-ypò-êras), como o povo as denomina.
¥

Traços históricos do dislr.- O arraial do. Pequy do Para, que dista da

sede do município 30 kms. e outros tantos da estação de Pitanguy, na üs

irada de Ferro Oeste de Minas, e 60 kms. de Sete .Lagoas, Estr. de *.o.

do B.,está situado sobre uma pequena collina, banhado por A córregos que
o circumdam: O córrego «Fundo, que corre do sueste para nordeste; o cor-

rego do « Sobrado », que também corre de sueste para o poente; e o córrego
«Lava-pés, de curso todo para poente.

No ponto mais elevado desta collina está situada a Egreja de N. b|-

nhora do Rosário, cuja frente está voltada para o poente, e que loi con

struida pelo Viaario João Baptista Maina, por meio de esmolas entre o povo
e sagrada pelo Bispo de Mariana, D. Silverio Gomes Pimenta, no dia n

de maio de 1896.
Em frente á Egreja do Rosário está a Egreja do St. Antônio, no largo

que tem o nome do mesmo Santo, a qual foi construída por Paulo Mendes,

por meio de esmolas e foi a primeira Matriz do Pequy.
Assim situado o arraial «lo Pequy com suas Kgtejas, cujas frentes estão

voltadas -uma para outra, é elle de um bonito aspecto e ofíerece agradave
vista ao visitante, quando o tobrigá de qualquer dos soberbos montes, que
o rodeiam. . , Vj'_

O arraial tem 2 largos : O do Rosário o o de St.o. Antônio, havendo

bons prédios em Hmbos;; e 9 ruas, que assim se denominam: Rua do Ginpo

Escola:', rua do Vallo, rua do Córrego Fundo, rua de S. José rua do Ca-

poeirão, rua da Várzea, rua da Ladeira, rua Nova e rua Padre João Mama.

que é a que une os dois largos, e mais algumas ruas $H9Çtó«í
importância. Existem, no arraial, que se compõe de 160 casas, 19 negócios,

sendo : 9 de 2.- classe isto é, negócios onde se vendem - lerragens i.uen-

das, armarinhos, calcados, chapéÓs, louças, alguns preparados de fumo, c

pharmaceuticos e gêneros do paiz ; e (9) nove tavernas, isto é venda* onde

ó se encontram gêneros do paiz. Ha lambem uma nem montada pharmaeia
_ a pharmaeia « Pereira, . de propriedade do Snr. Manuel Ignacio de Sousa

Pereira; e ainda duas padarias, que funecionam quasi diariamente. Po -

sue o arraial excellente água potável, cuja canalisaçao loi fe,ta a custa üo

districto pelo extineto Concelho districtal, sob a P^«tó^W
Fernando Barbosa, sendo membros do Concelho as srs 5§l«»g»?
Ia Fonseca Pinto e Joaquim Coelho de Vasconcellos. havendo 3 chabu.zes

públicos e diversas penhas dágua particulares.
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E hoje está o arraial dotado do mais vantajoso de seos melhoramentos:
— 0 Grupo Escolar, por iniciativa do mesmo sr. Capitão Fernando Barbosa,
cuja construcção foi autorisada no governo do sr Júlio Bueno Bran-
dão, acto de 27 de março de 1909 — e foi decretado no governo do Dr.
Wenceslao Braz Pereira Gomes, por dec. de 25 de agosto de 1909 e inaugurado
no dia 27 de fevereiro de 1910 pelo seo director em commissão, o intelligente
professor Carlos Gonçalves de Andrade, sendo presidente em exercido do
Estado de Minas o dep. Antônio do Prado Lopes Pereira e inspector esco-
lar distriçtál o major Orosimbo da Silva Almeida.

E' este grupo de 4 cadeiras, das quaes são dignos proprietários os
Srs. Professores José Pereira da Costa, D. Geluta das Neves, D. Maria do
Carmo Barbosa e o mesmo Director.

—O arraial tem uma agencia de correio, da qual está encarregado o sr. José
Xavier de Sousa. E' sede de um curato e possue uma casa parochial, que é
um bom prédio no largo de Santo Antônio.

Origem do nome local.—-Havia neste arraial um negociante — Saturnino
José Pinto, que morava n*uma pequena casa, no largo do Rosário, onde
é nojo a casa de Antônio José de Oliveira. E em frente a sua casa havia um
grande pequiseiro, cujas raizes ainda existem no local; e á sombra desta
arvore costumavam os primeiros habitantes deste logar se reunirem para
jogarem búzio e beberem aguardente na dita venda; então, quando queriam
convidar uns aos outros para irem jogar e beber, se acanhavam, ao que pa-
rece, de convidar os companheiros : «Vamos beber, vamos jogar». E sim
diziam : «Vamos ao Pequiseiro ; vamos ao Pequy passeiar — vamos nos
assentar á sombra do Pequy».

E por esta fôrma foi se divulgando o nome e se extehdendo a toda a po-
pulaçâo,que se formava, de maneira que, creado o districto, lhe foi dado o
nome de districto do Pequy, que conserva até hoje.

—As primeiras familias de que se compunha o arraial, eram: A familia dos
Franças, doadores do patrimônio para o arraial; a faniilia da Chácara, re -
presentada por seo chefe— Manoel Gonçalves dos Reis ; a familia de Manoel
Alves Cavalcanti ; a familia dos Vãlentins ; a familia do tal Saturnino José
Pinto ; a familia da Barroca, representada por seo chefe Martinho Duarte : a
familia de uma d. Iria, que morava no Sobrado ; a familia dos Silvas; a fa-
milia dos Quaiadas; e a faniilia dos Santannas, cujo chefe Domingos Santanna
foi unidos carpinteiros, que trabalharam nas primeiras casas feitas no cerni-
terio velho, logar onde iam construir o arraial, e demolidas pelo Cap.m José
Aniceto Rodrigues.

Eis as lendas que correm sobre causas e vellios habitantes da localidade.
— O nosso districto não existia. Havia, sim, um grande districto com o
nome de districto de S. Joanico, cuja sede era a fazenda do mesmo nome,
porque havia lá perto uma capella, construída por IV Veríssimo, um dos
primeiros donos daquella fazenda, o qual, além de fazel-a, deo-lheum patri-
monio representado em terras adjacentes á Capella e doou ao povo. Mas este
patrimônio durou pouco, desappareceo logo, porque D. Maria 1.* de Portu-
gal, a quem pertencia o Brasil, mandou que fossem vendidos em hasta publi-
ca os patrimônios de todas as Kgrejas que o tivessem representados em terras,
para com o dinheiro comprar alfaias ; e, enfiando neste numero o da Egreja
de S. Joanico, foi elle arrematado por P.e Domingos, suecessor e herdeiro do
IV Veríssimo, na propriedade da alludida fazenda. Este districto ei a enorme,
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se extendia desde o rio Paraopeba até Pitanguy e desde o Pompeo até o Pará,

numa área de algumas legoas quadradas ; as casas, porém, eram esparsas,

muito longe umas das outras ; e os primeiros habitantes, chefiados por Ma-

noel Alves Cavalcanti, querendo fundar este arraial, ignorando que tinha

desapparecido o tal patrimônio, entenderam de ahi fundar esta povoação.
A isto seoppoz o Cap.™ José Aniceto Rodrigues, successor do Padre

Domingos e seo herdeiro, não só porque era seo o terreno, como também por

que não lhe convinha um arraial nas proximidades de sua fazenda.

Homem sensato, procurou dissuadir o povo .daquelle intento, mostrando

aos principaes a carta de arrematação, em que se fundava o seo direito, e

lhes oferecendo o seo sitio chamado «Quilombo* para fazerem Ia o arraial »

mas o povo não esteve por isso e começou a prevenir-se de matenaes para nu-

ma noite dar começo ao arraial. Disto foi José Aniceto avisado poru™ carta

anonyma e logo mandou reunir, em S. Joanico, seos escravos, que estavam

nas suas outras fazendas, para á força repellir o povo.
E de facto, em certa noite, José Aniceto e família começaram a ou r

cantigas de carros, vozes de pessoas e logo appareceram perto da Capella

diversos fogos.
Então José Aniceto chamou todos os seos escravos e, quando foi ma-

nhã clara, vendo até caíuas levantadas e cobertas de telhas, quintaes f.e-

chados e plantados de bananeiras e outras arvores, havendo ate uma caiua

com commodo para negocio, veio ao local e com seos escravos armados

Xentmi o povo, desmanchou as cafuas, reduzindo a cacos suas telhas,

diqueatada exiatem vestigios no cemitério velho de S. Ooamco, logar onde

" 
llu^lvb com este revez e reconhecendo que não tinha forças

para combater com José Aniceto, veio lançar os alicerces do arraial a 1 n.

para suestc da fazenda, no patrimônio dado pelos Franças o qual so exten-

dfa desde a casa de Camillo José do Oliveira, por um vallo velho do que

a| SS restai vestigios vehementes atraz da Egreja do Rosário, ate o Capo-

eirão, ¦•'?' ¦'••¦

E oara começo do arraial o povo comprou a um tal Valentim uma casi-

nha de súa Sncia para servir de Egreja, pois.no mesmo anno em que

se deram estes íactos -1832-, o Cap.™ José Aniceto, com medo de que o

povo vogasse novamente a seo intento, pedio licença ao respec >vo bispo

demollo a Capella e fez outra a expensas suas, no logar onde hoje e sede do

Ó^£ZSrt<*» 
• as poucas primeiras casas, das quaess e no-

t,m como as mais velhas : a casa da Chácara, as casas que foram de João

^ciano dos S os o hoje são de. herdeiros de Pacifico dos Santos, a casa

IToi de Camillo José de oliveira, o primeiro professor (este mm®*
iculart que houve neste logar e hoje é de outro Camillo José de Ohveiia

leitor poréméa que flea ao sul da Egreja Santo Antônio), a casa de

^f^Srdt^a4òjsi;P,T-Í^ Maina c a parte velha da casa

de"mbo Almeida, e que ora de Modesto José do Olive.ra-o, pnmen-o ne-

gociante de fazendas, que aqui se estaboleceo, vf ° 
^^f"^'

fleoü começado o arraial, que é hoje o futuroso districto de Pequy.

-Começado este logar cm 1832, só cm 1811 ¥^^M^^M
íi hnW, novo sendo dividido o grande districto de S, Joanico em l distri

élsIlS delaníò Antônio do Pequy e districto de Santo Antônio das
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Maravilhas; servindo de limite entre ambos o rio «Vermelho», desde a sua na-scente até a foz no rio Paraopeba.
Foi, pois, creado o districto de Pequy em 1841, por lei provincial n.

«vil*

.' *

^ «Creado o districto do Pequy, foram seos primeiros juizes de paz os se-
guintes senr,*: Cap.'" João Luciano dos Santos, Alferes Antônio Mendes deCarvalho, Sargento Francisco José Pinto e Tenente Antônio Moreira dos San-tos. 0 primeiro escrivão de paz foi o senr, João de Oliveira Barbosa e o pri-meiro Subdelegado o senr. João Alves Bastos.

Assim ficou realmente organisado o districto; faltava, porém, a Egreja,
que era ainda a tal casinha de Valentim. apenas melhorada, onde vinha asvezes celebrar missa, pois também ainda não havia aqui padre com residen-cia fixa no logar, o P.« João Felix, de S. Joanico. E como costumava o povodeS. Joanico-os escravos-vir descalço e lavar os pés no córrego» Lava-
pés» e então calçar, tomou aquelle córrego este nome. E só mais tarde foi
que Paulo Mendes, por meio de esmolas, conseguio construir a Egreja de St.1Antônio, que foi a primeira Matriz do districto, onde, também, ás vezes, vi-nha celebrar o P.« Fernando, o Velho, que morava na Onça.

Depois é que foi nomeado para aqui o P.« Francisco Felicio de Camargos,vindo deS.t* Quiteria e que foi o 1." Padre com residência fixa neste logare morava na casa que é hoje de herdeiros de Pacifico dos Santos. Por morte
do P.'.° Francisco começou a vir,uma vez por mez e ás vezes mais, o P.1 Paulino
Alves da Fé, vigário da cidade do Pará, a cuja freguezia pertencia esta Ca-
pella para celebrar, fazer festas, baptisados e casamentos, até quê foi no-
meado o P." João Baptista Dias, natural da Onça e que morou na casa onde
mora hoje o senr. Camillo José de Oliveira, agricultor; sendo nomeado pormorte delle o actual vigário P."Joào Baptista Maina, natural de Itália, honra
do clero e que tem sido um grande beinfeitor do Pequy. A elle devemos a
construcção do melhor templo catholico, que temos-a Egreja do Rosário—
a qual foi começada atraz da Egreja de S.t° Antônio, donde a fez arrancar e
construir no local em que está; porque para esta parte é que mais se ia desen-
volvendo o arraial; e, havendo em frente á Egreja algumas casinhas, queformavam duas ruas com as demais casas de um e outro lado d'ellas, as com-
prou a sua custa e as fez desmanchar para embellesamento do largo, quehoje se chama largo do «Rosário».

—Bastante desenvolvido estava, pois, o nosso districto. Pertencente a Pi-
tanguy, desde a data da sua fundação, passou, porem, a pertencer ao Pará, no
anno de 1859, por esforços do D... Ouslavo Capanema, quando deputado pro-vincial. E em 1X06 foi creada a sua primeira escola publica, sendo o primeiro
professor-o cidadão Moyses Lopes Cançado,.que foi substituído, quando seaposentou, polo talentoso professor José Pereira da Costa. Antes apenas ha-
via escolas particulares, cujos professores foram: Camillo José de Oliveira
e Joào de Oliveira Barbosa. Progredindo sempre o districto e augmentando asua população, foi necessária a creação de uma segunda cadeira—a do sexo
feminino, que foi installada no dia 7 de Janeiro de 1883 com a sua primeira
professora—D. Hipolyta Maria da Conceição, que, exonerando-se a pedido seo,foi substituída por D. Maria Cândida Jaidime esta por D.CeJuta das Neves',
quando já convertida em mixta áquella cadeira.
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-Tinha já o districto de Pequy boa Matriz, duas escolas publicas primarias,

população bastante densa e entretanto ainda nào era freguezia, tendo apenas,

sido elevado a curatb perante o Ecclesiastico, favor que o povo recusara.

K só em 1885 é que foi creada a freguezia perante o civil, não o senão ate

hoie perante a Egreja; de maneira que, dispondo a lei eleitoral daquelle tém-

do que' só houvesse eleição onde fosse freguezia, aqui não havia eleição.

Os eleitores daqui iam votar *m Pitanguy e depois no Pará; sendo, po-

rém creada a freguezia civil, em 1887, ponde fazer a sua 1.-eleição, de cuja

mesk fizeram parte os srs. Joaquim Mendes de Carvalho, come'M^M

Felisbino Severiano da Fonseca Pinto, como secretario; José da Costa Mom-

ra como seo escrutador e Antônio José de Oliveira Sobrinho e Des.deno Al-

ves Cavalcanti, que foram simplesmente mesaiios; tendo vindo do Paraj

com instruções precisas para fazer a eleição, o sr. Marcello Gonçalves da

Silva Sampaio, um dos primeiros habitantes deste logar e que reside ainda na

CK 
y|este mesmo anno foi creada a agencia do correio, tendo sido agentes os

srs. Moysés Lopes Cangado, 1* José Xavier de Sousa, 2.»; d. Christma Ac-

cendina Pereira, 3.°; José Xavier de Sousa, 4.° e actual.
Antes de 18S7, portanto antes de haver agencia, as pnncipaes pessoas

deste logar pagavam a uma pessoa para ir ao Pará, todas as semanas, para
trazer suas correspondências.

-Obtidos estes melhoramentos, dois outros se faziam necessários:
A construcção de um novo cemitério, pois não convinha continuarem os

enterraméntos no cemitério velho, ao lado esquerdo da Matriz, no centro do

arraial; e a canalisaçao da água potável.
Pois bem, á primeira empresa metteo hombros o benemérito P.e João

Baptista Maina, pelo anno de 1900 e conseguio, com as esmolas do povo, fazer

o novo cemitério, ao noroeste do arraial, no alto da pequena collina denomi-

nada «Ser-iema», em terreno para este fim doado pelo T> Coronel Antônio Ja-

nuario Rodrigues Pereira e que foi bento no dia 8 de setembro de 1901;

sendo, em 1907, os muros do cemitério feitos, á custa do coronel Manoel José

Simões. . . . . .. ,
Da outra empresa se encarregou o concelho districtal, por ínicialiva de

scopresidente-o capm. Fernando Barbosa, sendo inaugurado este serviço

no dia 12 de agosto de 1900, acto este que foi solemnisado por uma sumptuo-

sa festa* a que assistiram, além de enorme massa popular, o sr. Antônio

Benedicto Valladares Ribeiro, advogado e presidente da Câmara Muni-
-cipal do Pará; Coronel Américo Teixeira Guimarães, industrial em

Cachoeira de Macacos; Coronel Joaquim Cândido Lousada e Tenente

Jo^o Alves Corgosinho Filho e Coronel Vasco Azevedo, aquelle advogado no

Paráe estes em Pitanguy e muitos outros convidados; tendo sido o orador

oííicial o distineto professor José Pereira da Costa.
F/ de admirar como um districto tão prospero ainda não seja freguezia ec

clesiastica até hoje, esendo-o apenas perante o civil; pois é simplesmente sé-
de de um curato, cuja posse se realisou no dia 15 de agosto de 1912,dada ao IV

João Maina-ol.° Vigário do Pequy-pelo P.e João Pedro de Oliveira, viga-

rio em Maravilhas de Pitanguy; sendo a casa parochial construída em 1903.
Dispondo, assim, o districto de tão fortes elementos e contando já uma po-

.pulacào para mais de 3.000 almas, poude, devido aos esforços incansáveis ó>

seos filhos e outros bons patriotas, obter neste anno, em que apenas conta
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78 annos do existência, o maior de Iodos seos melhoramentos - o Urupo es-

'-Outr'ora 
oommemoravam aqui apenas a festa da Independência do Bra-

sil-7 de setembro-e esta mesma começou a passar despercebida, ate que,

em 19H7, com a remodelação do ensino começaram a ser commemoradM

todas as festas nacionaes com o alçar da Bandeira Nacional a porta das

eSC°E 
agora, con, a existência do Grupo, pretendem os professores commemo-

rar todas, condignamente.

descrição da bandeira nacional. Bandeira ou pavilhão é o distinctivo

que representa um paiz.
Bandeira Nacional é o emblema representativo do nosso querido Brasil,

em defesa do qual devemos morrer.
Esta bandeira compõe-se de um losango amarello em campo verde, ten-

do no centro uma esphera azul celeste, cortada por uma zona branca descen-

do da esquerda para a direita, com a inscripção: «Ordem e Progresso».

A esphera é salpicada por 21 estrellas, segundo sua grandeza astronomi-

ca, sendo 20 abaixo e uma acima da zona.
A cor verde significa a esperança que todo Brasileiro deve ter do progres-

so do Brasil e symbolisa também as suas densas mattas e verdejantes

campos.
A córamarella, significa a riqueza do Brasil representada no ouro que e

encontrado, em abundância, no seo riquíssimo sub-solo.
\ córazul-o eeo brasileiro, que é o mais bello do universo.

\s oo estreitas abaixo da zona, representam os 20 Estados, que formam a

União c a queestii acima, o Districto Federal, onde residem as autoridades

superiores da Republica.
\kmú DA republica. As armas da Republica sào representadas symbo-

ticamonie por uma grande estrella, de cinco pontas, atravessada por uma

espada tendo no centro uma esphera azul celeste,qne é rodeada por 20 estrel-

linhas e ponteada, ao centro, por 5 estrellas formando uma cruz da Ordem

de Ghristo.
Hano copo da espada um laço cujo centro é oecupado por um quadro,

que tem dentro uma estrella de maior grandeza que as de dentro da es-

phera. ;¦',,. < a^
Esta grande estrella é ladeada do dois ramos -um de turno e outro de

café estando as extremidades destas hastes enlaçadas por baixo da estrella,

por uma fita, na qual se lêem estas palavras: «Estados Unidos do Brasil-15

de Novembro de 1R89».
A estrella grande representa a grandeza de nosso paiz em extensão terri-

torialé em população.
A espada significa a força do Brasil—o exercito e a armada.

As 20 estrellas que circumdam a esphera, representam os Estados da Fe-

deraçào. .
As cinco estrellas, em forma de cruz, representam o Cruzeiro do Sul, que

se vê no lindo cèo de nossa pátria.
O laço, que esta no copo da espada, representa o laço da União Bra-

siteira.
A. M—U
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Os ramos de fumo o eáfé symbolisam a "riqueza agrícola de nosso paiz.A estrella, que está dentro do quadro, representa o Districto Federal.
E a fita, onde estão inseriptas as palavras -«lotados Unidos do Brasil -15

de Novembro de 1889», representa a datada proclamaçãcda Republica• — sellos da REPüRLicA.O sello da República consta da esphera que se debu-
cha1 no centro das arma*, rod.ea.da das 20 estrellas e contornada pelas
palavras: «Republica dos Estados Unidos do Brasil—15 de Novembro de 1889».

-Asede do municipio (ao qual pertencei até 1911 c Pequy) tem o nome de
cidade do Pará, nome este que se estende a todo o municipio.

E tem este nome por causado Ribeirão dos Guardas, que corta o mu-
riicipio de norte a sul, ser um affluente do rio Pará.

.. A,cidade do Pará era, no começo do século XIX, pequeno districto
pertencente á villa de Pitanguy, na comarca do Rio das Velhas, com sede na
cidade de Sabará.

Foi elevada á villa em 1848 e á cidade em 1877.
-SYNOPSE do tíiSTORico do pequy. 1832.-Dão começo ao arraial pertodo cemitério velho de S. Joanico e são as primeiras casas demolidas pelocapm. José Aniceto Rodrigues.
1841.—Data da creação do districto.
1859. -O districto é desannexado de Pitanguy e passa a pertencer ao

Pará.
1*66.-Creação da l.a escola do sexo masculino.
1883.—Creação da escola do sexo feminino.
1875.-Chegada do benemérito P.« João Baptista Maina.
1887. — Primeira eleição que ha no Pequy.
1887. —E' cieada a agencia do correio.
1896.—Bençam e .sagração cia Egrcjj de N. Senhora do Rosário.
1900.— E' feito e bento o novo cemitério, fechado a madeira.
1902.—Inauguração dágua potável, iósse do Curato.
1907.—São feitos os muros do cemitério novo.
1909, 27 maio.-Autorisação para ser adaptado o prédio oíferecido peto

povo para Grupo Escolar.
1909, 25 agosto.—E' creado o Grupo Escolar.
1910, 27 fevereiro.— E' inaugurado o Grupo Escolar.
1848.-0 Pará é elevado á villa.
1S77. - 0 1'ará é elevado á cidade.
1911.-0 Pequy é elevado á villa e sede do novo mun. de seo nome.

CX. MUN. DE PERDÕES

**
Fica este novo mun. a Sudoeste (valle do Rio Grande) e comprehende

um só districto de paz:
1 Perdões (sede da villa e.do mun).
- Foi este mun. creado pelo Congr. Mineiro, na legislatura de 1911 (n. XIV

do art> 7 ° da lei n. 556, de 30 de agosto), com territ. do distr de paz de Per"
does. desmembrado do vis. mun. de Lavras, a cuja comarca judiciaria con-
tiiiúa a pertencer.

Por decr. do Gov. do Est. as primeiras eleições municipaes da nova villa
ge realisarain a 31 de março de 1912.



'¦¦ '-. '•:'.''¦¦'¦ 
*. 

, ., '

ANNUARIO DE MINAS 647

Pertence o mun. de Perdões ao 4.o distr. federal e á3.* circumscr. esta-doai, na div. eleitoral de Minas. ! ' ; ! ' í] - '"&< = í :M
l j-A'pags. 

6Ô6-60K da nossa penúltima edição (3.° vol., 'anno dè 1909)vinha uma descripção do então districto de Perdões; e sobre este distr. jáescrevia o Annuario de 1907, pag. 214:«O districto de Perdões pertence á comarca e município de Lavras. - Comoa maior parte das povoações de Minas, Perdões foi na sua origem'um centrode mineração. , .
Romão Fagundes do Amaral, que em fins do século XVIII andava emexplorações pela margem do Rio Grande, á frente de numerosa , leva de es-cravos, fixou-se no logar onde hoje existe o arraial, lançou os fundamentos daMatriz e deixou como testemunho do afan com que procurava o metal precio"so as grandes lavras existentes nas immediações do povoado.
perdões, que a principio era uma simples capella filial á parochia debanto Antônio do Amparo, foi elevado á freguezia, ex-vi Ao § l.o do art. 1.-da lei n. 714 de 18 de maio de 1855.
De todos os pontos percorridos pela Estrada de Ferro Oeste, na linha deAngra a Catalão, é Perdões um dos nlais florescentes.
O seo commercio, apesar de se resentir da crise econômica que avassalao paiz inteiro, não deixa de apresentar certa animação, que absolutamentenao se nota nas localidades circiimvisinhas.
A povoação possue duas Egrejas, sendo uma a Matriz, actualmente emreparos, os qua.es vão lhe proporcionar condições de segurança e commodi-dades, que até então lhe faltavam; e outra a Egreja do Rosário, pertencentea irmandade do mesmo nome.

' ¦ ¦' r> ¦,''-•¦¦¦/'¦Ha ainda na povoação uma pequena capella de N. S. das Dores, con-struida graças aos esforços do prestan/e cidadão Beltrão da Costa Pereiraqueaccumula também as funcções de thesoureiro da Egreja de N. S. do Ro-sano, em cujo proveito muitíssimo tem feito.
Fora da sede do districto, ha mais duas capellas, sendo uma sob o pa-trocmio de Santa Rita, no povoado denominado-Machados; e outra sob a in-vocação de S. Sebastião, no povoado do Retiro.
Cada um desses povoados fica pouco mais ou menos a 18 kilometros dePerdões.
O districto possue mais uma boa casa de instrucçào, um theatrõ, iimape-

qnena cadeia, uma pequena casa destinada ao abrigo dos doentes pobreságua canalisada, um bom hotel, três pharmacias completas, três escolas pií-bheas. um collegio particular para o sexo feminino e outro mixto e duas im-
pprtantes usinas para o beneficiamento de café e outros cereaes, ambas mo-vidas a vapor.

Quando deputado, o sr. dr. Assis Lima apresentou á Gamara Estadoalum projecto, elevando á villa sem toro o districto de Perdões.»

-Sobre a velha freguezia e districto de Perdões assim escrevia o Directordo Almanack da Prov. de Minas, em 1870:
«Tinha a freguezia 2 1/2 legoas de extensão de N. a S. e 41/2 de O. a L.Confinava com a parochia do Bom Successo pelo ribeirão Itapecerica, quedeságua no Rio Grande: com a de Santo Antônio do Amparo, pelo espigão

das Balisas até encontrar a serra de^ S.Pedro, pelos espigões do Machado edo Pinheiro e por um outro, que, partindo deste ultimo, vae cortar a serra
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do Pennaforte; com a de Campo Bello pelo rio Jacaré, que vae fazer barrano Rio Grande; e, finalmente, com a de S. João Nepomuceno de Lavras pelomesmo Rio Grande.
Era distante da sede do termo (Lavras) 4 legoas e de Ouro Preto 40legoas.
Importava seccos e molhados, sal, ferragens, louça, etc, o que tudo

SS*6 
SUWa a m0mm e exP°rtava g«ner°s no valor de 47 a

Uma estrada que a cortava, na direcção do nascente para o poente, iaa íi ormiga e seguia para os sertões; algumas outras se dirigiam para SantoAntônio do Amparo, Oliveira, SanfAnna do Jacaré e Tamanduá. A sua Ma-
XÍ Z«™ !,Va 

6m,ma0 6Stad0' e haviaP°™° tempo, a expensas dos fieis ecom 600jp)0 dos cofres públicos, tinham sido concluidos seo frontal e tor-res,no que foram despendidos 8:000*000. A falta, porém, de um cemite-
rZ\X^ 

'! 
,Para 

° estra&ament0 do assoalho com os enterramentos,dentro do templo. '
A fabrica parochial apenas renderia annualmente 5OJ00O; e em Perdõesexistia ma1S a Egreja do Rosário, além da Matriz.

VovíS^2VT°tÍ0 
abra"fa' entó0' ° VÍSnh0 distr- de Bo™ Jes«s da Canna-Verde (hoje do mun. limitrophe de Campo Bello).

*

Perd~oeBsernard° 
^ ** V<!Íga' °P* * ann° CÍtS" dizia sobre ° distr" de

«O § 1.; do art. 1° da Lei n. 714 de 18 de Maio de 1855 creou esta fre-
fl Hn' X ?"° r V7'°m'° ° Scnh01' Bm" Jcs"s' ° c"ia. fundação data dod?,1 T 0,,rmd° ofl^rtpbvoado este logar por indivíduos quese entregavam a trabalhos de mineração, e que por isso pouco pensavamnos inconvenientes para a futura povoação, situada em elevada montanha,onde nao existia água, que até hoje só é encontrada na planície e em dis-
ZlanSUPf10r 

' 20° 
V*6"1 

°U em CÍSternas 1ue> nos l°&™ baixos, me-dem 10 palmos de profundidade e nos altos 100 palmosE' este o motivo da péssima collocação do povoado, que além da Matrizem uma Egvei sob 0 patrocinio de Nossa Senhopa dQ ^m
polia consagrada á Nossa Senhora das Dores, cerca de 230 casas, das quaes30 novas, uma pequena cadeia coin 2 cnxovias e capacidade para 20 presosidS» ConcelhonoModesse ediflcio'e um ce^§|p

O Município (semanário lavrense. 1»J») trouxe esses apontamentos so-o que era, Perdoes, em 1874.
«Vreuuesia de Perdões : (Compõe-se de Perdões o Canna Verde). Estáreguem, creada pelo §..» do art. 1.» da lei n. 711, de 18 do M„,08oo, tem por padroeiro o Senhor Bom Jesus, e além da Matriz, erec a sobessa mvocação, tem também a capella de N. S. do RosárioO arraial, cuja primitiva edificação data do fim do século 18.» está sitoado numa alcantilada e desegua. montanha, sendo suas ruas mal aíinha-

SlIÜ 
nUmei'° d° PFedÍ0S C°ll0CadOS S6m °rdem nera -gularidade

ilnPOL!U,damentOtSdaP°V0aÇâOf01'am laneadospor indivíduos que, entre-gues exclusivamente acs trabalho, de mineração, nao tinham propósito
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de se fixar no paiz; procuravam apenas commodidades e vantagens de mo-
mento.

Dahi a péssima localisação do povoado que, mais do que tudo, soffre
em conseqüência da grande dificuldade para se abastecer de água, que é
conduzida dos valles próximos, a duzentas e mais braças de distancia.

—Tem a povoação um largo, 33 ruas e travessas, formadas de 193 casa-
de um pavimento e de 8 casas de dois.

As construcções publicas que aqui existem são as duas referidas egre-
jas: uma pequena mas nova cadeia, que serve para 12 presos, um cemite-
rio o o curral do concelho.

Na frente da povoação, em ponto que a domina, vê-se um alto crus
zeiro erguido, a 29 de Junho de 1873, por occasião da estada alli dos Revdos.
Padres Missionários Lasaristas;

—A quasi totalidade des terras da freguezia se compõem de mattas, onde
ainda se encontra muita madeira de construcção, nào obstante os muitos
estragos feitos pelo fogo e pelo machado.

São cultivados todos os gêneros proprics para a usual alimentação do
povo e também o fumo, a canna e o algodão.

Fabrica-se, egualmente, considerável porção de velas de cera, e alguns
lavradores ensaiam já a cultura da uva.

A exportação da parochia consta, annualmente, de 8 a 10 mil arrobas de
fumo, 4 a 6 mil ditas de assucar, 3 a 4 mil ditas de toucinho ; cerca de 70
arrobas de cora em velas, e grande porção de aguardente, rapaduras, man-
timentos, etc, consumidos na parochia e nos pontos circumvisinhos.

—Entre as pessoas já fallecidas, cujos nomes estão vinculados á origem
e desenvolvimento da parochia, contam-se as seguintes :

Romão Fagundes do Amaral, o principal fundador do arraial; o Ten.
Cel. Manoel Pereira Guimarães, a quem se deve a construcção das torres na
Egreja Matriz, de que foi elle procurador; e os cidadãos : Manoel Fernan-
des Ayrào, capitão Manoel Luiz Cardoso, Ten. Cel. Paulo José Rodrigues
e Joaquim Antônio Pereira, que se distinguiram sempre, não só por sua pro-bidade, como pelo amor que tinham a esto logar. zelo que manifestavam em
favor de sua prosperidade e pela philantropia e dedicação, com que soe-
coriam aos necessitados e se prestavam ao serviço publico.

-O vigário da Frog. (1874) é o rev. Padre João Valeriano Cecilio de
Castro.

Na aula publica de primeiras letras para o sexo masculino é a fre-
quencia de 40 alumnos. Ha também 3 escolas primarias particulares, sen-
do 2 para meninos e uma para meninas.

Em estudos secundários fora da parochia. existem 1 meninos filhos do
logar.

Dá 9 eleitores, que votam no collegio eleitoral de Lavras, do
4.° distrieto eleitoral, e estão qualificados na parochia 370 votantes.

Ha um correio particular para a cidade de Lavras. Vae e volta nos dias
3, 9, 15, 21 e 27 de cada mez.

Em Fevereiro, adeanta-se um dia e em Marco sahe e chega um dia de-
pois dos supra-ditos.

Existem na freguezia de Perdões: 27 fazendeiros, 12 engenhos de can"
na, 3 de assucar e 3 de serrar, 14 negociantes de seceos-e molhados, 4
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pharmacias, 1 bilhar, 6 alfaiates, 11 carpinteiros, 4 pedreiros, § ferreiros e
1 hotel pertencente ao cidadão Antônio J. Eustaquio».

*.
-:AactuaJ villa de Perdões muito te ai se modificado, material e moral-

mente, para melhor. Possue hoje eslaçao férrea (no kilm. 21. do Ramal de
Ribeirão Vermelho a Formiga, na E. de F. Oóste de Minas); um Grupo
Escolar, com 5 cadeiras e muita freqüência; um Paço Municipal; Cadeia;
boas edificações particulares; hotéis, pharmacias, Mercado, correio diário,
telegrapho, etc. Fica a localidade a 766 ms. de ali.it. e gosa de bom
clima.

cxi.—Mun. do Piranga

5
í>

Este mun. da região Centro Leste de Minas (bacia do Rio Doca) abrange
nove districtos de paz (pela nova div. adm. de 1911) :

Piranga (sede—cid )
Oliveira.
Braz Pires.
Calambáo.
Pirapetinga.
Porto Seguro.
Conceição do Turvo.
Guaraciaba.
Pinheiros.

—O mun. sofireo alterações com a lei 556, de 1911, perdendo oterrit. do
distr. de Piedade dai-Boa Esperança, que, ex.-vi do n. XXVII, do art.
7.° dessa lei, passou a lormar o novo mun. da Villa do Rio Espera; e per-denclo uma nesga de terril. em favor do mun. de Viçosa, nas divisas com
o distr. de Teixeiras.

—Pelo recenseam. de 1900, sua popul. era de.de 31.770 habs. e até
antes do desmembramenlo de 1911 seo território linha uma superf. aval.
em 1.189 kms. quadre.

Faz parte do 3.° distr. fed. e da 1." eiivumscr. eléit do Est.
Pela div. jud de 1903 (lei 376), constituo um termo*forense da com. de

Mariana, merecendo ser restaurada a sua comarca.
No eccles., pertence áarchidioc. de Mariana.
—Já demos deste vasto e rico mun. do Piranga longa dcscripção histor.

e chorog. (no 3.» vol. deste Annuario, (pag. 1801-1811).
O territ. do mun. fica encravado na bacia do Rio Doce (valle do Piranga)

e a cid. está a mais de 600 ms. de alt. e a 0.c 13' de Long. Oeste do Rio
de Janeiro e a 20° 43' de Lat. Sul.

-Aicid. do Piranga possue um Grupo Escolar, Fórum, Câmara, Cadeia,
Matriz, Mercado, e cerca de 400 prédios, com uma popul. de 2.C00
habs.

O mun. tem excellentes terras e boa lavoura, dedicando-se também ásindustrias pastoril e extractiva (mineração de ouro).
—Segundo dados obtidos, emprinc. de 1913, pela Inspect. Agric. Fed.

de Minas, a estatística pecuária do mun. do Piranga é a seguinte: "-ado
vaccum, 38.000 cabeças; cavallar, 24.000; asinino e muar, 29.000: caprino
4.840: lanigero, 5.680; e suino, 98.000 cabeças.

^i .^,..~.'...—¦.. ..i.,..,.....
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-Em 1841, quando por lei prov. de 1.» de abril foi creada a villa do Pi-
Càblc^rtl 

aSSÍgtíadas P°r confrontações as vertentes das serras dos
indu da 1 

° Vh °S lmUeS d°S CUrat°S da T»Pérá e de S' Jo^, ficandoincluída» no.mun de então a freg. da Villa de N. Sra. da Conceição do Pi-.angaeas freg, do Bacalháo e Chopotó, os curalos do Pinheiro e da Con-'2! ÍTS* do distr. da villa do Presidio (hoie Rio
PoZÍ JIZ° u T 

d° TdpV°' eS,e desmeml^o do distr. da villa do
pL »;>,rl 

d°"lleS,/ soparaçao o alto da serra (Vide Mill. de St. Adol-phe, Dicc Geogr. do Brasil, 2.* vol., pags. 322—83)
o,,,PlP2'!1' 

d° mU"' da YÍ"a de Piraiiga' em 1841' era d0 15 mil habs. e o
ba sLt,?," 

expona''ao 0la en,â0 o fumo, de que centenas de arro-bas sabiam todos os annos para a praça do Rio de Janeiro.

Sr, 
~v!!nni18C4' ° 

T' f8 
PÍranga abrangia as freS- e distrs- d» villa de N.Ma. da Ohveira do Calambáo, de Dures do Turvo, de Conceição do Turvo,dej. .Tose do Chopotó, de BraZ Pires, da Espera e do S. Caetano do Cho-

Jui/ÍnniHnlf ÍT^ 
D"'-. da Com-° d^°tonio Augusto da Silva Canedo;m Municipal, o dr. Benjamim Rodrigues Pereira; JuU Substituto, o dr. Af-

eTo-P^H He^rt',ga,;Pr°m0t0r ™>\.;oW. Jeronymo Bandeira deMello Pres.d da Câmara, o dr. Joào Bernardo de Vasconcellos Coimbra-inspector escolar, o Vigr. Padre Manoel Francisco do Carmo; parocho" (em01.ve.ra) o rev Francisco de Paula Homem; (em Dores do Turvo,o revAnacleto Gonçalves Quintào; (em Conceição do Turvo), o rev. lona do Per"reira Gu.ma^es; (em S. José do Chopotó), o rev. José Custod o Fer irfda'Rocha; (em Espera), o rev. Agostinho Resende da Assu.npção.

CXII MUN. DE P1RAP0RA

Fica este novo mun. ao Norlo do lísl. (bacia do rio Sào Francisc o) emregião pastoril de campos o abrange Ires districtos ,1o j*| 
J'ancl!>00)' em

Pirapora (sede da villa e do mun.).
S. Francisco de Pirapora'
Guaicuhv.

-O território, que pelo n. XXI do art. 7.° da lei n Vtt . Qn íi nrv iíoi 1 vpinn fftT.mon «-,+« p udicin. õòb, de áü de agostouil, veioaiormareste futuroso e vasto municipio, foi desmembrado dos 3
2Ti7zr^mv6üo'Bw™e sa° ^oiSco,ieí:fdoadzoos„!
de itlt 

U' Camara MUnÍCÍPa' daVÍ"a ã^ir^0^ foi eleita, a 31 de março

r 1 
P7h °, "T" de HraPora ao 1.» distr. federal (distr. da villa) e 7 » rfktn

KsHcSSr^OT^i 
«uaicuhy);ao pLo que nà iiUJo eS 1

circurnscr.*' "la 
° da 5'* circ«™oripçao e os 2 outros da 6..

Também, na divisão judiciaria o dUíi> ria víii0 à~ tv
pertencendo á comarca do CiiII 0 d ,r 1 T™ 

C°ntÍnÚa
d,Bocayuva(com. de Montes Cia£„• e o distí J"s írla° T 

f°renSe
ra ao foro do termo da cid. do Sào fe^&í&S$ ? ^Tal orgamsaçào é de todo o ponto inconveniente aos n„™ 1¦Vapora; e este facto, qne nao é isolado, ó motÉ^S (Ía^o

/-'
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^

antes se cuidar da nova.divisão judiciaria de Minas, fazendo coincidir, tan-to quanto possivel, as duas divisões judiciaria e administrativa.-Quanto ao ecclesiast,, o mun. e a villa de Pirapóra dependem da diocesede Diamantina.
—Na. penúltima edição desta obra (vide Annuario'de 1909, pa°- 105 esegs.; vinha uma longa descripção de Pirapóra e delia apenas destacamos

para este vol. algumas ligeiras informações.
—A verdadeira sede do então distr. de paz de S. Gonçalo das Tabocasno mun. o com. do Curvello, era o arraial de S. Gonçalo de' Pirapóra, amar-gemdir. do no São Francisco e ponto terminai dai?. Ferro Central doBrasil. -
De Pirapóra ao Rio de Janeiro pela ferro-via Central são 1.005 kilomsOs vapores fiuviaes da Empresa Viação Central do Brasil (Companhiahoje pertencente ao Est, da Bahia) também findam a sua carreira em Pi-rapora.
A povoação-núcleo do uma grande e futura cidade, talvez o maior em-pono commercial da bacia central do São Francisco, máo grado o intensocalor que ahi reina-flea defronte da celebro corredeira do Pirapóra (em tu-p.: o salto do peixe), que tem 1.000 ms. de comprimento o r,,m5 de diíleren-ça de nível entre os pontos extremos.
Da nascente do Sào Francisco (nacach. da Casca dAnta, mun. de Piumhvno oeste do Estado de Minas) a Pirapóra, vão 97 legoas; e da barra do rio d s

wÍZZZ 6P0rt0 ^ GUaÍ°Uhy' a° aiTaÍa' 6 P0Pt° '1C PÍra,Wra' sA0
A altura do rio S. Francisco sobre o nivel do mar, é de 530 ms abi em

ST em llfnl f % ° a Proíundidade mídia & m Á secundo ,,,ieria, em 1877, o professor C. Copsey.-O projecto de uma ponte metallica da E. P.Central, em Pirapóra estáorçado em 850 contos e a ponte terá fi80 ms. de vão, prosoguindo a HnÍ.apela outra margem do S.Francisco, em direcção a Belém do Pará confo-m*o projecto do Gov. Federal. ' níGl me

Pirapóra a 1 369 kms. de Joazeiro (porto fluvial báhiano), e a 48 do por-to da Barra do Guaicuhy, dista 198 kms. da cid. de Curvello e 90 kms
CenirT 

daCham''lda esU de£«««™e,na E. F. Central do Brasil (linha do

R,l,^w 
CÍY° 

,C7?Í0 
d° PÍrap°ra reCebe malas do Rio de Janeiro, deBello Horizonte, de Sete Lagoas o de Curvello, diariamento-A estação férrea de Pirapóra fica no km.l .(«6 da K. F. Central do B*a-m«m.kms. do Porto, onde ha o embarcadouro dos vapores e itct

O córrego do Riachinho, que atravessa a estrada de rodagem do Pira
EU ' aff"',e l0g° aCÍma ('a CaC"0ftÍ,,a de Pi-I-Í n,; r!o S.

De Pirapóra á fronteira de Minas o Bahia (na barra do rio Cárihhanhaaffluentedo S. Francisco) são 87 legoas; e de Pirapóra ao porto ^ o d dé
Sol * | 

naVegaÇa0 "UVÍal d° S- Prancisco sà0 1-309 kilí

wuÍIT™' ,POnt° 
t0mÍnal da ™°W° "o rio S. Francisco, ora (em1907) umaslmples povoação de 13» casas e «., almas, á margem direita do

¦¦-*¦ 
-- ¦ ¦'-*•-- -
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aó Sfft" 
a 4° legT a° N' da °idade d0 Curvell0> a Leste de Bocayuva •ao Sul dacid. e mun. de S. Francisco.

PPnf7lVHíante 
Ínfl6Z MÍln°r R°berts dividi0 ° rioS- Francisco nestas 5 se"

TulnaTcLTJri n° AtiantÍC° (6m PeMd0)' até ás cab-eiras. »° Oeste-ae Minas (Casca d Anta, em Piumhy):

PiranLt^nTl?//!^1111!8 (Pernambuco * Alagoas), 238 kilometros; 2.» de
Tre e Bahiatiif T'aS '128 "*»«; *^ «S a Sobradinho (Ser-
e nPorte df mL?, ,ÍTe,tr°S; ^ de Sob««li'*<> a P^pora (sul da Bahia
L MÍaf ,írl' ?, °metr0S; 6 5'' d° PÍraP°ra ás nasc™^ (Estado
™Ín '''''"^ 

tambem ° Curso d0 "° da* telhas, a
c^co e RioL vlUm' 

°U Sejamcerca lei. 600 kms. para e Alto S. Prán-cisco e Rio das Velhas, para cima de Pirapora

taveÍÍr/n^T Ti865' eStUd°U ° Alt°-Sao Francisc° « ° «eo no-
a-Beío HorVon^ /f1^' ^ °UJ° Valle 6Stá a moderna CaPital Minei

daTvet ^ ,f 
)! G 

rTf 
m°U ° treCh° franca">^te navegável do rio

ÍáoCrnt' Z 
8°aS0U;>4Ü'"'1S- de^e Jaguára (perto de Mattosinhos e

fnn ,, t, 
' 

To* 
Santa LUSÍa) ató ° a|,raial 1* Barra do Guáicubv(no actual mun. de Pirapora). •*

da RelS 
nargaÇâ° d° S> Francisco> «Itimamente decretada pelo Gov.da Republica, trouxe mmto incremento ao porto fluvial de Pirapora onde

TílZÍ\7:jtmáe 
íl0ÍÍlha de barcOS- lancb- * -bocador sa'vapoe algumas a gazohna, quer de propriedade particular, quer do serviço ofíl-ciai da Estrada Central e da Marinha Nacional *

innow^do^ntrS 
^ * ^ d6Z- de m2' 

"° 
G°V- Federal a«°»ainnovaçao do contracto para o serviço de navegação do rio S. Francisco

Cd6drmaioCedTlOoT° ° EStad° dSBahÍa' 6m VÍrtUde d° **** - ^ dê
dadeTíaS (Io ^Í^VbS \^ J° ""^ "'* ^
fazer l m ao itsl- da Bahla)> obngando-se o contractante a

a) quatro viagens mensaes de ida e volta entre a cid. de Joazeiro o a
0 a Zrseíto S^^ ^ « &*#* 6SCalaS o"rigatonas: sltA naCasa Nova, Sento Sé, Remanso, Pilão Arcado, Chique-Chioue Icatú RarrnMorporá, Bom Jardim, Urubu, Lapa, Carinhanha,' Manga" Monnho ^ Jalcare Januaria, S Francisco, S. Romão, Extrema e Guaicuhye a s-guintes escalas facultativas: Oliveira, Queimadas, Marrecas, Extrema do
r^r^rrar:SÍti0dOMat<0' —- —- Maria £

Estas escalas facultativas poderão ser tornadas obrigatórias, desde queo movimento commerc.al de transporte assim o exija* a jü so do Zvernoi * ^
b) uma viagem mensal de ida e volta entre Pirapora e Januaria.comas escalas obrigatórias de Guaicuhy, Extrema,' S. Romão o S. Frânci^oo as facultai.™ de Barrado Paracatq e Pedras de Maria da Cruz quetambem se poderão tornar obrigatórias, na forma da alinéa precedenteO viagens extraordinárias para o transporte de cargas, sempre' mienos pontos ternnnaes houver accumulo de mercadorias-De conformidade com os ciados actüáes, ficou assim fixada polo mesmodec. a extensão em milhas para uma viagem de ida e volta, em cadn vZdas linhas e para a extensão total das viagens por anno :
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a) íinhá de Joazeiro a Pirapora :
1.484 milhas a 48 viagens por anno

b) linha de Pirapora a Januaria :
344 milhas a 12 viagens por anno

Total geral ...

Milhas
71.232

4.123

75.360 milhas
—Corresponde a 1.369 kms. a distancia entre os portos extremos de Joa-

zeiro e Pirapora, ambos no rio S. Francisco.
Consigna ainda o Dec. n. 9.963 que os vapores empregados nas linhas

a e b deverão ser em numero sufiiciente para o serviço obrigatório e
afim de poderem satisfazer as seguintes condições :

Capacidade para transportar no mínimo 80 toneladas de carga, além do
combustível necessário, accommodações para 40 passageiros de câmara, em
beliches, e alojamento para30 de proa, marcha media continua de 10 mi-
lhas por hora, quando carregados; e terão o casco de aço, com revestimento
apropriado para a navegação a que se destinam.

Além dos apparelhos usuaes de carga e descarga a vapor ou electricos,
de movimentação, de navegação e dos requisitos e condições peculiares á
natureza do serviço contractado, deverão os navios, sem excepção, possuir :

a) Üluminação electrica convenientemente installada e distribuída em
todos os compartimentos, onde ella é necessária;

b) ventilação electrica nos camarotes, salões e mais compartimentos
de 1.* e 2.» classes ;

c) câmaras frigoríficas ou, a juiso da Inspectoria Geral de Navegação,
geladeiras sulficientes para a conservação de victualhas e demais gênerosde fácil deterioração pelo calor ;

d) apparelhos de apagar incêndio convenientemente munidos das man-
gueiras e demais apetrechos necessários, tudo em perfeito estado de fun-
ccionamento • -

e) escaleres, salva-vidas e demais apparelhos' de salvamento para os
casos de naufrágio, de eflicacia provada e em numero correspondente á lo-
facão m.ixima dos passageiros e da tripulação ;

f) apparelhos de fl] tração dágua, aparelhos sanitários de rigorosa hy-
giene e banheiros em numero sufiiciente para o uso separado de"cada cias-
se de passageiros e da tripulação ;'

g) objectos de uso dos passageiros e da tripulação.
A bordo de cada vapor deverá haver o pessoal marcado pelo regula-

mento da Marinha.
Apenas os vapores Matta Machado, Pirapora, Joazeiro e Prudente de

Moraes (da actual frota da Empresa) foram reputados pelo Decr. estarem
nas condições de fazer o serviço de navegação pelo rio S. Francisco.

—Em retribuição dos serviços acima especificados, o contractante re-
ceberá da União uma subvenção annual até trezentos contos de réis
(300:000^000) assim dividida:

a) Linha de Joazeiro a Pirapora '.. .... 284:930$0OO
b) Linha de Pirapora a Januaria  15:O7O$000

Total > • 300$000:00u
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—A 31 de maio de 1913, na pov. cie Lassance, onde se achava em exer-
cicio do seo ministério, fali. o rev. Padre Francisco de Salles Peixoto, vi-
gario da freg. da villa de Pirapóra. fera sacerdote intelligente, maior do
70 annos e foi deput. prov. pelo Norte de Minas, durante o Império,
quando Vig. da cid. de S. Francisco.

O rev. Padre Francisco Peixoto nasceo em S. Roínão, em 1850, e paro-
chiou sua freg. natal durante 20 annos, sendo depois Vig. em Buritys
e Pirapóra (nesta freg. esteve desde 1907 a 1913).

—Em abril de 1913, foi inaugur. o serviço deabastecim. de água potável
á villa de Pirapóra (parte urbana), feito pelo industrial sr. José Sans, que
também é propriet. da fabrica de gelo e de outros melhoramentos na mes-
ma localidade. Possue a villa uma rede telegraphica, de que é,empresa-
rio o sr. C. Alves de Sousa. Ó gerente da Empresa de Águas José Sans é
o sr. José Maria Senra eo preço mensal de cada penna d'agua, em clomi
cilio, é de 4J0CO.

—A firma constituída pelos srs. Engro. Luiz Cantanhede ecapra. Ar-
thur Haas é concessionária dos serviços da.Lagoa de Pirapóra (trapiches e
armazéns) e tem contracto com o Gov. Fcd. para ahi estabelecer uma Usina
de refinação de borracha de maniçoba e de mangabeira. , ,

—A rede radio-telegraphica do Brasil terá em Pirapóra uma estação
para o serviço inter-rlluvial da Republica, pelo rio S. Francisco, segundo
resolveo o Gov. da União.

—Está em construcção sobre o rio S. Francisco, mesmo em frente á vil-
Ia e acima do porto, sobre a cachoeira de Pirapóra, a grande ponte Ma-
rechaUHermes, destinada ao prolongamento da É. de F. Central do Brasil,
de Pirapóra a Belém do Pará. Desde 1912, estão as obras da ponte dirigi-
das pelo Engro. da Central, sr. dr. J. Eniiliano, substituído pelo sr. Engro.
Carneiro da Rocha, que, actualmente, íiscalisa a construcção empreitada
pelo sr. Joaquim Simões da Cruz. De Pirapoa a Belém deverá ter a Cen-
trai uma extensão total de 2.50O krns., estando toda essa linha estudada
atravésjde Minas, Bahia, Goyaz, Piauhy, Maranhão e Pará.

—As lanchas federaes, que fazem, em 72 horas, o serviço postal e de
passageiros, entre Pirapóra e Januaria, são impulsionadas á gazolina é su-
jeitas á dir. da E. de F. Central.

—Por lei n. 13 de 4 de Janeiro de 1913, a Cám. Municipal assim denomi-
nou as ruas, praças, avenidas e bairros da Villa de Pirapóra :

»Art. 1° Ficam as ruis, praças, avenidas e bairros desta villa com as
seguintes denominações :

Bairro Operário, o conhecido por Vae quem-quer ;
Sete de Setembro, a rua que fica á esquerda da linha férrea ;
Quinze de Novembro, a que margeia o córrego ;
Treze de Maio, a conhecida pòr Vae quem-quer;
Goyaz, a que fica á direita da linha da E. de F. Central ;
Pernambuco, a do Hotel Pirapóra *
S. Paulo, a que passa pela Casa Villela ;
Rio de Janeiro, a que passa pela casa AV. Barreto ;
Espirito Santo, a que passa pelo Hotel Internacional e vae á nova Es-

tação do Porto ;
Matto Grosso; a que passa pela casa Victor Quirino.:
Sergype, a conhecida por das Pedrinhas ;

*-•
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Ceara, a que passa no terreno da Nova Matriz ;Acre, a que parte da casa Claro da Cunha;Para, a que começa na ponte e margeia o rio acima:

nadat: 
"^ ****° *"** qüe S°bem no mesmo mmo- flcam denomi-

Parahyba, a primeira; ¦ , ¦
Rio Grande do Norte, a segunda;
Santa Catharina, a terceira :
Rio Grande do Sul, a quarta.

Praça Carirys, a conhecida por Praça Burlamaqui;Avenida Paraná, a'que passa pelo «Casino Piraporense»:Avenida Tiradentes, a conhecida por São Francisco :™ 
1° 

<5omn?«*io, a que passa pela Casa Nascimento & Comp.:Avenida S. Francisco, a conhecida por Avenida do Porto •
Praça Primeiro de Junho, a que flca em frente ao Paço Municipal :Praça Coronel Ramos, o Largo do Deposito;
Rua da Bahia, a que passa pela casa Major Santiago ;Minas Geraes, a que passa pelo Trapiche ;Avenida Amazonas, a que passa pelo terreno da Casa Durisch ;Rua Piauhy, a parallela a esta ultima;
Maranhão, a que passa pela Cadeia ;Matta Machado, a praça da velha Estação ;Dr. Frontin, a praça da nova Estação:
Guarany, a travessa que passa pelo Consultório ;Tymbiras, a que passa pela Casa Nascimento ;Avenida Mascarenhas, a que começa no largo de Deposito o vae ái^agoa.
Aven. Felicio dos Santos, a parallela á nova linha férrea, á direita <
Aven. Engenheiro Halfeld, a parallela á nova linha, á esquerda:Aven. Alagoas, a conhecida por Avenida das Flores ;Rua Soeiros, a parallela a esta.
Art. 2.0 Fica o Agente Executivo, autorisado a collocar nas esquinasplacas de madeira escriptas a tinta e óleo, e, futuramente, em occasião op.portuna, a substituil-as por placas de louça esmaltada.
Art. 3.* Revogam-se as disposições em contrario.»

*-Na faz. do Jatobá, neste mun., ha em abundância angico e barbatimãocujas cascas são muito usadas para o cortume de couros e pelles, pela ri-,queza dessas cascas em cortim, como plantas tanniferas que são, dandoelevada porcentagem de materia extractiva lannica. O barbatimão (Stry-Vhnoclendroa barbatimão, de Martins) é muito procurado nos nossos merca-dos; e os cortumes de Riacho Fundo (Curvello), Mariano Procopio (Juiz deFora) e Agua Branca (S. Paulo) quasi que só consomem cascas de oarbati-mao importadas da região sertaneja entre o baixo Rio das Velhas e rio SFrancisco. ?;*-¦'
Em 1905, de Minas foram exportados para S. Paulo 750 toneladas de cas-cas de barbatimão, no valor de 65:0" "
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-A Inspectoria Agrícola Federal levantou o censo pecuário nelo nrnesso lndlreCt0 das avaliaçôeg> neste mun.c pw Pecua k, peto pi£

laL a^UrnelleeXÍSt6m: Gado~<"- 125. J clç^; id m ca-ssir:;'.!:*"- -""-¦ °-: *-«-
2.- cTasS filial ao'observ Tc 7Í 

^V ^Meteorológico de
o posto estes apparemos & 

Carg° d° "" Alfled° Lima> tel"lo
1 Barometro deTonellot, lPvschrometrodP tíw* , m,máxima, Negretti, 1 Thermometro deS RirtSord 

^T0"1^0 de

SSc!oLHmeén0rPh° ^ FUeSS' t0d°S 6m PMfeÍt0 estad° d« corert

dera, saltar o rio, «hi^ompbnítofe™ e7R rT"10 
d° G°V" Fe"

contos para a Est, Centra, t^™'™^^*^ 1M>
busca dos fertillissimos valles do Paracatú' e Urucuya Francisco, em

r^.t^S^SS^t AprendÍZ6S Marinheil'0s' ¦»«*¦«a. * .,,xr. s™ttsr:^ £«

dependências e offlcinasTdoaS fli n?i 
' C01". °das as suas necessárias

credo Bnriam-mni inff «i • C U a |,ed,do do commandante Tan-oicuo tíuriamaqui, engenheiro construetór da Escola.

no MM^ÈMcW0 
Se7rt- 4-°' n-T' SUWrimio ° distr- do Paredão

do- eToart? „n f 
° ° Se° territ> ao distr- do CaP«o Redon-

o di trdesVFnn,^hn ° ° P^ da VÍ"a de pÍWóra' "^exou-lhe
SâoFranciso ' 

"'a,'°ra' d~''"-lo-o do munXaa cid.de

¦¦.-.:¦ ¦¦"..¦
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O mesmo art. 7.°. n. 21, da lei 556, do 1911, lambem incorporou ao novo
mun. de Pirapóra o distr. de paz de Guaicuhy, na barra do rio das Velhas,
e até então pertenc. ao mun. de Bocayuva. Guaicuhy é freg. da dioc. de
Diamantina e deve contar 9.000 almas; ncl .Ia houve, em 1912, este mo vim.
parochial: 312 baptisados, 76 casamentos é 37 óbitos.

—- Toda esta região entre o rio S. Francisco e o seo grande afftuente, o
rio das Velhas, tem sido descripta por notáveis geographos, viajantes e es-
criptores. nacionaes e extrangeiros: Ladisláo Netto, Theodoro Sampaio, Hen-
rique Halfeld, Emmanuel Liais, Sérgio Saboya, Plácido Amarante, Eduardo
de Moraes, Orville Derby, Elpidio Mesquita, Nogueira Paranaguá, Tancredo
Burlamaqui, José Carlos de Carvalho, J. Francisco de Paula, etc.

CXIII MUN. DE PITANGUY

Este mun. da região de Oeste (valles do Pará e Paraopeba) abrange sete
districtos (pela nova div. adm. do Est.) :

Pitanguy (séde-cid.)
Conceição do Pará.
Cercado.
Maravilhas.
Abbadia.

6'Pompéo.
7 Papagaio.
—Com a lei n. 550, de 1911, o Congr. Mineiro desmembrou deste mun. a

maior parte do territ. do distr. da Onça (n. V do art. 5.° da cit. Lei), fican-
do tal território repartido, como si fosse minúscula Polônia, entre os três
muhs.de Pitanguy, Pequy e Pará; e pela mesma lei (n. LIV do art. 2.°) ri-
coíi çreádò um novo distr. do paz, no mun. de Pitanguy, com o nome de
Papagaio e formado com territ. desmembrado do distr. de Maravilhas, no
referido mun. de Pitanguy.

—Antes das alterações administrativas de 1911, o territ. do mun. de Pitan-
giíy.era aval. em 3.955 kms. quaclrs. ; e pelo censo çlemogr. de 1900, sua
popul. era de 27.180 habs. (dos quaes 13,577 homens e 13.603 mulheres.)

Pela div, eleit. o mun. faz parte do 1.° distr. fed. e da 5.a circumscr.
est.

Pela div. jud., constituo uma com. de 1.» entr. e com o único termo de
Pitanguy.

Pela div. ecelas.', pertence ao areebisp. de Mariana.

JVicle sobre a cid. de Pitanguy o sobre os distrs. e localidades deste
mun. os traços históricos e ohorographieos estampados no 3.° vol. do Annua-
rio de Minas (pags. §11—817),

-— Em ii do Dez. do 1907, fali. nesta cid. o talentoso jornalista mineiro e
ex-dep. est. Coronel Vasco Azevedo, antigo rocl. do Pitanguy, da Gazela
de PUanguy, da Justiça e do Diário cie Noticias (este da Capital do Est.).

Em 1909, com memoraram os pitanguyenses o 2.° centenário da funda-
ção dó Pitanguy, pelos bandeirantes paulistas, pois foi em 1709 que esses
audaciosos forasteiros aportaram áqúellas paragens, fundando a hoje bi-
secular localidade mineira. Como curiosidade cia historia local, diremos que,
cm uni período de 150 annos, aquclla parochia so teve os três segúintps vi-
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O actuat Secretario da Agricultura do Estado
Dr. José Gonçalves de Sousa (Nat. de Villa Itaúna, Minas, e nasc. em 1863)



'¦¦ '¦¦' y £,'¦'¦.¦

"y Cyy' 
'-¦/¦¦ 

: <y;ri ;:;y .v^ .m\i.'.'','./; :'•;'¦ ç'\yy'-i

....

¦ 
, 

' 
¦

*

ANNUARIO DE MINAS
"^*'^A#«^^^ 659

. garjos: drs. Domingos S. Torres Brandão, Belchior Pinheiro de Oliveira eF adre Vicente Ferreira Guimarães, hoje fallecido
O segundo foi deputado ás Cortes portuguezas de Lisboa e representouimportante papel nas luctas pela independência (1880 -1822).

rÜfl 
m"nticiPio de P^nguy confina com os de Dores do Indayá, Abaelé,Cuivello, Sete Lagoas, Santo Antônio do Monte, Itapecerica, DivinopolisPequy e Pará. * ''

A producção agrícola do municipio, bastante animadora e notável éconstituída pelo milho, assucar, aguardente, café, arroz, e algodão, elevàn-do-se a safra deste ultimo, annualmente, a mais de 50.000 arrobas.A criação de gado vaccum e suino constituo a maior fonte de renda domunicio, sendo avultado o numero de fazendas pastoris, existentes no

não7w*nÍ!d- 
de Pitan?uy 

,é 
ljem accidentada e tem aspecto agradável,i ao obstante suas ruas não obedecerem a alinhamento, como geralmente séda nas antigas ífWW mineiras. O seo clima é magnífico, pois' a temperltura media é de 21/4 e a alt. da cid. é de 640 ms. sobre o nivel do n!TAtopographia da localidade, que está situada na encosta de uma gran-de montanha e bonita, existindo nella bons edifícios, entre os quaes se de"-

rum, o Hospital e muitas vivendas particulares.Tem água canalisada, illumin. electrica, ruas regularmente calcadas éarborisadas; possue boas casas commerciaes, hotéis, pharmacias, áSellimprensa periódica, médicos, advogados, etc. S'
-Somente o districto da cidade conta 35 casas commerciaes, 40 próprio-dades agrícolas, 6 engenhos, 3 pharmacias, 2 fabricas de vinho de uva l0.tel, 3 med.ços, 2 advogados, 1 grupo escolar com 9 classes, dois iornae eiiiiif mttícidos-,ie p"°pHedade mw^ãm
Esta Fabrica está situada ás margens do rio S. João, na povoará-, de-nominada Brumado, distante da cidade 6 kilometros; e o seo apita '¦ tW\mi»WW&¥mW, Produzindo 900 mil ms de oò d\íanno, e consumindo 25 mil arr. de algodão. A Pabr. tem 140 oilarát mund cm 1872 e éhoje accionadaáclecfricidade, derivando""d B „,„luze força para a cid. de Pitanguy. rumado
- A estarão da cid. de Pitanguy fica no kil. 5 do ramal de seo nomeque parte da estação de Martinho Campos sobre o rio Pará. Ella di,?a 442kms. da est .do Sitio, ponto inicial dafE. de P. Oeste de Minas. Dá StaíwmmSm°m a viagcm ,,,ais di,,,5cta é i,eia °esi°de m S

desf lÍI f' 
'" mi' n° Se°arU 0-" aSSÍm 

^ 
— os limites

i,vJN* 
XX,IU' AS dÍVÍSaS d° mllniciPi« de Pitanguy com os muns. Iimitropl.es continuam as mesmas, com as seguintes alterações •

a) Com. o municipio de Sete Lagoas a divisa será pelo rio Paraopebnvoltando a pertencer ao do Pitanguy a fazenda da Taquara ' -
b) Com o do Pará a divisa será pelo rio Pará até a divisa com o de Itanecerica ficando pertencendo ao districto do Cercado as fazendas JbfcSTtraídos e Rq,as, que são desmembradas do distr. de S. Gdncálo '

A
s.''*T



660 ANNUARIO DE MINAS
«,^.^.*.*<

*

N. XXIV. Fica annexado ao districto da cidade de Pitanguy o territo-
rio comprehendido entre os riosS. João e Pará, que é desmembrado do dis-
tricto da Onça, do mesmo municipio, com as seguintes divisas:

«Pelo rio S. João acima até o pé de uma várzea, no logar denominado
Barreiro; dahi por uma linha que, partindo da beira do rio, segue em dire-
cção a um pequeno espigão que começa perto, á direita da mesma várzea e
por esse espigão até o alto do Cascalho ; deste alto, em rumo direito, aponta
da serra do Gaia, por esta afora até a beira do rio Pará, no logar denomina-
do Chambá, onde morre a serra e termina alinha.»

Em 1912, o Gov. do Est. approvou os estudos da Cia. E. de F. Pitan-
guy a Paracatú, estando proseguindo co.m gr ande actividade os trabalhos de
construcção dessa nova ferro-via, que tem o seo ponto de partida na estação
de Martinho Campos (no entroncamento da Oeste de Minas), estando já prom_
ptos 16 kilometros de linha para receber trilhos e terminada, provisória-
mente, a exploração da linha (até junho 1913) em S. Antônio dos Tiros, a 220
kms. da est. de Martinho Campos.

—O Gov. Mineiro também encarregou o Engro. Antero Magalhães, em
1911, de fazer os estudos da variante, que se projecta para converter o ramal
de Pitanguy (na Oeste de Minas) em uma linha directa para o S. Francisco,
até o mun. de Abaeté, o que será um serviço de grande vantagem para a
velha cid. de Pitanguy e para a própria Estrada de F. Oeste.

Por decr. n. 3.635, de 11 de julho de 1912, o Presidente do Estado de
Minas Geraes resolveo marcar o dia 20 do mesmo mez, para a installação do
novo districto de Papagaio, neste municipio de Pitanguy, visto lerem os res-
pectivos habitantes satisfeito as exigências do art. 16 da lei n. 556, de 30 de
agosto de 1911, lei essa que crcoti o referido distr. de paz.

Fica situada neste mun. a Fazenda agrícola denominada Areias, per-
tencente ao sr. Eduardo Eppes Cancado e cujos limites distam apenas 9 kilo-
metros da cidade de Pitanguy, compondo-se ella de 51)0 hects. de terras de
culturas e de 1.450 hects, de campos e cerrados.

E' separada pelo piscoso rio Pará, que a atravessa de extremo a extremo;
e, além desse rio, é servida pelas seguintes aguadas : córregos do Torna,
Caetano, Tabocas, Grota-Funda, S. José, Sobrado e pelo ribeirão Areias, que
lhe dá o nome.

Este ribeirão, medido por engenheiro, no logar denominado Salto, sem
canaes, deo altura de 22 metros, capaz de produzir a força de 180 cavallos;
o desse ponto segue o mesmo ribeirão em pequenas quedas e, com um canal
de 1 kilometro approximadamente, dá altura de mais de 50 metros, capaz de
produzir força talvez superior á de 40Ò cavallos.

A referida fazenda tem também terrenos próprios para a criação de
gado, e possuo mattas, á margem da linha da E. F. Oeste de Minas, que a
atravessa, tendo no centro o Estribo Areias.

Muitas outras propriedades agrícolas possue o mun., como sejam as
Quintas vinicolas da Pedreira (de Miguel J. de Freitas) c chácara da Penha
(de Rodolpho C. dos Santos), Fazendas do Engenho (de Francisco Vallada-
res de Vasconcellos), da Cachoeira (do coronel Francisco Bahia da Rocha),
do Barreiro, etc. (todas no distr. da cid.); Faz. do Cordovil (de Luiz Fran-
cisco de Freitas) e do Melgaço (de Antônio Cardoso Villaça), ambas no distr.
de Papagaio ; Faz. da Ponte (de Bernardo V. de Vasconcellos), da Taquara
(de Cornelio J. de Vasconcellos), dos Morrinhos, do Junco e outras (no

*' . 'V"--.,.;', fe
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distr. de Maravilhas); Faz. do Diamante (de Vieira & Irmãos), de São Mi-
guele Bòa Vista (no distr. do Pompéo); Faz. da Floresta (distr. do Cerca-
do); Faz. do Bicrity (distr. de Abbadia) ; etc.

CXIV—mun. de piumhy

Este mun. do Oeste (no alto S. Francisco) abrange seis districtos de paz
(seg. a nova div. adm. do Est.):

Piumhy (séde-cid.)
Perobas
Bocaina
Araujos
Pimenta

S. Roque
—Este mun. perdeo, com a reforma da div. administrat. do Est., em

1911, o distr. de S. João do Gloria, transferido para o mun. de Passos (pelo
n. III do art. 5.° da cit. lei n. 556) e ganhou o distr. de Pimenta, que o n.
II do cit. art. 5.» desmembrou do mun. de Formiga e annexou ao de Pi-
umhv.

—Tratando deste mun., na ed. de 1909, deste Annuario (pags. 818—824),
falámos da existência nelle de mais 2 distrs., Córregos e Franciscos, cuja
creaçâo não foi, entretanto, confirmada pela cit. lei 556 ; pelo que não os
computámos mais no quadro dos distrs. de paz do mun. de Piumhy.

—Era de 25.043 habs. a população deste mun. (recenseam. de 1900). Sua
superf. até 1911, antes das alterações soffridas, era de 4.717 kms.2.

Faz parte do 4 ° distr. fed. e da 4.a circumscr. eleit. do Est. Judicia-
riamente, constitue um termo forense da com. de Campo Bello.

Piumhy está a cerca de 800 ms. de altit. e fica a2°55' de Long. Oeste
do Rio de Jan. e a 20°30' de Lat. Sul.

Pordecr. n. 3.856, de 1.» abril de 913, o Gov. do Est. creou nesta cid.
de Piumhy um Grupo Escolar.

A cid. de Piumhy vae ser servida pelo caminho de ferro, com a pro-
xima construcção do Ramal de Piumhy. Em 22 de abril de 1913, fez-se o
fincamento da ultima estaca nos subúrbios de Piumhy, dando a turma de
engenheiros, chefiada pelo sr. dr. Adam Primorose, por terminados os servi-
ços de exploração da linha férrea da Oeste de Minas que, em prolongamen-
to do ramal de Bello Horizonte, passa por S. Carlos do Pântano e vae aquel-
Ia cidade, entroncando na E. F. Goyaz, dois kilometros abaixo da est. de
Porto Real. 3>>

A linha de Piumhy, num percurso de 67 kms. e 720 metros, é de fácil
construcção e não tem obras de arte de grande monta, estando calculado o
seo custo em 20:000^000 por kilometro, tal a facilidade que offerece para a
construcção.

Sob o titulo «Notas de viagem — município de Piumhy», o sr. Clovis
de Abreo, auxiliar da Inspect. Agric. Fed. de Minas, publicou, em Junho
de 1913, no Estado de Minas, estas interessantes informações :*

A M.-42
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. -«Por uma manhã brumosa e de densa cerração, partíamos de Ribeirão
Grande 

d° Velh° Vap0rsinho 1ue íãi a navegação do Rio
O serviço de navegação no Rio Grande pertence áE. F. O. de Minas ee feito com algumas dificuldades na vasante.
O trecho navegado do Rio Grande é de 208 kilometros desde RibeirãoVermelho, no municipio de Lavras, até Capetinga, municipio de PiumhyA viagem, conquanto o vapor necessite ser substituído por outro commelhores accommodações, é das mais agradáveis que imaginar se possa.A belleza incomparavel do Rio, a vegetação exhuberante de suas mar-gens, a brilhante e variada tonalidade de aspectos, dão desta viagem de diae meio a impressão única de que se tenha assistido a um excellente «film>cinematographico colorido.
Estas viagens são feitas uma vez por semana, descendo o vapor ásquintas feiras e subindo aos sabbados.
O transporte de cargas para o municipm de Piumhy é todo por esta viafluvial, sendo o trajecto de Capetinga a Piumhy feito em carros de boiOs portos no no sâo mal cuidados e de nada mais constam que do ne-cessano ponto para o vapor.
-Çapelinga, bella povoação, situada na fralda da serrado mesmo nome,é a sede do pequeno districto de Bocaina.
Dista 6 legoas de Piumhy, sendo a travessia forçada para cavalleiros,pelo alto da serra. '
A viagem pela serra de Capetinga, comquanto cheia de difliculdadese perigos pois, a cada passo, margeiam-se precipícios, é lindíssima no to'-cant3 abellezas naturaes.

- A serra eleva-se consideravelmente, a sua vegetação é, nos pontosde accesfo e nas quebradas, a vegetação de cerrado, modiflcando-se poromp elo, a medida que se aproxima do seo dorso, onde predomina o canimagreste, característico do campo. F
E' ahi que se observam* em toda a sua plenitude, a vastidão e o aspectogeral do município e dos municipios visinhos.
O horizonte apresenta-se aos olhos do viajante duma belleza e gran-deza tamanhas, que provoca exclamações de admiração a cada momentoA vista e apenas interrompida ao longe por disfarçadas collinas, semellhantes a dorsos de elephante e pela serra da «Canastra», massiço formidávelde terra, do formato do utensílio, do qual tira o nome e que está a 20 le-oasda serra da Capetinga. ec5°as

Algumas gencianaceas, ligeira vegetação de aspecto enfesado, plantas3S3r$3£S£y ;•raros pés de candeia-constituem ° re-«"
e sigmas/0 

° "^ *" ¦ ^^ de VÊr pastando veado*. «"ias
Somente ao descer da serra o viajante descortina a cidade de Piumhyque descança preguiçosamente, embaixo, num vasto chapadão vermelho-A cidade de Piumhy, seria bella, si a sua edificação e o seo traçado¦ fossem mais bem cuidados e é esta a principal attençâo da actual adSs-tração mun.dpal porquanto a sua topographia, a sua extensdo o seoTmae sua água, nada deixam a desejar.
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. As ruas de Piumhy são largas, em numero de 19 e 8 praças ; dos seos
prédios, em numero de 600, alguns são bons e a sua população é de 4.000
habitantes.

A cidade e seo commercio muito esperam dos vários traçados de estrada
de ferro que devem servil-a, principalmente da ligação á Formiga, cujos
estudos foram recentemente terminados pelo dr. Amthero de Magalhães,
que alli demarcou a estação no dia da minha chegada.

—O municipio de Piumhy é exclusivamente criador e isto se demonstra
com o calculo numérico da existência de gado, que aqui apresento :

Gado vaccum.... 100.000 cabeças
Idem cavallar 4.000 »
Idem asinino e muar 2.000 »
Idem caprino 1.000 »
Idem lanigero 1.000 »
Idem suino 150.000 »

A não serem fazendas de criação, o municipio não possue, mesmo, muitas
fazendas boas.

Faz parte, entretanto, do municipio de Piumhy, uma vasta faixa de ter-
reno pertencente á matta de Pains—tão conhecida pelas suas riquezas mine-
raes e pela excellencia de seos terrenos para culturas.

— Asuperfície do municipio é.de 200 legoas quadradas.
Compõe-se de 6 districtos. A sua producção é gado vaccum e suino em

grande quantidade, fazendo muita exportação de toucinho e queijos—que são
afamados e vendidos sob a denominação de queijos da Serra da Ca-
nastra.

A exportação de café é calculada em 40.000 arrobas, annualmente,
e a de arroz em 15.000 alqueires.

Produz ainda o municipio muito milho e feijão.
—No districto de S. Roque e distante 12 legoas da cidade, fica situada

a Serra da Canastra, notável pelas suas pastagens naturaes e onde se encon-
tram as melhores fazendas de criação do municipio e é onde o melhor queijo
é fabricado.

Na serra da Canastra, onde o accesso não é difficil, mas cuja des-
cripção completa e a medida da altitude demandavam apparelhos de que
não dispunha,, limitei-me a observar a nascente do Rio S. Francisco e a queda
d'agua por elle formada e cuja altura calculei em 200 metros.

E' simplesmente lindo o panorama e o volume d'agua é tão considerável
já, que de Piumhy em dias claros pode-se avistar a queda.

A Serra da Canastra é a divisão das águas do Rio de S. Francisco que
procura o norte e do Rio Grande qie, juntando-se ao Paranahyba, forma
o Paraná, depois Rio da Prata.

Cabe portanto, ao municipio de Piumhy, mais a notabilidade de ter em
seo território o ponto de divisão dos grandes rios S. Francisco e Prata.

O Rio S. Francisco percorre o municipio em pequena extensão, sendo
já navegável em Porto Real, districto pertencente á Formiga.

Esta parte no seo trajecto. não é saudável, sendo, entretanto, bôa para
cultura e rica em calcareos, principalmente na zona cortada pelo S. Miguel
seo affluente.
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*—•A sede do districto de S RomiP ri;Cfa ™ i -i
PiUI11hy * K0(l,le aista 70 kilometros da cid. de

pois Rio da Prata Sl"' Va° d6SagUar no rio ^raná, de-

apre!iarremí daXr "^ ** ^Í0S ^°* da <*»** tão

Dére^daloa t^r^™»"*"^ P™*> lamente,
kilometros quadrado" " 

e;tem uma extensao territo"al de 1.200
E' constituído pelos districtos da cidirlp Pimi'&*« o

Se^alf 
° COnSÍS,eem CafÓ 6 ~< -Podando toucS^ir

v AT?" f ?r 
VÍÜ? P01' "m P°rt0 fluviaI da navegação do Rio Grande idaK. P. Oeste de Minas); e por esse porto de Capetinga é que se faz 

"randê 
nV-tda exportação de seos produetos. to 

nde parte
A sede do município dista 00 kilometros da estação de S. Mi-uel eSfirt,

d S 
°ofnÍ 

dTS 
da, 

V- r °yaz; °6 da Pormi^ fi0 d° £sS.y, lí 
'

rode" m o mun ** 
"^""S* ° 18° d<! Sacramento, cidades que

1 dAe SiSS1 
d° °afé' "° nlUniOÍpÍ0' Ó de M 

0<* 
a do ar-

de BoLía'"'0 
^ CaPeU>m é "m 1,GqUen° a'VaÍa1' séde d0 °istr. de paz

Fica esta pov. de Capetinga, no mun. de Piurnhy e é porto fluvial flo

No arr deCapelinga se encontram ag. de correio, hotel, pharmacia vanos estabelecimentos commerciaes, etc. Capetinga quer disèr em íuni«capim ou matto branco». ' m tuP]>
• Dista 36 kms. da cid. de Piurnhy e no pov. ha uns 60 prédios, 1 E-reia 1escola publica e vanos estabelecimentos commerciaes J-Pica o povoado dos Cabrestos, no distr. da cid de Piurnhy e nelle iá

WÊM * 
WmMpÚ' Uma caPella e um cemitério, constiuido pela
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DMtorH íf PP^ ? 
° m3ÍS n0V0 d0 mun e vive mais <>» industriapastoril do que da agricultura.

Dista o logarejo3 legoas de Piumhy.

Deliria 
d!.S' J°Sé das,Perobas(mun- de Piumhy) posssue uma nova ca-

uns 50ca° sPaír°!lr0; -^ ^ 
"^ P°r *<«»*o dos seos habs.,

momados! ' 
eSC" P •' * pharmacia> 6 «"«oció. de seccos e

Dista36 kms. da cid. de Piumhy e é distr. muito ngr. e pastoril.
tant7s díS 

^ PHme,nta' a^ricolamente falando, é um dos mais impor-£&í XX:dev,d0 a exceI,ente ,lualidade de sdas te™> sit-d-
vacotfSÍsníoí6 

^ ° """^ * ^ ""'^ dosenvórvid* criação de gado
Existem no arraial de Pimenta, que distais kilometros de Piumhy, cerca

ifllaSc"P 
°S 'IUaeSÍ e8TeJa' 2 eS0°laS pUbÜCas" 8 casas ~er-ciaes, i pnarmacias e agencia do correio.

CXV. MUN. DE POÇOS DE CALDAS

um sf ^Sto de6 ptz: 
° ^ (" ^^ C°m 8" PaU'0) ***•*""»

1 Poços de Caldas (sede da villa).
-Sua popul. pelo recenseam. de 1900 era de 2.101 habs. e a superf domun. era aval. cm 561 kms.2 ;1 ' '

^Faz 
parte, eleitoralmente, do 5.» distr. fed. e da 3.« circumscr. do

com? Sll^ ^ 
"^ *-Í "* ÍÔV0 * dep6nde' no ^diciario, da

No eccles., pert. á dioc. de Pouso Alegre.
Consagrámos á-descripçào deste mun. c do suas fontes e águas thermaes

o leUorr^" 
"° Anm'aVÍOã0 1909'Pags. 884 a 831), para onde remettemos

-A villa e mun. de Poços foram creados, em 1888.A villa está a 1.200 ms. de altit. e a 21M5' de Lat Sulli' servida pelo Ramal férreo da C Mogyana, de Cascavel a Poços. '¦

ChinZhV/n1!!68 
8Hav "a bf'nea,'Ía: Ped''° B0t6lh0' mmm Macacos,unquinha e Quinze de Novembro.

nom° »lV ^?'§ W' 
Um P''ef°Í,:0 (° aCtUal é ° adv- Fl'ancisco ^scobar)nom. pelo Gov. do Est. ;

i f,ZA 
<<C-*Thermal/e Poços de Caldas., que explora o contracto das águase fontes medic.naes desta villa, tem sede na cap. de S. Paulo e são seos di-

Carblt08 
S,'S" '^ Dias da Silva> J">" Miçheli e Nicoláo Pugliese

Em 1910, contractou a C.' em S. Paulo (por intermédio do corredor Leo-nidas Moreira e em notas do 2." Tabellião daquella capital), a emissão de umempréstimo de 3.000 contos de réis, em obrigações ao portador (debentures),nos termos do Dec. 177 A de 15 de set. de 1893, e nessa occasião lançou o se

A. '
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guinte interessante manifesto, datado de 10 de Dez. de 1910, e que bem
historia e da ideado que vale a estância balnearia de Poços de Caldas.

Vamos transcrevel-o na integra, nesta edição do Annuario de Minas:
*

«A Companhia Thermal de Poços de Caldas, fundada nesta capital (São
Paulo) em 11 de maio de 1906, tem sua sede e foro na villa de Poço3 de Cal-
das, Estado de Minas Geraes, para onde a transferio por deliberação da as-
sembléa geral extraordinária de 9 de fevereiro de 1901, cuja acta foi devida-
mente registrada sob n. 856, na Junta Commercial de S. Paulo e sob o n. 231,
a fls. 96 do Protocollo do Registro Geral de Hypothecas da comarca de
Caldas.

A Companhia lhermal de Poços de Caldas tem por objecto o «Monopólio
—ou exploração privilegiada»:

a) de todas as aguas, da villa e municipio de Poços de Caldas, de qual-
quer temperatura e composição chimica, actuaes e que se descobri-
rem durante os 70 annos do seo contracto, quer para uso local, quer
para exportação;

b) dos serviços dos abastecimentos de aguas, rede de exgotos e telepho-
nes, no municipio; garantido o pagamento das taxas provenientes dos
serviços de água e exgotos pela Prefeitura Municipal, «obrigada a
cobrar executivamente dos devedores remissos»;

c) de «jogos lícitos e tolerados», a quaesquer casas ou empresas conge-
neres, desde que se inaugure 9 Casino;

d) dos estabelecimentos balneários, de aguas de «qualquer temperatura e
composição chimica», e sem monopólio ou privilegio',

e) e dos hotéis e theatros:
Tudo de accordo com os contractos de 21 de abril de 1906, novado em
18 de agosto de 1908, com o governo do Estado de Minas Geraes, e
nos quaes, além dos privilégios e monopólios já referidos, se estipulou
em favor da Companhia Thermal de Poços de Caldas:

. /") a absoluta isenção de impostos estadoaes e municipaes de qualquer es-
pecie e natureza:

g) a intervenção do governo de Minas Geraes, junto ao governo federal,
para obter isenção de impostos federaes; e

h) o direito de «desapropriação, por utililidade publica», de tudo quanto
for preciso á Companhia para a execução das concessões feitas».

A COMPANHIA THERMAL DE POÇOS DE CALDAS

I.—Organisou-se e constituio-se em 11 de maio de 1906, e os documentos
legaes dessa constituição estão registrados e archivados na Junta Com-
mercial de São Paulo, sob n. 824;

II.—Os seos estatutos foram publicados no «Diário OíTicial» de São Pau-
Io, de 16 de maio de 1906, registados no Registro Geral de Hypothe-
cas desta capital, sob o n. 326 do Protocollo A, Especial das Socieda-
des anonymas; e

III.—esses estatutos foram modificados em assembléas geraes de 11 de
janeiro e 30 de novembro de 1908;
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IV.-as actas dessas assembléas foram publicadas nos jornaes: «DiárioOfficial», de São Paulo, de 4 de dezembro de 1908, «Minas Geraes»,orgam official do governo, de 27 e 28 de janeiro e 7 e 8 de dezembro de1908; jornaes e actas que estão registados nas repartições compe-
-A Companhia, Thermal de Poços de Caldas, para o fim de melhorar eterminar as construcções e installações dos seos diversos ramos de explora-çào do seo contracto de 18 de agosto de 1WS com o exmo. governo do Estadode Minas Geraes, devidamente autorisada pela sua assembléa geral extraor-dinana realisada em 30 de novembro de 1908, cuja acta foi publicada nosjornaes «D.ano Official», de Sâo Paulo, de 4 de dezembro de 1908, e no «Mi-nas Geraes., orgam official dos poderes do Estado de Minas Geraes, de 7 e

3 O^OcTn^ 
^mes!"° a™0' lança publica emissâ0 de •"» empréstimo de3.ft» conto de reis, d.v.dido em 30.000 obrigações ao portador-«de6ewí„-

de 8~nn°, 7 
mmm ** mW> cada uma-«eem mil réis»-cada uma, juros

eiveis em ^h° 
a0Wln0'IT" em P™^«<» w™«traesde 4 por cento,'ven-eives em 31 de maio e 30 de novembro de cada anno até final resgate que.seráJeito, por sorteio publico annual, pago em 31 de maio de cada Lno, nopraso preciso de 20 annos. '

O empréstimo é emittido ao typo de 85 por cento e os juros e ressatesss ser cirr -Ri°d- *— • - - -ss
l.ces estadoaes de 1 conto de réis, emittidas pelo governo de Minas Gerae°obrigação que importa na prestação annual de 19:5005000, e que está rigorolsamente em dia, de accordo com o estipulado. g

i*w^ 
CrPanhÍa emittioiá um empréstimo de 1.500 contos de réis, em15.000 obrigações ao portador, emissão feita nas praças do Rio de Janeiro ede S. Paulo, das quaes estão resgatadas 12.500 debentures - 1.259:0008000 de'

LT^nmn -em 0ir"ulaçâ0 2-410 debentures - 241:000$000 de réis,-241 OOOSOOOde re.s-que seráo immediatamente resgatadas, fazendo-se depo-
TheS^tllTCaS 

eSenâ°aPreSentarem °S P°rtadores- no praso que

prod^idtdSe^S" 
^ C°mPanhÍa é de t0d° muitoli-goira, tendo

1/3 
^906- 45:000S000
\ZÍ 134.-550S00O188.-OO1S000

243:535^000

Em garantia do empréstimo, ora lançado, capital, juros e amortisaçâo, aCompanhia dá em penhor o seo contracto com o governo de Minas Geraes eem hypotheca todos os bens que possue actualmente e todos os mais que ve-nnaa adquirir na vigência do presente empréstimo.

2.429:2S4V20.da 
C°mpanhÍa é' actualmente' de 6.252:331$688 e o passivo de

)

i
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Valor e descripção dos bens existentes
Os bens da Companhia são, actualmente:

•J^",^^ ^ * CaWaS'P°SSUe a COmpanhia Th—' -
bertfde^rZt:' dMWnta"to*«« "empresa, com a áreaco-

6) Dois «estabelecimentos balneários», denominados «Pedro Botelho»
Ir nm0fl'^ 

angrdo uma superficie de ^™- quadrs! 
ho

corotl^Xtnqu^T adqUÍHd°S D° "" « ^ a° «••
«O pavilhão da Caixa da água», a 1.500 metros dos estabelecimentosoa 100 metros de altitude sobre a villa, com um .restaurante-parque,!

Wit 
GZanãie,Hotel da Empresa. ~ W um estabelecimento de construcçãoantiga, de estylo severo, mas de completa solidez. tonsirucçao¦ Possue actualmente 85 espaçosos quartos para os clientes da Com™nh,a um excellente «salão» de musiea e diversões», nm saZSlántaw com2 mx9m ou 216m2, e mais dois salões para «palesíras» e pequenaaSll™alem das respectivas dependências para «cosinha., copa! adegas deposito'lavanderia e de 14 instal.açòes sanitárias, distribuídas Jo tod o ediflcio 

'
O .Grande Hotel» acha-se dividido em duas partes" a «Casa Velha e* a

S ?:?"' 
P0/ 

MeSta 
UUÍma de const™^° ™ais recente (datando deiicliií 54°metros quadrados-ou pouco mais de 4quint0 da

creio0» TãLt 
" HOtel; GSta 1Ígad° PW' "ma passa8em inlel'na «o «Re-creio» ou «Casino», com 4 espaçosos salões para leitura, jogos e restai,

ST 
P0SSWnd° aÍDdaC0SÍnha independente, deposito e i^nkção ^

O valor dos edifleios do «Grande Hotel» e «Recreio» orça em cerca de«236. contos de réis, adoptando-se a média razoável de «150 mil réis, pormetro quadrado de construcção. P me"
Todos os quartos do «Grande Hotel» são confortavelmente mobiliados o »

Z:ZZdeneí 
P°SSUem IaVa,01'Í0S fiX°S 6 agUaS —!esm0dev;damenetea

24mxl6mCeon„trVe0,Í,fÇÍCO 
*?¦'ii&ci? exis,e ™ pitoresco «Hall», com24mxl6m ou «384» metros quadrados, em pleno jardim e dotado i am «posto

ffi.°£Í°Sr.? 
co(mmunica«ào telegraphica com a cidade d. São Lio(distante «311» kilometros).

a,i„°i 
m°íiliari°' 'inhos' oaixellaS,'-apparell,oS) utensílios c mercadoriasactualmente^ex.stentes no «Grande Hotel» e «Casino» allingem o valor de«80» contos de réis», o que é facii de conceber, sabendo que esses estabeleci-mentos se acham apparelhados para receber, com as novas accommodacões
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um contingente superior a 200 pessoas, numero este que attingirá o quadru-pio, se as installações actuaes pudessem comportar tal acerescimob) ESTABELECIMENTO THERMAL «PEDRO BOTELHO*. - Sua cons-trucção foi concluída em «1885», tendo sido o respectivo edifício ligado ao«Grande Hotel» por uma galeria envidraçada, com a extensão de «40» metros,afim de preservar os banhistas residentes no Hotel da temperatura do arexterior, logo em seguida ao banho thermal.
A «parte central» do estabelecimento é um vasto rectangulo com «42»metros de comprimento e largura de «16», com «3» galerias longitudinaes,sendo que as lateraes dão accesso aos «banhos de primeira classe», paraho"mens e senhoras, respectivamente, e a do centro para os«banhos de segundaclasse».
Na frente do estabelecimento está situado o «salão de espera», com 54metros quadrados, seguindo-se a bilheteria e deposito de linhos.
Nos fundos do estabelecimento íparte posterior), existe a installacão de«duchas», com os respectivos apparelhos modificadores da pressão e do jacto,podendo a applicação ser feita com água fria, tepida ou thermal, até 42:graoscentígrados, utilisando-se, conforme a indicação, águas puras ou águas sul"íurosas. A pressão estática da água é obtida pela quedado liquido, de umaaltura de 18 metros, do alto de um «chateau-d'eau», especialmente construído

para esse fim, attingindo a água em «jacto pleno» a pressão de 25 librassusceptível de se elevar a mais de 50 % em orifícios reduzidos, existentesnos vários apparelhos de applicação especial. Fazem-se ahi applicacões deducha escosseza, ducha de chicote e ducha ascendente, sulfuradas ou sim-
pies. Em um gabinete á parte, existe uma secção de inhalação e outra de«duchas locaes», para o tratamento das affecções do nariz, pharinge, laryn-
ge, eic.

No grande «rectangulo central» estão distribuídas «57 banheiras», sendo26 de primeira classe e 31 de segunda.
As de primeira «classe» são construídas em alvenaria revestida de umaespessa «chapa de cimento», o todas installadas em quartos confortáveis, do^80,X2<»,50, providos de um sofá, espelho, cabides, etc. Alguns desses

quartos sao utilisados para «banhos de estufa» com permanência mais longado banhista, quando necessita de applicaçòes therapeuticas dos «vaporessulfurosos», contendo os quartos respectivos um «leito de repouso».
Accrescentem-se ao que vem de ser descripto os apparelhos para «pul-verisaçào., usados nas moléstias das vias respiratórias, bem assim para «gar-

garejos»,a vanas temperaturas, e ter-se-ha uma noção completa do estabele"cimento de «Pedro Botelho», cuja «área coberta» mede 982 metros quadrados»e cujo valor actualmente orça em cerca de «160 contos de réis».

h ^J^BELECIMENTO DE MACACOS. - Foi inaugurado em fevereirode 1896, e está situado a «600» metros do anteriormente descripto, sobre asnascentes das águas thermaes que têm o seo nome.
E' uma installacão de «560» metros quadrados de superfície, com 26 quar-tos de banho, entre os de primeira e os de segunda classes, dispostos no sen-tido longitudinal e servidos por oaas galerias de accesso, terminando na fren-te do edifício por um «salão de espera, e duas salas lateraes, e, na parte pos-tenor,por um grande «reservatório» circular para águas thermaes, gabinetessanitários e dependências.
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cot^tlllrTafdeC,aSSe,Hâ°, fCHaS - CeramÍCa "««to-. -
como também Zl" g? S olasse" demad«^ brasileira «ced o»,
«Pedro Botelho» " de ClaSSe identica n° estabelecimento de

^^iT^io: l\tr;as applicaçôes *«p«*« - Mis
de vapores sultoosoí' 

C°nS1Stlndo esPe«almente nos banhos thermaes e

tos d^lirf: íaSÍ0' C-°B °S "" perten°eS> em »™í d* *™ con-
»«l.^Cqroí£S!0e',,,eradaéde est^ moderno, de linhas

ladol^fat^rr 7™^° ™ ÁGUAS MINERAES. - Ao
rafamentoex>Zl ?*Z 

^ :Macacos"'e^ situada a usina de engar-
Caldas». Abra*! . g«aS aIcallno-gaz<'sas, denominadas «Águas do
pequeno reserv22Te Zl^tlTZt^ *"?*»• P°™^° ™
ba de pressão trabalha , « q de laVagem de «*»afas, uma bom-

A «Água de CaWaL Ihi chTl 
°í P°- eLectrÍcidade> e ™*» accessorios.

de «4.300 metros, etrtsportadade^r - CaPtada a ™a distancia
de grés vidrado, comSSK-í^h T T"** M aUSÍna em tubo
V nessa usina Que si ZL" °' P°r SÍmpleS 8ravidade.
cheias de água minera S 

escruPul°samente as garrafas, em seguida
"-Paraar^

^«^^^^rrir"^0 de suas admiraveis *"*»**»*» «*™.
outros, ofdrs Perei,a r, 

"*?"* "f<Mtóes *«««» o^to™ (entre
marinha nacional Rn o pZTI 

*lmÍt™te * chefe do corP° ™dièo da
sendo jdvantSm n coSdâíSSK^ ^ 

f^' ^rins, bexiga, intestinos rltrZl efficacia para as enfermidades do*

c) RECREIO OU CASINO DOS BANHISTAS - F.t* ^i* •tue uma dependência do fr,4dr tf 7 i /f -~-Este edifício, que consti-
quanto ás suas dfvi es int ?nand h t 

"' J*« C°U anterio™e"te descripto,
de bilhar e instSes para iol, j!" 

°' ~ 
^ S<i enC°ntram duas raesas

do de Minas, no contracto com r„ 
as^ permUtidos pelo Governo do Esta-

a roleta, o Ú.JTXlZ^^ TT"1' 
°n<le Se PÓde PratÍCar

do ediflcio estào ins ÍSSr 
'J y C'Ub' etc--Nos demais salões

nüha, etc, além WÊÊ^S?P 
°? J°g0S de P°ker' whist' xadrez- »*

foram iSriS^ãsSt (HS, ^ ' ^ adjacent-
queira, pe.o preÇo de .^tíTScoSiS," &^i^* ^

<7) PAVILHAO-BAR DA CAIXA TVAPTta p> •. 
nnoaaÇ°es-
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do mar, com uma «varanda» para pequenas refeições e refrescos, e rodeadaae bosques frondosos e caminhos ao longo da montanha, grutas, nascentesde puríssima água e bellissimo jardim. - Constituo hoje a «great attraction»aos banhistas, sendo diariamente muito freqüentado por «touristes» a pé,a cavallo ou de carro.
A construcção e os accessorios importam em cerca de 25 contos de réis.

*

_ Além dessas construcções principaes, possue a Companhia Thermal dei ocos de Caldas uma officina de apparelhamento de madeiras, próximo do«Grande Hotel da Empresa», e bem assim a fonte da Água de Caldas (sobreas nascentes), além de 5 kilometros de «rede telephonica», de que é conccs-sionana. O telephone estará brevemente ligado a São Paulo e Santos.Devemos accrescentar que todos os estabelecimentos da Companhia são«ílluminados a luz electrica», sendo que só no «Grande Hotel» e estabeleci-mento thermal de «Pedro Botelho, existem 180 lâmpadas, com .3.340 velas»,de 3,5 watts cada uma.
Nos valores acima computados, estão também comprehendidos todos osterrenos adjacentes aos mesmos edifícios, occupando a área de «50.000* me-tros quadrados no centroda villa.

II
Valor e descripçâo de obras novas e dó outras em construcção

Afim de apparelhar a estância balnearia de Poços de Caldas, com todosos elementos capazes de a fazerem rivalisar com estações congêneres daEuropa, a Companhia Thermal tem actualmente em construcção :
a) Os trabalhos de abastecimento de águas e de exgotos de matériasimpuras, ja concluídos e em pleno exercício ha cerca de 6 mezes ;b) Um bello e confortável edifício, para uso de Casino e salões de di-versões ;
c) Embellesamento e rectiflcação dos ribeiros de «Poços» e de «Cal-das», com a construcção de um «parque» na praça principal da locaisdade ;
d) Melhoramentos, macadamisação e arborisaçào das ruas que conver-

geni a essa praça, ônus esses impostos pela própria concessão da exclusivi-dade dos estabelecimentos balneários.

Abastecimento de água e rede de exgotos
Possue actualmente a estância de Poços de Caldas um total de 700casas, espalhadas em 30 ruas, uma avenida e 3 praças com o desenvolvi-mento de 15 kilometros.
Para o abastecimento de água á população flxa e íluctuante, tomou-sea media de 10.000 habitantes, attribuindo-se o coeííiciente de 200 litros «percapita», em 24 horas ; e foi captado a uma distancia de 1.500 metros dalocalidade um ribeiro que fornece com excesso esse \olume de 2.C00 metroscúbicos por dia. A respectiva «represa» está situada ao lado do «pavilhão-bar» (já descripto), a 100 metros de altura sobre a praça principal e a1.300 metros de altitude sobre o nivel do mar.
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veStfb;::t,tcradasm 
6SPaÇ0S0 *ha,U eM °Va1' «' na Hnha -diana,'dois

_¦„, ?,>an<lar 
°fre"* constituindo o «Casino de Luxo» comporta quatro vas-

T; 
°St da. dÍreÍtaJ deStÍnad°S a i0^ e os da esquerda? a re uran-te, um, e o outro as grandes festas, concertos e recepções, etc Fscollsndnesses salões esistem salas e gabinetes destinados aVdtu aresta pquenos jogos, etc; e, circundando todo o edifício nas duas ®áffiSpassam dom «terraços cobertos., terminados, nos seos e__SS°_l

S^nldS'^,40 
emCÍ°\ ^ <,balCÕeS* °U "braços» a 

'descober-
io, aestinadosa utihsaçao nas horas do sol.• Até agora tem sido despendida a somnia de 166 contos com aconstru

do reíL^ptxSLttlr" ^ Se'ha ^ ^ a ^ de «^ ^
Trabalhos de embellesamenlo e arborísação.- Com a rectificacão o À

SSos°de 
eiros,dc,p,oços*e dG «mmm &&&Z£m

Íonfos rll HS' /Vend° 
eSSCS l''abalh0S ÍmP0r&r na 'l^ntia de 251contos, quando ultimado, compreendida nesta sõmma a construcção do tfraSde «Parque» central, em frente ás edificações da Companhia, hbjeÍ Siconcluído, o quo dará uma nota extremamente pitoresca á grande Sem que as mesmas ficam situadas. te P^a

Quanto aos-melhoramentos» e «arborisação» das ruas conver-indo ápraça prmc.pal, não deverão exceder de cerca de 150 contos de ré"s»
*-Por doe. n. 2.481, de 23 de março de 1909, o Gov. do Kst creon _____Grupo escolar, com 6 cadeiras, na villa de Poços de Caldas: e 5 anüos antafora creada a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, pelo dec est „1.777, de 30 de dezembro de 1904, em virtude da lei estadoal n3%, de 23*dO mesmo mo» A ar.-,,-* OJ0» ue *odo mesmo mez e anno.

Installáda a Prefeitura logo no começo de 1905, o 1.» prefeito foi o srdr. Juscel.no Barbosa o 2.» o actua. o sr. cel. Fr^nciscoV/cX-Pela Prefeitura tem sido alli construídas, de 1909 para cá ouatrn nnntos metallicas «obre o ribeirão dos Poços e rediflcadooTeo c^so em 
"Ôda
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e ^TaTe:S:2ool2r' n™ 
aJardÍDad°S "***> da Sinhásinha

damisado e arborlgSiZu ^PP 
° Mt° ° s^^^o maça-

de Prates e da E Ueâ„ ,1 / t 
Marco' Marquez de Paraná, Conde

1-go da Ín^|fc||a^fefa^^ ?«í?j e Dr. João Pinheiro;
S. Benedicto e Vae eVolU S ^ Paraná e Herval e largo de

ilfa pttoSde flcV;td?:n,adf°S' 
f°ram fek0S °Utros de ^or impor-

Prefeitura"nas "J 
s<g^^oT^1 da localida^ a carg/da

tancia balnearia de Poços de Caldas *" 
° deSenvolvim^° da es-

Em novembro de 1ÓI9 r ¦
publicalavradanaí notas doT»trnlUÍda' 

*™ S' Pau,°' Por escriptura
Melhoramentos Poços ae Calda 

' 
cot o ^f- CapUa1' a Companhia

sentados m^ê^^^M 80° contos de réis, repre-
Caldas e fontes d aguas m neraes si 

° y ^ 6 Casin°' e<» PoÇos ded° Pie Verde, no d?, ISf^^ Verde, em.Pooinhos
us fins da Companhia são:

3;-cCons,nir o ^^Z^ *^*" ««^ Verde,

do Poços de Caldara 5L ;íderaCÇa° 
6,e0trlM °U ^automóveis, l££

c-i^SSSS PotrdTSdl' 6ntre, °S « a C-^° de
com os governos fed ral WjM ^ tmWH P°r ™'° de con ractosPoços como na cidade de SÍ "'"^P"1' °U,,'°S se™cos, tanto em

«^3^^^ fé tá^ Pedro
Barros Mello: director-technico e n»ello ÍI^f 

eP^<^> *reiro, sr. Januário Loureiro. cn°en,le-t0 Jose J. ruier; director-thesou-
Posteriormente, o seo eantórí;- -com o fim de U,tMÍSttWft^í L2a) COnt0Sde réis'

cm -100 contos de réis e foi ÍaÚÍràt, 
" °Ç°S dô Caldas' 1ue flc°"

fevereiro deste anno. lnau=»'ado, com grande su.cce.sso, em 21 do
Em 4 de dezembro de 191? 1os estatutos para autorisar a difélv^T^ ¦ ?e''al f°ram ref°™àdos

mal de Poços de Caldas, com ledos o, 1 ^^ a ComP™M* Ther-
K assim, de accordo com o 

"0v 
r o^! T' -^ e «"«cessões.

Melhoramentos de tóèr essa aroni!t A -^ acaba a Companhia
Por esse motivo, ob^ou sevP F-* q!^à do 2- ™.-00oJx))

construir o Grande líot , 
°das 

Thcrma 
Ptn 

T 
° G°Ve,'n° de « a

cimento balneano, em pfe^Sl ^V"8™ 
° modeIar Mte™*

ser. iniciada immediatame te, Ívendo lól, 
°f ""^ d°SSeS ediíicios &

i i
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montado com o máximo capricho e conforto, nada deixando a desejar, defôrma que prenda e encante o hospede que fôr a Poços.
Terá o edifício 170 metros de frente e occupará uma área de 8.391,50metros quadrados. Ficará elle com as frentes: a principal, que dará parao magnífico Parque que será construido no terreno existente nos fundosdo actual Hotel da Empresa; outra para o jardim da praça Senador Go-doy, que será transformado em um bello parque; e as lateraes, perten-centes ao Casino e Thermas, que darão, respectivamente, para a avenidaFrancisco Salies e lado da praça Senador Godoy.
A parte do Hotel terá 110 metros de frente, por 50 de fundo e as doCasino e Thermas, cada uma, 25 metros de frente por 66 de fundo.
A entrada principal do Hotel ficará em uma grande galeria pela qualpassará a rua S. Paulo, onde se encontrarão, ao centro, um grande ?hall»

com elevadores e escadarias; aos lados, a administração, bilhares, «fu-
moir», «bar», salões para barbeiros, agencias bancarias e de jornaes,etc. Ao lado direito, communicavel ao estabelecimento balneário (Thermas)por uma galeria, ficarão os consultórios médicos, pharmacias, massagista,etc, o tanque para natação e as banheiras, 60 de 1.» classe e 48 de 2.*,sendo algumas de luxo, com gabinete para «toilette». Ao lado esquerdoficarão a pista para patinação, diversões para creancas e dependênciasdo Hotel, como sejam: lavanderia a vapor, frigoriflcos, depósitos, adega,almoxarifado e quartos para empregados.

No primeiro pavimento, que será rodeado por um largo terraço cober-to de vidro, ficarão: o grande salão de refeições, na frente, lado esquer-do do Hotel; na ala direita, os altos do estabelecimento balneário, onde
serão feitas as diversas instaliações hydrotherapicas; na ala esquerda, o
Casino, com vastos salões para diversões, concertos e leitura, «fumoir»,
«bar»>, «buvette», gabinetes para «toilette», etc. Tanto no 1.°, como nos
2.° e 3.° pavimentòs, existirão quartos para solteiros e casaes, ficando
nas suas frentes os aposentos de luxo, com dormitório, sala, «toilette»,
banheiro e «water-closet». Os quartos serão em numero de 250, devendo
comportar o Hotel, folgadamente, 400 hospedes.

O Hotel, além da área central, terá mais duas lateraes e em partedo telhado serão construídos espaçosos terraços, de onde os hospedes
poderão apreciar o bello panorama de Poços, utilisando-os, á tarde, pd.ra
pontos de passeio e palestra.

A Companhia Melhoramentos vae modificar e reformar completamen-
te os actuaes Hotel da Empresa e estabelecimentos balneários, que ficarão
servindo emquanto não concluir as novas conslrucções que vae fazer, de
forma que, já na próxima estação demarco de 1913, quem for a Poços de
Caldas, encontrará todo o conforto, sendo primorosa e solicitamente tra-
tado, de forma que se firmem os créditos daquella estação balnearia, parao que se empenha fortemente a Companhia Melhoramentos, animada das
melhores intenções e louváveis projectos.

Logo que forem concluídas as novas construcções e levados a effeito ou-
tros melhoramentos que a Companhia pretende fazer em Poços de Caldas,
para o que gastará de 18 a 24 mezes, construirá o Hotel-Sanatorio e Casi-
no, em Pocinhos do Rio Verde, formando alli uma outra estância filial á
de Poços de Caldas. Em seguida, constiuirá a estrada para automóveis,
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f 
tancias> Para ° 9U5 I* tem a necessária concessão daCâmara Municipal da cidade de Caldas, tendo ainda outros proiectcTquese acham em estudos, por emquanto debaixo de uma necessária reservatendentes a transformar completamente aquella estância bafaria

,™,Aflm 
d,° ass|gnarem a revisao do contracto, estiveram em Bello Hori-

da Cama™ deestr°P,de, 
I912' °VrS- dr- Gab'Íel DÍaS da Silva- P™«™°da câmara de Sâo Paulo e presidente da Companhia Thermal, e o denutado

Seato/de £52 /"'^I' 
PreSÍdent6 ** ^^ MeUramenoe poços de Caldas; e o engenheiro architecto José Piffer, director technico da nova Companhia Melhoramentos Poços de Caldas.

CXIV—MUN. DO POMBA

m« 
EStH8 mUn' 

^ 
regÍâ° da Matta (Valle d0 Pomba> abra"ge quatro dis-trictos de paz (seg. a nova Ref. de div. adm. do Est.):

Pomba (séde-cid.)
Taboleiro
Silveiras
Piraúba.

—Com a div. administrat. do Est.. feita dpIa pU i*í „ **/• ~

rrcaflra de constituirem °s 2—-^^™tó LcS
d» iln .SMP6rf" 

d° mUn- d° Pomba até antes dalei 556 (30 agosto 1911) era
È?190VV' 

qUadrS- H°je> é bem nienor a area teriitorwTo munEm 190.» o recenseam. apurou no mun. uma popul. de 38 598 habs-Jaz parte, na div. eleitoral, do 3.» distr. fed.Yda 2.- cir!umscr!'do
Na div. jud ,-constitue uma com. de 1.- entr., e com um só termot Vü M"pert- ao arceb-de Mariana- sotermo-

Na ed. de 1909 desta obra já consagrámos a<? naffí sqi qox • a
phys. e histor. deste velho mun. do Pomba? P 

g U'm" deSC1''

4*0 msA ded'aftltPZbaHenCI'aVfa 
M bada d° Parahyba do Sul) está a4.0 ms. de altit., gosa de uma temperat. média de 21,°8, e flca nesta n„«geograph.ca: 0»4, de Long. Leste do Rio de Jan. e 21.Í de Lat Su. 

?

No semanário Correio do Pomba (agosto de 1909), o chronista local srPedro da Silveira publicou estes interessantes apontamentos so e a fundaçãoda freg. e villa de S. Manoel do Pomba mnaaçao«A's 9 horas do dia 25 de agosto completaram-se 77 annos que a actuilcidade, en ão freguezia do Martyr S. Manoel do Pomba, recebeo a sua , Jsíde villa (25 de agosto de 1832). 10si5e
Conforme a resolução da Assèmblea Legislativa de 13 de outubro de1831, tomada sobre outra do conselho geral da província snPE#

pela Regência Augusta e referendada peloMinistro do Imrio J LinoCoutinho, foi creada a villa do Pomba e mandada pôr em eZ^oTve^.
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*

Munt?f:saéciczrcha:::ihd:Ffanciscode *-•«>«.'«« Brau,io
Me.lt etoTSatíd^lTa:^rSd„r,nde f ™' ^ "^ ^ d«
parte do dr ÀntoMo w u„ t 

P°níaI)teve logo principio de execução por

¦as com vTaS 
*J*£ 

Zlo°s ^ZnZl'deulSue 
«& 'f ^

compunha o novo município Proveniel>te 
de 14 freguezias, de que se

r^^S^ZJS^' formava"se dos seguintes —
Duarte, Cus toZ JoífSmo Pin LT Pf f6nte' ^^ J°^ Rodrigues** a, ai,,1iM,S,S;S2S2^SS c°"**'"4
p^r^ d° ™^-- -
Leite de Magalhães Pinto 1™ ,7 

VOt°S; caPitâo Franciscou ivic^dinaes J into, com 772; Manoel Coelho de Oliveira ™™ ^a.

ri„W 
d'a aprasad0> seguid0 do escrivão, capitão João Pinheiro de TTIhn,Cintra, compareceo o ouvidor d? Anfnn,^ t^ • ™ ^-^ ülhoa

stallou o foro e Câmara d, víii, 
' An ° ° Jose Montelr° de Barros, e in-

demais funccionarios de tstif' 
**&&¦ 00mprOmisso - vereadores e

usadÍToSdíiSít-.r ;od-as7-rnalidades da pragmática
acto que foi alistido1^ l^JT^lTZ0 Pel°Urinh°'
pendia com calorosos e enthusiasticos viva^oulofâ'!^ clf"ca romana, á constituição do Império, á sua mage stadé d P do Dsembleagera. legistativa, a Regência e a todos* o^^ l\^

pJ£:zs: z^^^r FandPcom -*-« com.
Bomflm, Dores, &&^^$fim ^«? ^Porto, S. João Nepomuceno do Rio Novo r„ ' , ' Sant° Antonio do

Santa Rita do Barroso Sanfq Pito ^rn , ' ^ Jose do Barroso,
A Câmara S cotpfo ito p^nto0 o - ^ proPria™^ dita.

facio Duarte Pinto. 
C°mpr°misso Peidnte ° v>gano, conego João Boni-

CurZÍ^lT^ioTJIT p ^ ? 
P°mba' tambem -ou as de

Formiga. ' 
Pard°' S> Rom:l0' Araxá> Pouso. Alegre, Lavras e

ceno. Rio Novo, ^^^Ms^È^^M W ^°^
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Pos|,ano;,0tLasS ,Vf 
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,*£ 
« e Guarda; notanir^TTZcTdl

Immenso, como se vê BffêjmT ^eros Coados.
Poe as necessidades a^SMÉÈ^S^^W® tem-«Pio, desfalque a que resignadame^o « J í t^^S* P iiòsso nluni-dato que sempre se manifestou ^'"etteo, desinteressado e cor-

Íptflll 1111 Srcf ^ 
ÍDClUSÍVê ° da ^ con--ba, Guarany e Silveiras" ZZ 

'dfc 
çlo mü^' 

P0ÍS' TaUe»b> ^O municipio do Pomba occnn* If ?Çao muito maif* recente.
o.to mil qÍRhentos é aÜiSlite5?» U,ma a-a de ! cincoenta e-Posteriormente 

a este WM Z de CUltura e Pasto».território pombense, em 19U como" atras ref"'0 
'* '^ d^am-se doces e Guarany e 1 distr. (Bo/mim" °S' °S 2 """""Pios de Mer-

cxvn - Mun. de Ponte Nova
Este mun. de Lesle (viUo *« fth

Jequery.
Kscalvado.
Amparo do Serra.
Urucú.
Grota.

| Piedade.
8 Pvio Doce.
y Oratórios.
-"Pela cit. leíftftfi rià Qti í

asas: i*gí** ft^sívsr^ t, ?-•*
c°»¦ .éd enoarraialJe Ss^™ 

°~ 
f, % HUa de & gg

Í feSblÉdS 
'ei a SU'Wf- *>!» de Po,fle .ova era ava,Sua popul. era de 45.716 hnh* „Faz parte o mun. do 3.» dist, L ,° ,recensea'«- «e 1900.

Rela div. jud. de 1903 cZslinl 
l* circ"»lscf' eleit; do Estnexado, de f„turo, 0 termo %$$$%£»• 

d° <" «*•• a que serí an.

do mun. de Ponte Nova. ' % ^'hii' a desci- '"stor. o choro°T-Posição geographica:
A cid. de Ponte Nova está n 9noorv a ,Leste (merid. do Rio de *££ 

"* de Utitude Sul e a.0»7' de Longitude
A altit. da cid. é de 108 «F/n Vparte baixa da cid.; '"' " (nn esta<;'10 fe-'"ea, á marg. tlo piranga

. ¦
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0 ponto mais elevado do municipio de Ponte Nova é a Serra do
Amorim.

A temperat. média da cid. regula 22,°S.
—O municipio de Ponte Nova é banhado pelos rios : Piranga, Carmo e

Casca, que formam o Rio Doce, sendo todos piscosos e com muitos aíilu-
entes e cachoeiras dentro do mun.

*

Pela revisão feita pela Câmara, em 1912, verifica-se que a área total do
municipio de Ponte Nova é de 55.281 e 1/2 alqueires de 50X100, a
saber :

Distr. da cidade, 18.291 1/2; Serra, 7.604 1/2; Jequery, 8.386; Grota,
2.868; Urucú, 5.066 3/4; Piedade, 2.229 1/4; Santa Cruz, 6.663; Rio Doce,
2.872 1/2. Total, 55.281 1/2 alqs..

—Producção (média) :
Café, 264.545 arrobas; assucar, 239.640, idem; aguardente, 4.167 pipas;

rapaduras, 105.690 arrobas; milho, 255.190 alqueires: arroz, 26.396, idem;
feijão, 34.129, idem; fumo, 2.120 arrobas.

Cereaes, 315.721 alqueires.
—No districto do Serra está incluído o novo districto de S. José dos Ora"

torios, clelle desmembrado em 1911.
—E' esse um interessante serviço de estatística econômica creado pela

municipalidade ponte-novense, que também mandou levantar esta escrupo-
losa estatística predialda cidade c districtos do mun. de Ponte Nova, por
occasião do lançamento de 1911 :

Districtos Num. de prédios Imp. lançado

Cidade  526 4:6950700
Rio Doce 76 5740800
Santa Cruz 111 328g300
Piedade ••••. ®> 1MJW»
Urucú 242S500
Bicudos.. •• 269 l:555$600.
S. Pedro dos Ferros 180 581$700
Entre Rios ífl 241$000
Jéquery 296 1:4000000
Grota.'..'...' 67 232PÒÓ
Serra 117 5170000

Hoje, não mais pertencem ao mun. de Ponte Nova os 3 distrs. de Bicu-
dos, S. Pedro dos Ferros e Entre-Rios, pois os três formam o novo mun. de
Rio Casca.

*

-A Cam. Mun. arrecadou, em 1908, o total de 71:7920737 réis, tendo
subido a receita municipal, no anno de 1909, a 75:0320389 réis.

—Funcciona em Ponte Nova a Cooperativa Agrícola Municipal Ponte
novense, sociedade de responsabilidade pessoal, solidaria, e illimitada, ten-
do sido fundada era 8 de março de 1908 e approvada pelo decreto estadoal
n. 2.235, do Gov. do Est.

Esta Cooperativa tem valorisado muito a producção cafeeira do mun .?
dando-lhe consumo até nos mercados extrangeiros.
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No!rotl^2^tarSecaa do muf ipi°-iWs ** dad-
Cale..... seguinte a sua producção :
Assucar..'^'"3." '""'•••' 398.790 arrobas
Aguardente 259.910
Rapadura .,,"[ 2.814 pipas
íí«o  

 •••••• 98.100 arrobas
Milho 1.505 »
Feijão '; 578.500 saccos
Arroz..... *". 33.700

Miam-y^Z^iv^z^t: t: rnas de ^ -*-
criminados ' q tantos Sd0 os do municipio, assim4es-
Engenhos a vapor mmm
Engenhos a motor hydraulicoV. .V  16
Engenhos de tracçáo animal .'!".".".".  162

 258

-.»XC' ^¦^T^^ZSZ-YrfT"' -5 <"»*
i-os, etc. ' *ollcltadores, 11 dentistas, 2 agrimenso-

o «^Tum cium^arfo6VSn:r°S 7 ^ ° J°™ * *«*
-En. industrias,' PonL Nova 1? ^ T reVÍSta literaria-

Martins Fonseca & C,; duas fabrica 
' a ^'^ de íerr° e h™™' de

José Pereira: uma fa ^?J^"J™* ade "'.*¦«» Alves e Mariano
« «palari* de José ^SSS^S^» T 

de CÍ«
lanas de Clemeníe do Almeida Joio DinÓ , r ^í1010 * InnAo; assei.
Jolas de Auguslo José «í&wSS^^ r-^ ^ fabrica de
cidade; sete padarias; seis S íi ^ ^ 

*'a'' °a''é e *lWí »a
a Operaria de 8. José e a Loja MaTônica 

AsS°ClaÇ0*s: a d° Cômmercio,

bairrosf lí £ N^V^t.t dSTe X 
^ "^ dMdÍda •» *

São oàféadás.oabaúfeâ, tendoip^a9 óícittel^6'1,38 (?d- n°Va>; as rua*
a alguns trechos da cidade, como Jor3& ^v ^ aSpeCt° bisa™
Ponte Nova. PoSsue ella bons Sredlos o 2,1 ^ a primeira *>
Municipal, o Grupo Escolar eCaT lm 

' m° ° 6difloio da Ca<"ara-as linhas regues e 
'JSLS^^S^^^ 

^h°S° ™

do ^Trá^^í^S^^^^ Ca cachoeira
mil cavallos-vapor. ^metros da C1dade e com uma força de 2-O hospital de Caridade foi fundado n*in foii ^ rra, que durante 21 annos foi o seo me2,V ! •'?*• Le°nardo José Teixéi-
polo Pharm. José Maria da Silve rardenaln!,aS,,!1tente g''atUÍt°' auxi»a«lo

O vigário João Paulo M de Bdt0 e Stf 
*f P°rtUeueza>-

Lana, Alfredo Dumas de AndSÍàro Sltim Vcaf ?>P& Dua^
sido os sustentaculos do Hosoital ao L, 

™leimo e Uetano Marinho, têm
reirada Silva (adv. e ViSg! do Es" W^ 

Ant°ni° ««"»• Fe"
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—A pov. de Santo*AntOhiô do Rio Doce e sede de um curato eccles. e de
um distr; de paz, e servida pela E; P. Leopoldina. Fica nos valles do Chopotó
ePirangá(M região em que começa o alto Rio Doce), no mun. é com. de
Ponte Nova.

^A pov. de S. José dos Oratórios, á 18 kms. distante da cid. de Ponte
Nova, é também sede de um novo distr; de paz creado pelo art. 2.°, n. 41,
dálêi556, de 1911 e fazia parte do territ. do distr. de Amparo da Serra.

Pelo árt. 9.°, n. XLI dessa lei foram assignaladas estas divisas ao
distr. de S. José dos Oratórios, nò municipio de Ponte Nova :

.. « \ partir do TocodeBaraúna(no alto da chácara de Domiciario Euse-
bio< Guimarães) seguirá em linha á cabeceira do córrego Trindade, compre-
hendendo todas as vertentes deste, d'ahi seguirá pelo espigão que divide
com o córrego São Joaquim, seguindo d'ahi á direita, comprehendendo ou
passando pela fazenda do Balsamo, pertencente a Ahiàdor Übaldo Pereira
até o espigão que divide com Manoel de Sousa, seguindo pèíò mesmo es-
pigão até ao alto da serra dos Montes, d'ahi seguindo pelo espigão fóra, por
vertentes, até a barra do ribeirão SanfAnna, no ribeirão Oratórios (abaixo
da fazenda da .Barrinha), saltando 0 ribeirão Oratórios seguirá espigão acima
por vertentes até ab alto da serrado AiiJóiim ifíi Sâbambaia) e d'ahi em rumo
ao logar Meia Legoa e dlahi ao Toco cie Baraúna, no ponto de partida destas
divisas»

—Colônia Rio Doce—Éúà o núcleo colonial,Rio Doce installado no muni-
cipiode Ponte Nova, tão notável pela sua intensa vida agrícola, ficando o
Niíclèo a 3 kms. dá E. de P. LeopoJdiiík (est. de Fructai) e tendo sido fundado
pelo Gov. Min., em 1910.

Tem ,ellè uma área de 5.200.000 metros, da qual estão cultivados 157 hecta-
res, èm cjue se encontram occupados Í2, lotes dos 20 existentes. .,

Acham-se,locaÍisadasMno núcleo 12 íamilias com 71 pessoas, das quaes 5
famílias brasileiras e7 italianas.

Constou o movimento immigratorio da entrada de 7 íamilias italianas,
com 47 pessoas. ; :
:U.V.À producção agrícola do núcleo, em 1912, augméntou de 21.108 kilos de
pafé,;.nasimportancia:de 7:092)^288; 371 liti-os de arroz, na importância de....
37$100; 287 de feijão, na importância de 31$521; e 2.21G de milho, na impor-
tancia de 1460256, que perfazem um total de 7:307$165, estando a colheita do
corrente anno avaliada em 10:'J24#OüG.
hi Existem álli ás seguintes machinas agrícolas: i arados Chattanooga, 2
grades, 1 arado BE, 1 arado 00, 2 capinadeiras Planet, 3 semeadores e 1 de-
bülhádor «Águia».
ífà criação do núcleo consta de: 20 caboças de 1'acío vaceum, 7 de cavai-

lar, 20 de muar, 30 de suinos e 500 aves.
— Á 12 de maio de 1911, desabou sobre o arraial de S. Sebastião do

Grota, neste mun. de Ponte Nova, uma saraivada tremenda, havendo;pedras
que pesavam talvez 2 kilos, sendo muitas do tamanho de laranjas, conforme
o testemunho pessoal de quem nos escreveo

• ..Muitas,pessoas..ficaram feridas,por estarem em serviço «dalavoura, sendoniortos muitos animaes o numerosas casas ficaram descobertas, na pov. e
seos arredores.
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Foi tal a tempestade que o povo considerou graça especial o não ter ha-vido victima humana no arraial; e, por isso, terminado o cataclysma, reunio-se a população na Matriz, para agradecer á Providencia o facto de terem Ha-hido incólumes os habs. do logar.

CXVIII—MUN. DE POUSO ALEGRE

Esto mun. do Sul (valle do Sapucahy) abrange quatro districtos de paz,actualmente: ¦¦• l '
Pouso Alegre (sede-cid.)
Borda da Malta.
Estiva.
Congonhal.

., 
~?f° "• 

ÍX d° arl- 7-" da cit- lei556' de M, ^te mun. perdeo o distr.ae&antAnna do Sapucahy, delle desmembrado para formar o novo mun. deSilvianopolis. ;•
Até a data da lei 556, a superf. do mun. de Pouso Alegre era aval. emi.^S km. quadrs.; e pelo recenseam. de 1900, sua popul. erade 37.422habs
^a 

div. eleit, o mun. pert. ao 5.» distr. fed. eá3.' circumscr. do Est
forense. ^'^ ^ C0nstitue umacon>- de V entr., com um só termo

eccles 
^^ dadÍ°°' deP0US° AleêT?' da qUal depende ° m,ln- ^anto ao

-Vide sobre este mun. o que escrevemos, da pag. 844 a 860, no 3 • voldesta obra, edição de 1909, onde ficaram descriptas a cid. e as localidades dómun., com as suas tradições e principaes detalhes chorogr.A cid. è das mais bellas do Sul, banhada pelo rio Mandú, illumin
a 813 

e'.T 
T'1n''VÍd?el(°.!,amÍnl10 

de && me^ho e telepUone,; flo;a 813 as. deultil. e a2.M7deI,ong. Oeste do Rio de Janeiro e a22.« V de
Por decr. n. 2.480, de 23 de março de 1909, o Gov. do Est. creou o GrupoKscolar.dacd. de. Pouso Alegre, composto de 8 cadeiras; referendou o decro pres. então em exercício sr. Cel. Júlio Bueno Brandão.

bre Pol^girri?"^ <da 'Cami?ánha) MtrahÍm0S 6StaS n0tas -
Pouso Alegre (escrevia, em 1885, B. S. da Veiga) é sem duvida alguma

|i 
be,Ia Wmt d0 Sül de Minas. O terreno, ligeiramente accidthTa-do em que se assenta a formosa cidade, a que nâo faltam planícies encanttdoras nem pontos de vista admiráveis ; o rio Manda, que outrora deo nomea oca ,dade, e que hoje só por ella é conhecido ; as bella, montanhas quefecham o homonle, e mil seducções da natureza esplendida desta reg^Órecommendam esta cidade, tanto como a bellesa de suas ruas e praças o ca-pncho e aceio que se notam nas ediflcações.-indicando tudo que ali viveum povo intelligente e civilisado.

Na estação chuvosa as águas do Manda, crescendo prodigiosamente,alagam suas margens até pontos muito afastados, semelhando Um mar cheiode ilhas, d,vid.do por um immenso aterro, sobre o qual está a estrada parab, Paulo, que então representa uma extensa ponte.
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A enchente, que, em regra, é aterradora e triste, tem em Pouso Alegre
mais sympathico aspecto, porque é com ella que a formosa cidade, mais fa-
ceira e garrida, sè mostra aos olhos enlevados dos que a contemplam.

0 Mandú, depois de deixar a cidade se lança no Sapucahy-mirim, pis-
coso rio que corre a menos de 2 kilometros, confundindo-se depois com o
Sapucahy-Guassu, que passa a 0 kilometros, e em cujas aguas_. transitam livre-
mente barcas com capacidade superior a 1.000 arrobas e que fazem viagens
entre diversos portos dos municipios de Pouso Alegre, Itajubá, Alfenas,
Machado e Campanha.—A' pouca maior distancia corre o Gervo, cujo valle,
notavelmente uberrimo, é tido como um rico celleiro do districto da ci-
dade.

Condições geographicas tão boas, unidas ás excellentes terras de cultura
do districto, não podem deixar de trazer, em futuro breve, o adeantamonlo
moral e material que a cidade de Pouso Alegre, com razão, se julga destinada
a gosar.

—Nos subúrbios da cidade existe uma fonte de agua férrea, que tem sido
vantajosamente aconselhada em mais de uma moléstia, e que nenhum bene-
flciamento ha ainda recebido.

Na estação chuvosa dão-se inundações nas proximidades da cidade,
subindo as águas amais de3 metros acima de seo nivel normal.

Em 1883, as enchentes levaram a ponte que existia sobre, o rio Sapucahy-
mirim,, ameia logoa de distancia, na estrada para Santa Rita, Itajubáe Es-
taçâo da Cachoeira ; a reconstrucção desta ponte foi logo urgentemente re-
clamada pela lavoura e commercio destes logares.

- Antes de construída a E. F. Sapucahy, Pouso Alegre importava annual-
mente mais de 200:000$, sendo o transporte das cargas da Estação dá Ca-
choeira (23 legoas) ou de Pindamonhangaba (20 legoas) feito a l$por arroba,
nos últimos annos do antigo regimen.

—Nos campos do mun. de Pouso Alegre se encontram varias plantas'me-
dicinaes: a capororóca (usada com proveito no tratamento da morphéa),'á
sucupira, a caroba, a japecanga, a fumaria (que são anti-syphiliticos pode-
rosos), etc.

—Entre os edifícios públicos da cidade se salienla uma grande e solida
Cadeia, construida com 2pavimentos, medindo o prédio 100 palmos de frente
sobre 80 de fundo, tendo na fachada principal 7 janellascom saccadas e
grades de ferro, e tendo a altura de 42 palmos todo o edifício.

Foi o deputado conservador dr. Francisco Luiz da Veiga quem, em 1877,
conseguiona Asscmbléa Provincial verba para essa cadeia, na qual existem,
no pavimento inferior, 4 enxovias, 1 enfermaria, 1 xadrez e 1 vasto saguão
para o corpo da guarda; e no superior, salões para as sessões do Tribunal
do Jury, audiências dos Juizes, Municipalidade, e varias outras commodida-
des e dependências.

—A cidade possuía (em 1885) uma typographia na qual se publicava uma
folha hebdomadária intitulada Livro do Povo, òrgám imparcial, que estava
no 2.o anno de existência e de que era principal redactor o illustrado cida-
dão Luiz de Almeida Queiroz. •

Já nessa cidade, por occasião da fundação do Império, se havia publi-
cado o Prcgoeiro Constitucional, e foi então que em Pouso Alegre -—prL
meiro logar do sul de Minas que teve imprensa—se imprimio peta primeira
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vez no Lmperio o projecto de nossa constituição política, que foi conhecida
pelo nome de Constituição de Pouso Alegre.

Mais tarde, em 1873, foi ali editado um periódico intitulado Mineiro, re-
digido pelo distincto jornalista Polycarpo Teixeira de Almeida Queiroz o
posteriormente alguns outros, entre os quaes notamos o Progresso Mineiro,em 1877, e o Pouso Alegrense, em 1880.

Em 1883, foram inaugurados na cidade dous estabelecimentos de du-chás, sendo um de propriedade particular do tenente-coronel Joaquim Leone^de Azevedo e outro dos srs. dr. José Augusto Pereira Lisboa e pharmaceu-tico Urbano Dias Ferraz da Luz.
Na cidade existia então um Gabinete de Leitura fundado por algunsinteiligentes moços, e onde eram encontradas muitas obras de merecimento.Possue uma praça de Mercado, que tem notável concurrenciaaos do-mingos. 0 edifício em que ella funcciona é por demais modesto e trata-seda construcção de outro.

A cidade, notável ainda pela limpeza de suas ruas e aceio das casas,era então illuminada por 70 lampeões de kerozene, que se accendiam aoanoitecer e extinctos ás 11 horas da noite. Este melhoramento se devia áiniciativa e esforços do dr. Francisco Luiz da Veiga, actual deputado fe=deral e então magistrado ali.
De 1875 a 1885, aquella cit. publicação enumerava os mais notáveis

pouso-alegrenses iá victimados pela morte. Entre elles recordamos os se-
guintes : - Alberto Dias Ferraz da Luz, estudante do 4.° anno medico, talento
promettedor, morto em Itú, a 1 de janeiro de 1875; -major João José Olyntoescrivão de orphãos, caracter probo e distincto, fallecido a 13 de junho de1875, no bairro do Abertão, freguezia de Jacutinga e sepultado em Ouro Fino;-Coronel José Garcia Machado, fazendeiro abastado, bemfeitor da Egreja'fallecido aos 76 annos, em 12 de agosto de 1875; - João Cassiano Santiago]filho da Campanha, que foi deputado provincial, presidente da municipalida-de, distincto promotor publico, morto em Caldas, a 2 de outubro de 1876; —
Messias José Teixeira, negociante e chefe de familia honrado, fallecido'naCampanha, a 16 de julho de 1878;- dr. Joaquim Leite Ferreira de Mello,digno promotor da comarca, fallecido a 6 de outubro de 1878;-capitão Joa-
quim Pedro de Alcântara, estimado chefe de familia, fallecido a 24 de marcode 1879;~Maximiano Cyrillo de Paiva Penna, espirito intelligente e ami-odo trabalho, morto a 30 de julho de 1879; - José Maria Vilhena Brasil, ex-cellente chefe de familia, fulminado por uma apoplexia, em 15 de maio de1880 ; -Capitão José Pedro de Aquino, cidadão considerado, morto em agostode 1883, e ainda outros, cujos nomes na occasião escaparam á penna dosaudoso Dir. do Almanack da Campanha.

-O actual municipio de Pouso Alegre é constituído pelos districtos dacidade, Congonhal, Borda da Matta e Estiva e confina com os muns. de SJosé do Paraiso (Paraisopolis), Cambuhy, Ouro Fino, Caldas, SÍJvianopolis eSanta Rita.do Sapucahy.
Sua superfície é de 1.958 kilometros quadrados com terrenos montanho itie uma população actual de 40.000 almas.
O municipio é banhado pelos rios Mandú, Cervo, Sapucahy-mirim e ou-tros menores, aflluentes do Sapucahy, bem como por este em parte de seo
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dorpa;raenínd0' P0rtant0' ° territ- d0 mün- encravado na saudável bacia

lvÍ fc'Í;PÉ Rf'de Sl'' W$$$l Erradas de Ferro e pela navegarãoa vapor do Rio Sapucahy. ft W:

WMÊfM 
dMe"V0ÍVlda a ?"a industrja pastoril e produz em grande es-cala canna de assucar, Cereaes, café. fumo, vinho e chá. ;

Seo clima é temperado è muito saudável, regulando â média da teir.perat.19°,7, na cid. de Pouso Alegre. Ho* -^ ¦¦ -^Existem nos'arredores da cid. 17 bairros ou burgos agrícolas, quaes
It^silSlÍtf^PP Wm eervo-Bréjal, Coutinhos, IMmas, Sertaosmho, Pântano, Capellinha, Limeiras, Fazenda Grande, ItahimGomes, Borges, Fazenda Velha, Sapucahy, fimburé e Costas'
hah7Af* 

tem «rande,areá'ediflcada e sua população aetual orça por 6.000iiaouantes» ::.-,-mm^ ;'"-..; uí:::a:, . .,

li Í%^! de "m bÍSpad°' Cuja cathedral. edifleada no centro da Avenida
a Hífleí! pr0porÇÔes 

consideraveis, dando logar em seo interior
Passa tal Egreja, queé bem ornada, rica e dotada de bellissimas ima-gens.por ser um dos melhores templos do Sul de Minas; nâ fcontaria da Sé

^rir^nf' 
^ aH,stica col,imna, a estatua de Nossa Senhora, comme-morando o 50.» anmversar.o da proclamaçâo do dogma da Immaculâda Con-cei çao .

A cidade é composta de 22 ruas arborisadas, limpas, regularmente ali-nhadas, com parte calçada e macadamisada.
Tem 625 prédios, sendo principaes a cathedral, a egreja do S Coraçãode Jesus, obra prima no gênero, o Fórum, Collegio da Visitação GvmnastoDiocesano de S. José, Escola Normal, Grupo escofar, Theat™ Mun\S com

SIÜra 
eSpeCtad0;'eS' ° ^° da Can-ra, o Hospital, o^alS

A cidade e as casas são iiluminadas á luz electrica, estando em reformao seo abastecimento de água e rede de esgotos
E' servida por uma linha férrea da Rede Sul Mineira, tem 67 casas com-mo c.aes, 4 pharmacias, 4 médicos, 5 advogados, 3 hotéis, var as fabris' 

"
de bebidas, calçados, conservas, Mores, velas de cera etcPublicam-se alli três jornaes, que são a Tribuna Sul Mineira o Independente e a Semana. "-> ^

,, 
A 
TT 0d° 

°?ITeÍ° daCÍd' tem grande movimento, sendo ainda de 2 •classe e tendo 2 carteiros ajudantes. •
-A principal industria do mqnicipio é a pecuária, avultando a criação dogado su.no, cuja exportação annual é calculada em 15,000 cabeças, E também animadora em Pouso Alegre a avicultura, sondo que só degallinhas sao exportadas por anno 60.000 cabeças para o Rio eS Pau oEsta nimto desenvolvida no districto da cidJe a indust ia d poivilhode mandioca cuja exportação annual tem attingido a 400.000 litrosSo no districto de Pouso Alegre estão situadas 206 propriedades a£m™ias, sendo de 111 o numero de arados existentes. Nellas se cuufvll"^os cereaes e sao empregados os modernos processos da lavoura mecanTcada polycultura, da adubaçào, etc. mecânica,• Colonos extrangeiros já têm sido introduzidos no mun. e os produetoresjá vão se aggremiando pelo cooperativismo. J lüUUCloies
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Zavalle^StiÍl IrrDS 
t 

VisitaÇfto (di^- por Soror Maria Eugénie
tutos ^ educaIfol? ^ ^^ ^ott^™) são excellentes ínsti-iuô ue equcaçaopara o sexo feminino, nesta cid
de PoSaII ,"Caram 

itrminadas as obl'a* d» W Mercado Municipal

ÍsimSi|IS||||íÍpítSm Ü Í d-te) desabou for-
prejuisos emln ^tiva, neste mun., causando consideráveis
tano 2 J,l Z ! Pr 

7a P°PulaÇâ0- Nos bairros dos Fonsecas e Pan-£ iilotliml?! Pi r°*affU;entes suWram a 4 «" a-»a
próximas arraslnrV»° desmoronamento em terrenos das serras
e mulT a™t ^m mS^ 

° ^ * "^ «* —

PedroTtóa 11ÍÍ1É*P9Í ^ ®& d°ÍS fllhos do cidada°
í areiS^ntr ^^^2^™ 

$ $ ^*? debai*°

cultuLd°SnuFrrrea £ 1^7^ T^^'^^^

reservai n?' 
*? ^ ^ 

onCOnt''am ** loteS nov0j °<^Pados, 2 vagos,
faixa de ter^nóL^T3 

° 3° Semi-'™' e^« ainda uma grande
um'dòííh^ufottfS,ff° S l0^ad°-° d° N—¦ -d° -te

Nos 58 lotes ruraes, occupados, achavam-se localisadas (em 1019) 5*fami
2 mure mToe0^" \ ^71' * &$* °0m » P« ««¦
nas li famüL com 1 

! ^^^ 13 fa,nüias' c™ » $<&*» i "ali
svria umTfâmnif r*™8 ; Portu^ezas' 3 ^milias. com 23 pessoas:syria, uma família, com 8 pessoas; brasileiras, 16 fa-miliàs; com 101pessoasiiiimiii^ *4 p—i ^ i = m |si
miliSTmTt^Ígrat0rÍ° 

d° nUOle0' em 1912' conslou da Cidade 6 fa-
Tarea ÍS T 

° 'W^ da entrada de 9- c™ * indivíduos.A aiea cultivada do núcleo é actualmente de 702 ares, na nual SP H^n

A cultura do «or^ò foi consideravelmente augmentada, em vista do resul-tado obtido na primeira tentativa de plantio desse cerealExiste elevado numero de machinas agrícolas para ó uso dos colonostaes como arados, cultivadores de disco, grades, semeadores, cafii adore 
'

etc. mar.t.endooEsíado,em edificio apropriado, um enfe, ho de cannle outro de arroz e mandioca, accionados por motor a vapor do 2oSvSPpara o bonedoiamenloda prpducçào agrícola do núcleo '
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Encontram-se alli as seguintes criações :
116 cabeças de gado cavallar ; 9 cabeças de muar ; 30 cabeças de vaccum ;

200 cabeças de suino e grande quantidade de aves domesticas, tildo no valor
de 15:442$000, incluídos 26 bois e 4 muares, pertencentes ao núcleo, parao serviço das machinas agrícolas. O Núcleo possue boas estradas de roda-
gem para Pouso Alegre e bairros próximos, Agencia de Correio, Capella,
2 escolas publicas, etc.

No Correio da Manhân, em 4 de fevereiro de 1907, o acadêmico João
da Costa Rios escreveo um artigo sobre a cid. de Pouso Alegre. Delle tira-
mos este trecho mais incisivo :

«A E. de F. Sapucahy, que serve a cidade, satisfaz bem a seos fins»
pondo em rápida communicação varias cidades da zona com S. Paulo e Rio
de Janeiro. Mas não é só isto ; o panorama da cidade de Pouso Alegre
é bellissimo, é por todos admirado. E' sede de um bispado, donde, póde-se afflr.
mar, tem dimanado quasi todo o progresso do logar. Possue um gymnasioequiparado ao Gymnasio Nacional com elevado numero de alumnos, sendo
grande numero de paulistas; um collegio para meninas, gosando das rega-
lias concedidas ás Escolas Normaes do Estado; uma colônia agricola, com
escola pratica de agricultura, dirigida pelo bispado: casa de caridade, theatro,
jardim publico, club literário e recreativo; ha na cidade magestosos templos
imponentes edifícios, como o palácio do Bispado, o Collegio da Visitação^
a residência dos missionários, o theatro Municipal, a cadeia e Fórum, o Club
Recreativo e Literário, etc. Tem uma rede telephonica, ruas arborisadas,
carros de praça, vendedores ambulantes, movimento pelas ruas, dando tudo
isso á cidade um destaque sobre a grande maioria das cidades do interior e
produzindo agradável impressão aos olhos do visitante. Trabalha-se activa-
mente na installação de luz electrica, devendo em breve tempo ser uma rea-
lidade tal melhoramento.

De vez em quando a politica agita-se no município, não conseguindo,
felizmente, perturbar a bôa marcha dos negócios públicos, pois á sua frente
acham-se homens de valor e critério, pugnando e dando impulso aos idéaes
do povo de Pouso-Alegre, que almeja a liberdade, a paz e o trabalho. Exis-
tem actualmente dois partidos, osquaes, pelos jornaes Cidade de Pouso-Alegre
e Pouso Alegrense, tem manifestado as suas dissensões políticas. São chefes.
de um delles os srs. coronéis Eduardo do Amaral, candidato ao Congresso
Estadoal Mineiro, como deputado, Herculano dos Santos, Octavio Meyer
e Herculano Cobra e do outro os srs. capitão Francisco Castello, João Ber-
tolaccini, Ignacio Loyola, Thomaz Coutinho e o coronel Vieira de Car-
valho.

O Foro é calmo, tem bons juizes e advogados.
Ao nosso interlocutor causou admiração o progresso rápido dessa terra,

em grande parte devido á iniciativa extraordinária de d. João Nery, que tão
bem sabe alliar o seo espirito de digníssimo bispo, trabalhando pela santa
causa da religião, ao talento de grande progressista.

E assim, marcando assignalados passos na rota do progresso, a encanta.
dará cidade de Pouso Alegre se ostenta radiante nestas risonhas paragens sul.
mineiras, como a cidade do futuro, crescendo, prosperando, grata aos seos
bemfeitores, filhos daqui, e outros que, de diversas regiões aqui chegando»
fizeram causacommum para a prosperidade desta terra».
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CXIX— MÜN, DE POUSO AI/TO

Este mun. do Sul (valle do Rio Verde) abrange quatro districtos de paz
(seg. a ult. div. adm. do Est.):

Pouso Alto (sede—cid.).
Capivary.

S. José do Picú.
ltanhandú.

—Pelo n. XV, do art. 7." da referida Lei 556, de 1911, o mun. perdeo o
distr. de Conceição da Virgínia, que passou a formor o novo mun. de
Villa da Virgínia-, e, em compensação, a mesma lei (art. 2.°, n. XVII)
nelle creou o distr. de paz de ltanhandú, com sede na pov. o estação fer-
rea do mesmo nome (na Rede Sul-Mineira).

—O mun. faz parte do 5.° distr. fed. o da 3.a circumscr. eleit do Est.
Sua superf. era avaliada em 1.055 kms.2 (antes de 1911); e pelo censo de-
mographico de 1900, sua popul. era de 26.824 habs.

No judiciário, constitue uma com. de ].* entr., com um só termo fo-
rense.

No eccles., pert. á dioc. de Pouso Alegre.
Remettemos o leitor para a3.a ed. deste livro (anno de 1909), onde en-

contrará a descripção do mun. de Pouso Alto, da pag. 860 a 868.Este mun. é servido pela Rede Férrea Sul-Mineira, com as estações
de Pouso Alto, a 4 kilometros da cidade, ltanhandú, Bom Retiro, Carmo e
S, Lourenço, e tem commercio bastante animado, exportando gado, fumo,
cereaes, café, aguardente, etc.

-A cid. de Pouso Alto, situada num bello planalto da serra da Manti-
queira, no fértil valle do Rio Verde, fica a 875 ms. de altit. e gosa de ex-
cellente clima, sendo de I9°,4 a sua temperat. média.

Possue boas ruas, entre as quaes a rua Municipal, onde se encontram
os principaes edifícios locaes, como o Paço da Câmara, o Fórum, o Grupo
Escolar ; tem Egreja Matriz e 2 templos mais ; boas casas commerciaes ; é
illumn. á luz clectr. e possue serviço de esgotos c água potável.Em Sambambaia, Cachoeira, S. Jeronymo, Jacú, Sengó, Picuzinho e
ltanhandú, a Câmara de Pouso Alto subvenciona escolas ruraes do sexo
masculino.

Na cid. de Pouso Alto ha um grupo escolar do Est. e nos distrs. de S.
Anna do Capivary, Virgínia e S. José do Picú ha 2 cadeiras primarias esta-
doaes, na sede de cada um delles.

Na antiga Fazenda dos Furrieis, neste mun., fica a fonte de águas mi
neraes conhecida pelo nome de Estrella; e ahi está se montando uma Em-
presa para exploral-as, construindo hotel, sanatório, parque, etc.

Em 10 de out. de 1912, foi observado em Pouso Alto o eclypse total do
sol, phenomeno que, em território deste Estado (Triângulo e Sul), poude ser
contemplado pelos habs. de Abbadia do Bom Successo, Monte Alegre, S.
Pedro de Uberabinha, Araguary, Estrella do Sul, Uberaba, Sacramento (l>nha da centralidade), Conquista, Patrocínio (linha seguindo quasi approxi-
madamente o curso do Rio Grande), Santa Rita de Cássia, Passos (na linha
da centralidade), S. Sebastião do Paraiso, Carmo do Rio Claro, Jacuhy, Mu-sambinho, Cabo Verde, Alfenas, Machado, Varginha, Três Corações, Cam"
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\£. 
—dad*>> P°- Alegre, Santa Rita,

mil 7n,lg''ande 
expo,'ta«ÃO de ÍUW°> em rolo e corda, attinge a quasi 10(1

nrÓdu tSPOíann0' '$&«» o distr. de * cuque melhor marcííuoünft havendo ahi plantados cerca de Igo mil pés do fumo!bado bovino e cavallar e suíno, cria-os o mun.em avultada escala exisiidS mmm rrdos- p pop exe^°- $&$s
Viro-iiin 1,1 6l de ohveira Junqueira, Custodio R!. Carvalho,s dVnrvi era,rdo Hiniro'joaquim Ribeir° s°bri^-Ai--""
court I íi. h , 

m0 Plnt0 Barbosa' Manoel de Azevedo Bitten-
cio Í r„ 

andllln,0 de S°USa' Francisco Theodoro da Silva, João Aman-
M»l,f* 

' ?£ A",ertin° ^««^ de Arruda, Oscar Miranda Is" mel
S rdfor 

^ S^a(C°Sta' EU§ÒnÍ0 PereÍPa » ^iva, Brauíio Roí
SP?!' * 

de0llve",a c°sta. José Paulino, João Avelino Pinto -José f#n-roSantiag,, Abílio Augusto Guedes, Alipio Guedes é |IS|ó|S||

hv ÉE^lí^v 
d° mun* está encravado nos valles dos rios Verde e Sanu™hy (bacia do Paraná) e a cid. de Pouso Alto fica a rfel Long oãeZ

iÜilli iP^p: 
Lat- f!• -tanclo situada' no planaho da Man-»qucna, quasi na região limitropho de Minas e S. Paulo.

*

CXX MUN. DE PRADOS

paz^tuTmeÍe?68'6 
<Va"e d° ®° ^ M°HeS) *hV^e tres 

^°* %
Prados (séde-cid.)
S. Francisco Xavier.
Dores rio Campo.

brou~dAoU,LRldp 
dlV" $$$$ê d0 m- )'e,alei Wh de 1911, de.smem-

d ^ih, h ?' ''ad°S° dlStr- dei«í>™ Dòüràãá para constituir o mun
Sfré n T6' 

6X-Vi d° n> XXH1 d" art' 7-" ^aquella lei; de 
"lio 

W
do ar 

' 
2.7 

*'$ ^ PaZ d6 ò'"° ^<^° « creadopelo n XLV
mun deir^lr 

™ P°V' de M°SqUÍt°' CUJ° « foi ^membr. domun. cie In-adentes e incorporado ao de Prados-Pelo recenseam. de 1900, tinha o mun. de Prados 12.888 habs.
^hua 

superl. era calculada em 605 kms.» até antes da ult. div. adm. de
" Faz parte, na div. eleitoral, do 3.» distr. fed. e da 1.- circumscr do Estde P^;rritue uma com-de % m - iwllii

808 W) 
maÍ01'eS d6talheS S°bre ° mUn' 4e Prad°S' IÍ V0K des^a obra &#

-A cid. de Prados está a 1.05Q ms. deali.it., gosa de bom clima sendosua temperatura média de 17-8 e flca a 0°54' de Long. Oeste mer d! do rIode Janeiro) e a 22°3' de Lat. Sul.
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Ribeirão das ElvAs é um peqi pov. no múh. dê Prados, a Oeste doE^t. e onde existe umá esc. rural jorírnariá creada pelo Est , erri maio de1910,
—Todo o territ. do mun. de Prados está dentro do valle do Rio Grande (ba-«lado Paraná) e seos afHuentes; confina elle com os híiins visirílios de La-

gôa Dourada, Rezende Costa, S. Joào dÈl-Rey, Tiradehtes e Èntre-Rios.
Suas industrias priricipaes são • a pastoril, a de lacticinios e a da fabri-cação de árreios de sòlá, sendo afaniados os selliná de Prados.
Além' dá criação de gado vaccum, cavalíar e suino,'h(a boa lavoura decereaes.e canna, neste mun., onde a mór parte dás terras é em campos!Na lei n. 566, de Í9ÍI (art. 9 °, n. IX) vehi este dispositivo sobre as di-visas do novo districto de S. Francisco Xavier, annexado ao município dePrados, e que são as seguintes :
«Começando no ribeirão de S. Antônio, na ponta do espigão do Extremo,seguindo por este acima a divisa do Üambulhòi descendo por esta acómpa-nhando as divisas dos herdeiros de Mártirilio, ê subindo por estas' às diviéasdo Fumai, seguindo pelo espigão a Estrada Real, seguindo as antiga* divisasdos districtos de Tiradentes com o da Lage até á fazenda do Sumidouro deBaixo, pertencente ád gr. Geraldo de JFÍezehde Mendonça, excluindo estaquecontinua a perteiicer á Lágè, abrangendo a fazenda do Sumidouro de Cima, <iüe

peitencerá a S. Francisco Xavier, fjeiás divisas hatüráes até o rio Carandahydescendo por este ate o rio dás Mortes e seguindo por este as divisas da fa-zenda do Ouro, e por estas ao ribeirão S. ÀÜtonio e por este acima, até ondeteve começo está demarcação.»

a ¦'.'í'-- ;•<¦ & .(^ . •>• hu ¦ lj.j .-,, \:-%
CXXI MUN. DO PRATA

Este mun. do Triângulo Mineiro, na extrema Occidental do Est abranoptrês districtos de paz (pela ult. div. ãdíii. de 1911): amange
Prata (séde-cid.)
Bom Jardim
Rió Verde.-A cit. lei n. 556, de 30 de agosto de 1911, pelo art. 5.o, n. IX, transferiodo mun. de Villa Platina para este mun. do Prata o distr. de paz cfe RioVerde, cornos seos actuaes limites ; e pelo n.VIIi do àrt.6.0 designou a povde Campo Bello para nova sede do referido distr. de Rio Verde, cuja sedeera o pov. de Monjolinho, dentro do seo território.-Até a data da lei cit., a superf. do mun. do Prata se avaliava em 6 450kms.2 ; o a sua popul. era do 14.063 habs., pelo rcccnseam. de Í90OFaz o num. parte do 6.° distr. fed. o da 4.» circumscr. eleil. do e4ÍNo,ludiciano, constituo uni termo for. da com. do Fn.clal. Quanto aoeccles., depende da dioc. de Uberaba.

Da pag. 871 a 873, no 3.° vóL deste Annuario, ed. de 1909, ha miüticiü-sas informações chorographicas sobre o mun. do Prata.-A cid. do Prata está a 650 ms. de altit. e sua temperatura média é de' 
úFTf° ge°g1'* daCÍd- é esta: 6°10' deLo"g- Oeste do Rio de Ja-neiro e 19°23' de Lat. Sul.

-Eín Bom Jardim do Prata ha unia escola districtál mantida pelos co-ires da Câmarae outra cadeira primaria mixta mantida pelo Estado- e nacid. do Prata ha um Grupo Escolar, creado em 1907, com 6 cadeiras
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dresTtLr^Íader^°nJOlÍfh0 (da dÍOC' de Uberaba> é dirigida pelos Pa-oi es Lasanstas do Collegio de Campo Bello do Prata.
masfoi^?°trí?/ 

depaz .<*<>**> ^de era neste arraial do Monjolinho;Tãn^Tmír paraapov-decamp°Beii°(art- 6-°'n-8-
--Existem na comarca do Prata varias quedas d agua.

for,raPfi:'l.CiPaeStSâ0:Jap0rtent0saCach0eira Dourada, 40.000 cavailos de
acÇs 

'a 
6 dloirf°: <*OT Plat'na' n°ri° '«"«M»! ° Sa"o do Mo-

«no aú inant J* 
Vl"a PlatÍDa' D° rÍ° TÍJUC°'onde sera installada, este

^^^£STJTÂS!a referida villa; duas mais no mes-

dad7ZZT.' 
* "* '"" COrPOl'aÇÔeS -«"«- ^terni-

SetembVr7tnaCíar,TS,daCÍd-'Sa0 eStas: Q^e de Novembro, Sete de
1WM p,l °' VÍSC°nde de Rio Branco, Alvares Cabral, Dou-
S'írJ^p~'00rerO,O'^Or CarValh0' Liberdade> Commercio, No-
mes Ef ySa 

U! 6 PraÇaS Aff0nS° Penna' d0 Rosario e Vieari° «o-
, -Pela resolução n. 13, de 19 de abril de 1909, ficou o Agente ExecutivoMunicipal do Prata autorisado a conceder aos cidadãos dr imphorÒloLara Fernandes e outros, ou a quem melhores vantagens offerecerf privfi g o

ca na SldfficànlP 
m°nta?em de Uma C°rrente de «—S2

MÊÊíllrt C°n!,eSS10nari0S d0 Privil^i0 brigados a iniciar os
e pai ticulai dentro do praso de cinco annos, a contar-se da data do contracto e gosando os mesmos concessionários do privilegio exclusS peCpa"ço de.v.nte e emeo annos, a contar-se da inauguração official da inuminlopublica, para a exploração da luz e energia electr4S, no Prata. 

lllUmmaÇâ°

tatisTico": 
relaÇa° a eStemUn- d° Pl'ata tem°S °S ^S^tes recentes dados es-

-Deram-se, durante o anno de 1912,84 óbitos no districto da cidade
vos n ' homens'41: mmmcasados>^ mÊÊm

As informações que obtivemos não nos permittem precisar a cama «*«•m mas pe o quadro que possuímos, verifica-se que as Z de &ÊMpecies, contribuíram com o maior numero devictimasHouve apenas cinco casos de tuberculose
Todos os mortos eram de nacionalidade brasileira, e, quanto á edade sàoestes os dados fornecidos pelo official do registro civil-De 4 a 2 annos, 18; de 2 a 10 annos, 19; de 10 a 20 annos 6- de 20 a 35 ,nnos, 48; de 35 a 50 annos, 14; de mais de 55 annos 9Houve 44 casamentos, em 1912, nâo estando incluídos nesse numero oscasamentos em que se observou somente a ceremonia religiosa.-O registro civil de nascimentos é imperfeitissimo.

sent!d°oU.CaS' 
P°UqUÍSSÍmaS pessoas satisfa*™ a»i ^ exigências da lei, nesse

Durante o anno de 1912 apenas foram registrados 80 nascimpntn, » ™emtanto, foi d,.300 o numero de baptisados feitos g ,^ pTet. L Danso, vigário da freguezia. p*«ie caias uan-
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0 official do registro civil calcula que os 80 nascimentos apenas repre-sentam uma quarta parte da natalidade durante o anno.
O numero de baptisadòs confirma a exactidão desse calculo.—O movimento forense do termo do Prata foi o seguinte, durante o annode 1912:
Foram iniciadas e julgadas 42 acções civis e orphanologicas, no valor de615:601$372; 2 habeas-corpus e 22 justificações eleitoraes.
Houve ainda o seguinte serviço: 65 procurações, 1 licença, 1 exame, 7 re-

gistros de firmas commerciaes,2 precatórias crimes, 1 fiança crime, 1 presta,ção de contas, 62 registros de documentos, 58 transcripções, 3 inscripçõesde hypotheca, 5 appellações crimes, 1 appellação civil, 31 adjudicações, 2 re-missões, 29 denuncias, 2 testamentos e 2 despronuncias.
Foram passadas 61 escripturas publicas, no valor de 94:875j$000.
Foram julgados pelo jury 22 criminosos, dos quaes 17 conseguiram absol-vição.
-A arrecadação de impostos municipaes foi, em 1912, de 35:830$869.—Os impostos estadoaes arrecadados pela collectoria, subiram a47:499$920.

movimento de depósitos e da caixa econômica, annexa á mesma colle-ctoria, foi de 14:989$497.
-Ha no municimo 275 criadores de gado e 70 engenhos para o fabrico deassucar.
—E* de 1.439 o numero de contribuintes da Câmara Municipal.-São estes os dez maiores criadores do municipio: Joaquim Theodorodos Reis, Emerenciano de Padua Diniz, Joaquim de Padua Diniz, VirgilioRodrigues da Cunha, Antônio Nunes de Rezende, Veríssimo Alves da Costa,Mavia de Carvalho Gouveia, José Machado de Assumpçâo, Pedro José Ber-nardes e d. Isabel da Silveira Villela.
-As mais importantes propriedades agrícolas e pastoris do mun. do Pra-

ta sâo: Fazendinha, Lageado, Douradinho, Pinlasilgo, Santa Emestina,
Cachoeira, etc.

—A Câmara Mun. fez construir uma ponte sobre o rio ^Prata, no Váo doCigano e conseguio do Gov. do Est. a construcção de uma grande ponte so-breorio Tejuco,num logar pouco abaixo da confiuencia do «Burity da Por-
teira», onde a dita ponte melhor consulta os interesses desta zona, porquantoservirá ao commercio deste e dos municípios de Uberabinha, Monte Alegre e
Villa Platina, facilitando ainda as communicações do Prata com o Estado de
Goyaz pela ponte do Cahidor.

A conslrucção dessa ponte, pela qual ha muito aspirava este municipio,
diminue de 10 legoas, nos tempos do enchentes, a distancia entro a cidade
do Prata e a do Monte Alegre, no Triângulo Mineiro.

CXXII—MÜN. DE QUELUZ

Este mun. da região Centro-Leste (valle do Paraopeba) abrange actual
mente doze districtos de paz (seg. a ultima div. adm. do Est.).:

Queluz (sede - cid.)
Redondo
Santo Amaro

S. Caetano do Paraopeba
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Morro do Chapéo
Cattas Altas de Noruega
Itaveráva
Lamim
Gloria

10 Carrapicho
11 Capella Nova das Dores
12 Christiano Ottoni;
-Pelo n XI do art. 2.o da cit. lei n. 556, de 1911, o Congr. Min. creou umnovo distr. de paz, com o nome de Christiano Ottoni, neste mun. de Queluz-Ate a data do 2.° recenseam. geral do Brasil (1900), era de 60.605 habs.a popul. do mun.
Suasuperf. é aval. em 1.174 kms. quadrs.Faz parte do 3.o distr. fed. e da 1>* circumscr. eleit. do Est.Pela div. judiciaria, constitue uma com. dei.* entr., com um só termoíorense.
Na div. eccles.,pert. ao arcebispado de Mariana.
Deste mun. de Queluz ha umadescr. hist. e chorogr. no Annuario pav*1909, pags. 873 e 879.
-On. LIXdo art. 9Í° daqueÜá Lei 556, já cit., dispoz o seguinte sobreeste mun. de Queluz:
«Fica desmembrado do districto de.,Santo Amaro e incorporado ao distri-cto de Sao Caetano o território denominado Olaria, Pombal e Gasa Grandecom as seguintes demarcações: '

Têm começo no córrego do Cortume, divisa do districto da Serra, muni-cipio de Entre Rios e segue essa divisa até o alto da serra do Caniapuan, sé-guindo a direita pela mesma serra, dividindo com o districto de Suassuhy atéconfrontar com o alto do morro da Fazenda do Caixeta, pertencente a SantoAmaro, e desce a encontrar o dito alto, seguindo por este apanhando a fazendado finado Silverio José Teixeira a encontrar a divisa da fazenda dá Boa Vis-ta, ao, lado direto, atéencontrar o alto do morro do Paraopeba e por esteadeante saltando a antiga estrada de rodagem até em frente a uma grotadescendo por esta até o rio Paraopeba, divisa do districto de S. Caetano, sei
guindo a divisa deste districto até a divisa do districto de Lagoa Dourada,comarca de Prados, e seguindo as divisas deste districto as divisas do districtoda Serra ate o córrego do Cortume, onde teve começo a linha divisória.,
£ 

- Em 1910, houve o seguinte mov. demographico no distr. da cid.,con-forme o Reg. Civil: 209 nascimentos, 66 casamentos e 168 óbitos.Os assentamentos parochiaes consignaram algarismos superiores a estesdo Reg. Civ.
-Do Jornal do.Commercio (de Juiz de Fora), de 19 de março de 1911extrahimos estes bem elaborados apontamentos historico-chorographicos

que sobre a cid. e mun. de Queluz escreveo o sr. Arthur Loureiro, reprè-sentante daquelle diário, e vamos trahscrevel-os, fazendo algumas indispen-saveis correcções nuns pontos e resumo noutros pontos.-«Quelii:;, sede do municipio do mesmo nome, é uma pequena cidade, masincontestavelmente uma das mais notáveis do Estado de Minas Gemes.Esta situada ás margem da Estrada de Ferro Central do Brasil quemargeando o rio Bananeiras, divide-a em duas grandes povoaçòes bem dis-
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tinctas em as suas origens, mas que vivem empolgadas por um só e mesmoideal:—o progresso local.
Bem no centro, commurn a essas duas grandes povoações, está collocadaa Estação de Lafayette, que é, sem duvida, a mais movimentada de todas:m Por se encontrar ali uma das mais importantes offieinas da Estrada de*erro, ja pela quebra de bitola e conseqüentes baldeações, já e principal-mente pela sua fabulosa renda diária, devida ao grande e peculiar movi-mento commercial, agrícola, industrial e pastoril da respectiva zona.D ahi sane também uma renda relativamente grande para o Estado de Mi-nas; renda que, pelos dados estatísticos que colhemos do município, compu-tamos na média de dois contos de réis diários.
Aspecto moral.-Qiie\m-redvLc\o dos livros e das flores-sob a prote-cçao de Nossa Senhora da Conceição, foi elevada á Parochia em 1709, aos es-íorços de alguns aventureiros que, no principio do século XVIII, minorandona Serra do Ouro Branco, mancommunaram-se com os índios da tribu dosCarijos. então em aldeiamento naquellas paragens, e deram ao arraial o no-mede «Senhorada Conceição do Campo Alegre dos Carijós».
Data dahi a fundação da sua Egreja Matriz, tão solida e estrategicamenteconstruída, que não somente attesta a mesma o espirito de combatividadedos seos habitantes pelas boas e santas causas, como ainda e melhor a suatortaleza moral e material.
Na Egreja estiveram homisiadas as forças legalistas na revolução de meia-dos do século passado em Minas, conhecida entre os mineiros vulgarmente

pela denominação de~Giterra de 42.
As cicatrizes que se encontram ainda hoje nas paredes externas desse ma-gestoso templo, bem como nas muralhas do seo visto adro, produzidas en-tao pelas balas inimigas, justificam perfeitamente, moral e materialmente asua inexpugnabilidade. '
E' talvez por isso que os habitantes de Queluz sejam um povo dos maispiedosos de Minas, que é a terra essencialmente catholica.Foi dali que, para um sobrado fionteiro, partio uma bala certeira, arran-cando das fileiras revoltosas o mais valente dos seos cabos de guerra- o a1-teres Fortunato Nunes Galvão-quando este fazia descargas cerradas sobre oimprovisado forte-s. Matriz-cahindo então mortalmente aos pés de seo pae-^valoroso general Galvão-a cujas ordens o bravo mas inditoso moço

A padroeira da freguezia da cidade continua a ser Nossa Senhora da Con-ceiçao.
Depois ediíicaram-se mais três capellns: a do Santo Antônio, no pontomais alto da cidade-morro de Santo Antônio; a de Senhora do Carmo, nocentro da cidade alta e a de São Sebastião, na qual se está dando a ultimaaemao. na parte baixa, denominado Bairro de Lafayette.-O seo território ou solo pertenceo, em sesmaria, a Jeronvmo Pimentel Saí-gaclo, que o deo em patrimônio da Matriz.
Os descendentes desse benemérito ainda vivem alli e honram os seosantepassados. ' r
Foi elevada á freguezia por ordem regia de 1752, e erecta em Villa a 10de setembro de 1790, sob a denominação de «Real Villa de Queluz», em lio-menagem ao .Palácio Real de Queluz., que pertenceo a d. Christovam de
At W- ~ 44
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Mourae successivamente ad. Pedro II ed. Maria l,reis de Portugal, que
então reinavam.

Antes pei tencia á villa de São José d'El-Rey, hoje Tiradcntes, de cujo ter-
mo fora desmembrada.

A' suaerecção em Villa, por acto do governador da capitania, Luiz Antônio
Furtado de Mendonça* então Visconde de Barbacena, precedeo uma supplica,
requerimento ou representação da parte da Nobreza, Clero e Povo da loca-
lidade e adjacências.

A 2 de janeiro de 186G, pela lei provincial, n. 1.276, foi elevada á cida-
de de Queluz; e a 15 de julho de 1872, pela lei também provincial n. 1.867,
foi considerada a cidade de Queluz sede do municipio e comarca do mesmo
nome; sem nenhuma alteração até agora. .

O municipio de Queluz compõe-se de onze futurososejá importantes
districtos, inclusive o da cidade.

Cada um dos districtos terá adeante especial menção, e são os seguintes:
Cidade, Morro do Chapéo, Paraopcba, Santo Amaro, Redondo, Carrapicho,
Gloria, Capella Nova, Cattas-Altas, Itaverava o Lamim,

Doze são os seos vereadores á Câmara, sendo um especial de cadadis-
trictoeum geral, por todos (Hoje, são 12 especiaes,, porque ha um 12.° distr.
creado, em Christiano Ottonij.

No municipio cle Queluz ha oito exccllcntes bibliothecas publicas; sete
das quaes disputam entre si a primazia, no municipio, e a outra é amais im-
portante do Estado cle Minas.

Os queluzianos amam não só os livros, como também as flores.
Em todas as habitações se encontram mais ou menos flores.
Isto posto, fica, pois, ao leitor intelligento a livre apreciação do aspecto

moral dos habitantes do mun. cle Queluz.
Entre as associações caritativas ou beneficentes da cid. estão a «Sooie-

dade de S. José» ((pie mantém o Hospital de Caridade, fundado eni 1906 o
eme é servido pelas Irmans da Divina Providencia); a «Sociedade de S. Vi-
cento de Paulo; o asylo de orphãos ; a «Societá Beneficente Italiana» (ánt.
«Club d'Italia» até 1907); a «Socied. Protectora da Instrucção», de Lafayette;
a lojamaçonica «Estrella» ; o Grupo espirita «Paz» ; etc.

Desde 1896 que a cid. tem uma est. do Telegrapho Nacional, além da
est. do telegrapho da Central. Ha na cid. 2 collectorias, uma federal c outra
estadoal, com grande movimento, bastando, para aflirinal-o, dizer que conta
a cid. de Queluz 65 casas commerciaes, sendo 20 de fazendas, armarinhos e
ferragens o 15 de molhados e mantimentos ou gêneros do paiz.

Em 1910, pelas notas do Reg. Civil do cartório de paz de Queluz, houve
no distr. da cid. 209 nascimentos, 168 óbitos e 66 casamentos, números, aliás,
inferiores á realidade, devendo os assentamentos parochiaes ser mais com-
pletos, como é commum nas-localidades do interior.

Entre as ruas principaes de Queluz, estão as denominadas Castilho
Lisboa, Floriano Peixoto, dr. Campolina, dr. Wenceslao Braz, dr. Paulo Fron-
tin, Alionso Penna, Tiradentes, Barão de Coromandel, do Carmo, Baeta Ne-
ves, Barão de Suassuhy, praças Barão de Queluz c Municipal, largo do Cas-
tanheira, etc.

Districto da cidade de Queluz. — «O da cidade é o maior districto do mu-
nicipio. Tem de N. aS. cerca de 32 ks. e de E. a O. 30 kilometros.
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1 Delle fazem parto a?.-povoações de Buarque de Macedo, de florescente
comniccio o industria pastoril ; Gagé, onde ha uma das mais bem acabadas
e bellas égrejas de Minas ; Passagem, velho arraial onde existem ricas minas
de ouro desse nome ; S. Gonçalo, onde foi activamente, até ha pouco, expio-
rada a industriada extracção do manganez e está prestes a recomeçar, minas
essas pertencentes a Valerianos e Paivas ; Tiririca, com laboriosa e. intelli-
gente população ; Rancho Novo e Povoação do Alto, existindo neste ultimo
povoado a celebre e tradiccional «Varginha»—fazenda que recorda Tiraden-
tese a Inconfidência Mineira. Junto delia existe também um prédio muni-
cipal pnra funecionamento da escola estadoal.

—Das seis companhias de exploração de manganez, no districto da cidade,
apenas continuam em franca prosperidade e activa exploração as do Morro
da Mina e Água Preta : as demais paralysaram as suas explorações, sendo
de crer que não tardem a recomeçar a remuneradora actividade de explora-
cão de suas jazidas.

Nos arredores da Cidade existem ainda grossas mattas e muitas capoeiras
bem conservadas, embora o fogo — esse terrível destruidor da felicidade
futura — do vez em quando as ameace.

Grande é o commercio de lenha, leite, cereaes, aves e todos os produ-cios de pequena lavoura.
—E' grande fazendeiro no districto da Cidade o sr. major Joaquim Ignacio

Rodrigues (vereador pelo districto), agricultor, criador e grande invernista,
proprietário da grande fazenda Água Limpa, quo foi do Barão de Queluz ;nessa mesma fazenda estão estabelecidos e são prósperos agricultores, cria-dores e invernistas, os srs. João Felicio Fernandes, Pedro Felicio Alcântara,
Bernardino Albano Fernandes, Augusto César daEncarnação e Messias Chris-
tovam Rodrigues, filhos o genros do referido major.

São também prósperos fazendeiros os srs. tenente-coronel Antônio Lòü-
renço Baeta Neves, seo irmão e genro sr. Joaquim José Baeta; os srs. João
Zebrai; capitão Alcides Rodrigues Pereira Dutra (vereador polo histórico
districto de Itaverava e secretario da mesa da Gamara); Linio Rodrigues Pe-
roira Dutra; D, Constança Francisca do Carmo, proprietária da grande fa-
zenda Poquery, onde houve a exploração de manganez e vae recomeçar-se ;herdeiros de Antônio José de Rezende; herdeiros do coronel Antônio'Furta-
do Tavares de Mendonça ; major Luiz Gonzaga de Mello ; coronel José Soa-
res da Silva : Manoel Rodrigues Maia; herdeiros do coronel Guilherme Fer-
nancles Monteiro de Castro; e muitas outras propriedades, cujos nomes nos
escapam á lembrança.

O sr. dr. Luiz de Sousa Brandão, medico residente" em Juiz de Fora,
também possuo no districto da cidade duas grandes fazendas denominadas
Dessa e Bom Cahello, compradas a herdeiros do Barão de Queluz.

A cultura, a industria pastoril, o fornecimento de madeiras para cons-
triicçòes, a criação o a engorda de gado e porcos para o consumo e exporta-
ção, constituem a abastança dos fazendeiros do districto da cidade, como
des do munieipio. desempenhados e prósperos.

Grande é o numero de pequenos proprietários que cultivam e fazem
grande commercio de cereaes, batatas, mandioca, criação de aves e de por-cos, venda de leite e lenha, e vivem todos folgados e confortados.

A producção de assucar, rapadura, aguardente, algodão o marmellos,
só por si garantiria a vida própria do districto da cidade, que, pela sua ex-
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tensão, importantes povoados e producção geral, poderia ser considerado um
municipio,

E' incalculável a exportação de gado, tanto do distrieto da cidade como
de todo o municipio ; porquanlo, só os criadores supra nomeados exportam
quantidade muito superior a cinco mil cabeças por anno.

—Esse distrieto, por dados seguros que temos, tem uma população de dez
mil almas, residindo maisoda metade na respectiva sede e suas immediações,
onde existem também as sedes da grande industria extractiva de manganez,
da qual faremos especial menção.

A conducção para a cidade e vice-versa é feita cm carros de bois e em
cavalgaduras ou tropas.

A população do municipio é computada, com segurança, em 45 mil almas;
e no municipio estão localisadas seis estações da E. de F. Central do Bra-
sil: — Christiano, Buarque, Laíayette, Gagé, Congonhas e Bocaina.

A freg. eccles. da cid. tem a invocação de N. Sra. da Conceição de Que-
luz e conta 10.000 almas.»

A. Egreja Matriz da cid. de Queluz é um templo histórico.
Foi ahi que se honiisiaram as forças lcgalislas, em 1842.
Esse «forte» foi alvo das balas inimigas, que lhe deixaram cicatrizes inde

leveis.
Os rebeldes liberaes, ao commando do general Galvão, atiravam de um

sobrado próximo.
As forças legalistas, respondendo ao ataque, fizeram cahir mortalmente

ferido, aos pés daquelle general e a cujas ordens servia, o bravo alferes
Fortunato Nunes Galvão, filho do mesmo, quando este tomava pontaria de
grosso calibre sobre essa egreja.

Occuparam altas posições na política do antigo regimen eminentes
queluzianos, entre os quaes se contam os srs. senador Joaquim Antâo Fernan-
des Leão, commendador OvidioJoão Paulo de Andrade, o Barão de Coroman-
dei (dr. Antonio José Nell.o) já fallecidos, conselheiro Laíayette Rodrigues Pe-
reira, dr. José Joaquim Baeta Neves o outros.

No clero temo municipio um filho iliustre, d. Silverio Gomes Pimenta,
arcebispo de Mariana.

O exercito nacional tem grande numero de officiaes, filhos do municipio,
entre os quaes o major de engenheiros dr, Abeilard de Queiroz e seo irmão
o capm. de eng. dr. Sálathiel de Queiroz, lente do Coll. Militar do Rio; o
1.° tenente de eng. Astorico deQueiroz; o fali. dr. Horacio de Queiroz, 1.»
ten. de Engenharia; bem como a judicalura e jornalismo contam no seo seio
queluzianos distinetos.

;# —Ha na cid. um Grupo escolar, na praça Barão de Queluz e 4 escolas
urbanas, cm Laíayette.

Existem na cid. o Thcatro Santa Cecilia e em Laíayette a «Societá di
Beneficenza Italiana», fundada sob os auspícios do cav. Carlos Franco, vice-
cônsul italiano.

Em Queluz, existe também um Hospital de Caridade, de que é prove-
dor o eng. civil dr. Joaquim de .Almeida Lustosa e vice-provedor o dr. José
Narciso Dias Teixeira de Queiroz Júnior, medico.

O vigário cia freg. de Queluz, ha mais de 20 annos, é o rev. Padre
Américo Adolpho Taitson ; e o mais antigo sacerdote do mun. é o venerando
gr. conego José Pedro Gurgel, vigário da parochia de Santo Amaro.
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A cid. e sede do 5.o Deposito da E. p. Central do Brasil, na Linha doCentro, com importantes officinas junto á est. de Lafayette, onde ha mais de400operários, que mantém duas sociedades, a«Protecça,o á Instrucçao. eo«Centro Operário».
O curato de S. Sebastião de Lafayette tem como capelljto o rev. Pa-dre Antônio Presta. Toda a paroebia de Queluz (distr. da cid.) deve terhoje 10 mil almas. '

-Na cidade existem duas bibliotlíocas publicas-uma da Câmara Munici-pai e outra da Sociedade Amante da Instrucçao.
Os arraiaes de Cattas-Altas, Uaverava, Carrapicho, Morro do Chapéo,Capella Nova e o povoado de Buarque de Macedo também têm as suas biblio-tüecas ; todas pequenas, porém bem cuidadas.
A maior do mun. e de todo o Est. é a Bibliotheca Laminense, com 20.000vols., no arraial do Lamim.
~*à2 *em*™\os ™ ciá->* Ga™ta ^ Q™lus, diviS- Pelo sr. RomeoGuimarães, e o Queluziano, além de 3 pequenos periódicos humorísticos, oCordão, Ensaio e o Lyrio.

n r/,En*r,'!as,associaÇôesrecreativas da cid. estão o Club dos Bohemios, oClUb Castilho Lisboa e o Fool-Ball ClubDr. Campólina.Quatro casas de bilhares (1 na cid. e três em Lafayette) : um Prado deCorridas ; duas bandas musicaes (a da Soe. de Santa Cecilia e a do CentroOperário) ; cinco hotéis, dentre os quaes se destacam o da Kstaçào, o Moura 
'

de Haya e o Cardoso ; seis pharmacías ; 5 médicos ; 5 advogados ; 6 den-tistas ; 4 padarias ; l fabrica de massas alimentícias ; 1 café', o Central- 4açougues ;• 1 fabr. de lacticinios (em Christiano Ottoni, da firma AlbertoZini & Irmão) ; 8 sapatarias ; 7 alfaiatarias ; 2 fabricas de cerveja e bebidas-olaria de tijollos refractarios e 1 cerâmica de artefactos de barro : 7 barbei-ros ; I fabr. de sabão ; l de velas; 1 photographia; 1 tinturaria; e officinasdiversas na cid., de relojooiros, caldeireiros; marceneiros, colchoeiros etcUma interessante industria de caracter local á a das 8 fabricas de violasae Queluz e 3 fabricas de violões c bandolins.
Ha na cid. fabricantes de rara perícia.
Na Exposição Nacional de 1908 foram premiadas com medalha de ou-o •a fabnea de violões, do capitão José de Sousa Salgado ; a de bandolins dosr. Francisco Dias de Sousa; e a de violas, do sr. José Beraldo de Menezes.Sao lambem de invejável habilidade nesse mister, e, além de outros dos-suem importantes fabricas de violas, violões e bandolins, os três irmãos srs-Benjamim, Francisco e Leoncio Cândido de Meirelles ' 

" '
A agencia postal de Queluz o de 2 • classe e tem muito movimento.O agente do Correio, em Queluz, é o nonagenario sr. tenente José Ferrei-ra de Pana, tendo como ajudante sua filha, sr*. d. Luisa de Paria

Quadro demonstrativo do movimento da agencia do correio de Queluz, em1910. Malas de papel e lona '
Recebidas directamente  4 022Expedidas  

' * '" 9" 
QA^ , ., ...... _?.734Em transito 0 _,-. 3.540

,..fi.oaeo'ÍfI'adOS,lreb,ÍtS' 3-733; deSteS COm valor> *»• ""Portando em
ÍSK, °XP RenC,°' °0m Val°'' ™' "a Ínlporla^ia de
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Despesa :
Ordenado do agente e sua auxiliar  2:700$OCO
Saldo remettido. ., 27TOO
Somma ou receita  2:727^000

O movimento diário de jornaos na agencia de LafayoKc é 0111 numero
superior a 400'e, na agenciado Queluz, é superior a 2i)().

Essas agencias distam-se entre si de 900 a 1.000 metros.— E' agente do correio, em Lafayette, o sr. tenente Pedro Teixeira
Chaves.

Quadro demonstrativo do movimento da agencia do correio da LnfavHIo
em 1910: '

Malas de papel e lona :
Recebidas directamente 2.314
Expedidas .;.. í.ioi
Em transito íV.ÍTS

Registrados recebidos, 2.G31 : destes, com valor, 507, importando em
21:216$250; e expedidos, 2.319, sendo com valor G91, na importância Ce
28:048$200.

Despesa :
Ordenado do agente .... 500^000
A agencia pagou ao seo estaíeta ]50p0<>

¦¦'Ao de Queluz 300$()00
Ao deCattas Altas... 305pOÒ
Saldo remettido 3:75Q$250 ¦
Somma ou receita 5:005*^250

*

—Distr. de Santo Amaro. —«Começando o registro de notas dos districtos
do municipio de Queluz, pelo districto de Santo Amaro, não o fazemos pormero acaso.

Não. E' isso muito de propósito e persuadidos de prestarmos destarte
modesta mas devida homenagem a dois grandes vultos que no dito districto
nasceram: grandes pelo cérebro, grandes pelo coração.

Queremos nos referir — data venia — ao exmo. sr. conselheiro Lafayette
Rodrigues Pereira, ainda vivo, e ao finado Senador do Império Conselheiro
Joaquim Antão Fernandes Leão.

O Consr.0 Lafayette —nascido naquella freguezia aos 28 de março de
1834 —é, o que todos sabem, o grande Brasileiro que, no regimen passado,soube manter esta Pátria qual um astro de primeira grandeza na consteiíayàò

<# mundial, o hoje attesta constantemente ao mundo <jue são todos seos os se-
gredos da Jurisprudência.

Egualmente, queremos homenagear o «anjo bom» desse arraial, o seo ve-
nerando Vigário, ha mais de um quarto de século, rev. sr. Conego José
Pedro Gurgel, homem recto, amante severo Co respeito á Lei civil c reli-
giosa.

— A sede do districto de Santo Amaro é a mais próxima da sedo do mu-• nicipio : distam-se apenas 18 kilometros. A população da freg. eccles. do
. S. Amaro é orçada em 4 mil almas.

O seo primeiro povoador — conhecido — foi o pòrtuguéz bráguen^e José
da Costa Oliveira, bis-avô do sr. conselheiro Lafayette, que é sobrinho dos
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finados Barão de Pouso Alegre e padre Manoel Rodrigues da Costa — réo da
Inconfidência, e naturaes também dali e netos desse dito portuguez.—A povoação foi fundada ém 1730 por Amaro Ribeiro, que erigio aH urna
ermida de invocação a Santo Amaro. Pertencia ao districto de Suassuhy,
hoje municipio de Entre Rios, e, pela Lei Provincial n. 2.474, de 23 de
outubro cie 1878, foi desmembrada o elevada em parochia.

Tem diversos e importantes povoados, com capellas filiaes. Entre esses
destacam-se Casa Grande, mui populoso, adeantado e prospero, residindo
alio negociante e capitalista portuguez, sr. Martinho Rocha, e percebe-se a
tendência geral e justificável da sua creação em districto.

Importantíssimos são também, entre outros, os povoados Olaria, Água
Grande, Figueiredos, Ribeirão do Inferno e Christiano Ottoni—estação da
E. F. Central, central também a dois districtos e conseqüente escoadouro
dos seos productos industriaes, pastoris e agrícolas. O districto do Gloria
comprehende parte dessa povoação e a divisa está a 50 metros da es-
tação.

—0 districto é essencialmente pastoril. A cultura de cereaes, com empre-
go do arado commum ou sem elle, faz-se o quanto basta para o próprioconsumo; mesmo assim, ha sempre regulares exportações de cereaes e ba-
tatas. Existem por explorar, já analysadas e altamente classificadas, impor-
tantes jazidas de manganez, bem como poderosíssimas quedas d'agua.

As mais importantes jazidas, conhecidas e calculadas pela grande quan*tidade de minério que contém, são duas de propriedade do sr. coronel Col-
litino Rodrigues Pereira.

São alli importantes fazendeiros criadores, além do mesmo sr. coronel
Collatmo, os srs. major Antônio Torquato Teixeira da Fonseca, conselhei-
ros Lafayette e Washington Rodrigues Pereira, Bernardino Alves Penna,
Luiz Augusto de Oliveira, José Pereira Dutra, capitães Sydney Rodrigues
Pereira e Francisco Pereira Zebrai e outros.

A exportação de gado e animaes cavallares ascende a milhares de cabeças.—O seu commercio é animado, futuroso e solido.Encontram-se distribui-
das pela sede e os diversos povoados do districto 23 casas de negocio; sen-
do os maisimportant.es negociantes da sede os srs. José Alves de Oliveira,
Francisco Nemesio de Paula e José Alves Júnior, que tem também uma fa-
brica de manteiga.

A agencia do correio e o cartório de paz encontram-se na estação de
Christiano, onde também reside o vereador do districto, sr. Leonidas Pe-
reira Dutra, que é ahi negociante.

Ahi também se encontram as grandes casas dos srs. J. Baeta e C.a e J.
Garcia Vidal, que vendem por atacado e fazem exportação, e ha boas casas
commerciaes dos srs. Asdrubal Nogueira Baeta e Pedro João Almor, bem
como aceramicado sr. José Antônio Segundo ea fabrica de^lacticinios dos
srs. Alberto Zini & Irmão.

Ha duas pharmacias, sendo uma do sr. escrivão de paz; dois dentistas ediversos fabricantes de queijos.—São juizes de paz alli os srs.Francisco Nemesio de Paula, Joaquim For-
reira Pinto e Adriano José de Mello, è Escrivão de paz o sr. José Francisco
de Albuquerque.

O districto, entre bons melhoramentos em estradas, pontes e ruas, pos-sie agiía potável canalizada e casa para escolas estadoaes.
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São professores públicos alli os srs. Manoel Lino do Nascimento e d.Eulma Lopes Martins.
Ha diversos professores particulares pelas fazendas e povoados.A sua população escolar é computada em mais de quatrocentas crean-ças. No corrente anno (1911) matricularam-se 115 meninos e 49 meninas- O districto confina com os de S. Caetano, Glo ia, Brumado do Suassuhve cidade de Queluz e é bastante montanhoso.» •>

rDistr. de Redondo

«A sede do districto do Redondo dista da sede do município, a que o mês-mo pertence, 18 kilometros também; porém, mais fora da E de F Central-ao passo que a sede de Santo Amaro é immediata áquella via-ferrea. 
' '

Redondo circumscreve Mattosinhos, bastante conhecido pelas suas fes"tos do Jubüeo, em setembro de cada anno, que lembram os tempos da antigaJerusalém, com seo commercio mundial, feito por trocas de gêneros por ge-neros.
-Chamava-se Alto Maranhão. Residindo, porém, alli, em tempos idos, a

S! t Um ^ -Red?nd° da SÍ'Va' P°m° a P°uco foi « «>«dadaáquella denominação pelas pessoas que, muito naturalmente, diziam: Va-
Z!JTl \Re«°n,d0 

? Uma Pa:''e da P°V- de C°ng°nhas do Campo pert. aodisti. de Redondo (portanto, ao mnn. de Queluz) e outra parte da pov. pertao mun. de Ouro Preto! l
O seo movimento commercial é mais activo para os lados de Congonhasdo Campo; e a sua estação, da Central, mais próxima é Lobo Leite, por ondetransitam as suas malas do Correio, somente nos dias pares-Confina com o districto da cidade e também com os de Suassuhv ide En-tre Rios) e de Congonhas (de Ouro Preto).
O finado sr. conselheiro conego J. J. de Sanl/Anna, quando em exerci-cio do Governo Provincial, elevou o povoado á parochia, decretando-lhe tam-bem a denominação actual de Redondo. Mas, o logar já conta perto de dl-sentes annos, porquanto, no respectivo cartório de paz, encontram-se autosde 1720, nota essa que em pouco nos adeantou, visto que não nos foi possi-vel descobrir a lei da sua creação em parochia.E' escrivão de paz alli o sr. Joaquim Ferreira Pinto que, durante oanno findo, levou anotas do Registro Civil 153 nascimentos, II casamentos oli óbitos, sendo destes: 10 de indivíduos maiores de 80 annos
A Morte custa muito apparecer por alli, felizmente.
-A agencia do Correio, de que é agente a exrna. sra. d. Fclismina Mo-reira.Femandes,emittio 756p00de sellos, durante o anno findo; ásfim comorecebeo 540 malase expedio 120ditas; foz 187 registrados é entregou120sendo, desses, 37 registrados com valor. O respectivo estatela é o sr VirenteFrancisco Xavier.
Ha duas escolas publicas na sede do districto regidas pelos professoresJosé Moreira de Sousa e Silva e d. Maria Enrás. Ha também uma escola mix-ta em Mattosinhos, creada ha pouco pelo Gov. do Est.
A população escolar é calculada em tresentas creanças; as escolas sàomuito freqüentadas e existem muitos professores particulares.Ha duas casas municipaes para as escolas estadoaes.
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-O representante do districto, na Câmara, é o sr. capitão Antônio Paci-nco Homem.
Os juizes de paz são os srs. Franklin Rodrigues de Paula, José Gonçal-ves da Cunha e José Tristão da Silva.
Não ha no distr. nem politica agitada, nem subdelegados em exercício.O clima é, já se vê, bom, por ser zona de campo e de elevada altitude.

; Como logar antigo, a industria é quasi que limitada a manufacturas; porem o ouro, o manganez e outros metaes abundam pelo seo território, e sãoexploradas ali as jazidas de manganez do Gagé, Pequiry etcA lavoura de cereaes é importante, em pequena e grande escala, e a pro-aucção de batatas é colossal. O arado commum é bem empregado ali.A producção de gado vaccum e muar é considerável.
Residem no distr. os srs. capitão Luciano Francisco' Junqueira, Anto-mo Manso de Oliveira, João Dias Leite, fazendeiros: José Gonçalves Martins,negociante e capitalista, Manoel e Marcos Lobo Leite Pereira, Evaristo JoséRibeiro e outros.
-O rio Maranhão limita os municipios de Queluz e Ouro Freto, em Mat-tosmhos onde reside o parocho da freguezia, que tem como padroeira N.Sra. d Ajuda.
O povo zela muito as suas egrejas. O vigário é o rev. IV AntônioCorrêa.
-O districto comprehende os povoado, de Bom Josus, Santa QuiteriaeMonjolos, com capellas e cemitérios.
Ha uma boa egreja, que foi reconstruída, ha muitos annos, por Constan-tino Leite da Silva: nella existe um quadro de um Milagre, datado de 1730.O milhão de pessoas que tem ido ao Jubileo de Mattosinhos conhecemuito bem esse districto, que se torna ainda mais importante por ter sido oberço do maior vulto do clero brasileiro-D. Silverio Gomes Pimenta, ar-cebispo de Mariana, que, por sua santa modéstia, recusou a purpüra cardi-nalicia.» '

Distr. de Ilavefqvú

«Depois do Redondo, é Ilavcrava o mais antigo districto em autonomia,no município de Queluz.
-E' a antiga Itaberaba, qae parece significar pedra invencível (no senti-do de forte, inexpugnável); talvez pela incommpnsuiabilidade do valor dassuas minas, ou por ser um centro de acção, combinada, donde promanavamtodas as me hores energias ao progresso. Emflm, a origem desse nome per-de-se na noite dos tempos: é, pois, a melhor solução. (Neste ponto, a etymo-logia esta aclarada: vide Annuario de 1907, pag 341)Conta-se que a sua povoação fora fundada por duas bandeiras de expio-radores portuguezes: uns paulistas e outros cariocas, em princípios de 1700Riquíssimo o seo sub-solo e uberrimo o seo solo, ali ficavam as famílias tra-tando da lavoura para o consumo, emquanto os homens fortes procuravam o
Itaverava é montanhosa, mas sem grandes elevações; seos horizontes sãobello» e seos valles successivos. Ao lado da Mantiqueira é banhada pelo Pi-ranga Suas principaes serras (Dedos da Mantiqueira) são Santo Ignacio, lta-qui. Morenra e Pe do Morro; estas três ultimas dão os nomes a outras tantaspovoaçoes,e a ultima também á uma poderosa cachoeira. Barra, Farias, Pro-
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videnciae Sobrado, tambem são povoações no districto; e todas essas po-voações referidas têm as suas invocações ou capellas.
—Por alvará de 1752 foi creada em parochia. O padroeiro delia é S.t° An-

tonio; o vigário actual é o rev. Mons. Isidro Horta, cujo coadjutor é o rev.
P.n Antônio Januário Carneiro. Toda a freg. de Itaverava deve ter 5.C00
almas. E' distante da sede do municipio cinco legoas; é o districto de grande
população, que regula a metade da Cidade. Limita-se com os districtos do
Lamim, Carrapicho, SanfAnna, Cattas-Altas e Cidade, e com o districto de
Santa Rita (de Ouro Preto).

Itaverava é tambem rica em pastagens. A sua grande industria pastorile pecuária evolúe. Quer esta, quer a industria agrícola, quer a industria ex-
tractiva, garantem-lhe uma vida própria e de lisongeiro futuro,.por isso que o
seo commercio é importante e solido. Na sede do districto e nas suas immc-
diaçõesha diversas minas de ouro, das quaes se cogita a exploração.—Existem no districto dezoito casas commerciaes; as principaes são as
dos srs. Silverio Dias Lanna, João Satyro dAvila, Viuva Ávila e Filho e
Francisco de Paula Pinto.

Produz muita aguardente e assucar e criam-se em grande escala porcospara engorda e exportação, e aves domesticas em abundância.
A quantidade de caça, principalmente veado, é inacreditável, é extraor-dinaria ali.
São seos principaes fazendeiros os srs. majores Egydio de Paula An-drade, João Cândido de Rezende, coronel Silverio Nogueira Coelho, João Vi-ctor da Cunha, João Antão Fernandes Leão, Cornelio Rodrigues Campos,João Camillo Gonçalves, João José Teixeira, capitão Vicente da Costa Carva-lho, José Polycarpo da Cunha, Francisco da Silva Moreira, José da CostaCarvalho, Francisco de Sousa Damasceno e outros.
E' tambem importante lazendeiro e invernista o capitão Alcides Rodri-

gues Pereira Dutra, vereador á Câmara Municipal.
Dos maiores fazendeiros, são tambem o sr. dr. Ovidio de Andrade e suaveneranda mãe.
E! o sr. major Egydio de Paula Andrade o proclamado chefe local.
Não ha subdelegados de policia. E' escrivão de paz o sr. Theophilo Pè-reiraXetto.
—As estradas, as pontes e as ruas são bem cuidadas.
Cogita-se da água potável e outros melhoramentos,,
lia uma bem cuidada bibliotheca publica, no arraial.
Ha um prédio municipal para as escolas estadoaes; uma escola do sexo

masculino e outra mixta, porque não ha escola do sexo feminino, própria-mente dita.
E' regente daquclla o professor, sr. Manoel José Netto, que o anno pas-sado teve 57 alumnos e este anno 73. E' regente da escola mixta a professora,sra. d. Adalina Caetana de Mello Horta, que o anno passado teve 51 e esteanno tem 6(j alumnas.
Pelas fazendas e povoados ha muitos professores particulares, Pôde se

calcular em numero de 300 as creanças em edade escolar, no districto.-Itaverava, notável pela sua tradição, sempre notável pelo valor moral e
inteilectual de seos iilhos e material de si mesma,, torna-so ainda mais nota-
vel, quando—é licito recordar—passou a ser berço de homens como o com-

mendador Ovidio João Paulo de Andrade, o Barão de Coroman lei (dr Jo<é
Francisco'"¦'Netio) e outros.
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Distrí de Cattas Altas

« Caltas-Akas de Noruega é o berço do deputado est. sr. pharmaceuticoBernardino de Senna Figueiredo, residente em Barbacena, do jornalista emedico, dr. Levindo Eduardo Coelho, residente em Ubá, onde redige oMovimento. &
Filho de Cattas-Altas, e seo representante, é também o sr. capitão JoãoFortunato da Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Queluz, em cuiacidade reside.
-Cattas-Altas é o mais afastado districto do município de Queluz En-tre as respectivas sedes vae a distancia de 12 kilometros. E' equidistantede Itaverava, Lamim e Carrapicho, no mesmo município, medeando 15 kl-lometros; distante da cidade do Piranga 30 kilometros, de Ouro Preto e de

Queluz é também equidistante, assim como também dista 24 kilometrostanto de Oliveira (do Piranga), como de Santa Rita (de Ouro Preto).Está entre os districtos de Itaverava, Lamim, Carrapicho, Oliveira eSanta Rita, já citados; comprehende muitos povoados, entre os quaos-Noruega, Pirapetinga, Páo Grande, Jequitibá, Agua-Suja, Gambá, DamasÉMoreiras, Falhados e Sesmarias; não tem grandes rios, mas tem bons riachos, quaes: Noruega, Pirapetinga, Agua-Suja e Agapito. que se confundemno Piranga; percorrem o territ. do distr. montes e serros que têm os no-mes desses córregos e mais as seguintes serras: Mantiqueira, Santo Ignacio.Itaqui, Gama, Cachoeira, Cascabulho, Manoel Antônio, Joaquim FortunatoCruz, Piteiras, Estiva, Ponto, Piranga, Mata-Cavallo e Matta-Burro.
Pelo que se vê, o districto é montanhoso, mas tem fáceis entradas esahidas ás margens dos córregos.
-Possue, além da Matriz, duas capellas flliaes. A freg. de Cattas-Altas deNoruega tem como orago São Gonçalo e deve ter umas 4 mil almas.
O vigário da parochia é o rev. p.« Theodoro Carolino.
A 3 de abril de 1840, por lei provincial, n. 181, foi elevada em parochiaa povoação que alli havia formada pelos exploradores de ouro, encontrado

sempre em grande quantidade.
-Além de importantes minas de ouro, que abundam por todo o districto-até mesmo na sua sédc, existem também minas de cobre e outros metaes,Já analysadas, e de fácil extracção; dependendo de capitães, que se nãoaproximam por falta de fáceis meios de communicação e pela preferenciaque se dá sempre, ainda por menor alcance, ás minas e jazidas sitas ásmargens das estradas de ferro.
-Um ramal férreo que partisse de Queluz, passando por Cattas- Ylí.-s eterminando na estação de Coimbra, da E. F. Leopoldina (planalto da Serrade São Geraldo), serviria a diversos districtos de Queluz, Ouro Preío Pi-ranga, Barbacena, Turvo, Alto Rio Doce, Pomba, Ubá, Rio Branco e Vi

cosa, e ligaria, portanto,-com 150 kilometros apenas-zonas auriferas, pas>"toris c agricolas-as melhores de Minas, e as collocaria a poucas horas'tanto
da Capital do Estado, como da Cap. da União.

Semelhante ramal, afastando-se c approximando-se gradativamente dasE. cleF. Central o Leopoldina, formaria com as mesmas um triângulo, cujo
vértice principal (em Entre Rios) ficaria distante do meio dáquelÍe-200 ki-lometros, e das extremidades ou pontos de contacto, quasi 300 kilometros;
isto ó, a linha de tal ramal corresponderia justamente a metade da exten*
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são de qualquer das outras com as quaes fosse formar o alludido trian-
guio, ligaria com 150as extremidades de 609 kilometros e seria talvez a es-
trada de ferro de maior altitude no Brasil: descendo e subindo pouco.—Cogitando da origem do nome desse districto, chegamos a concluir,
de duas uma:—Ou os portuguezes que andavam em cata do oiro nas serras
(entre estas, a que denominavam -Noruega, por esconder a face do sol)
diziam entre si:—vamos ás catas altas da Noruega, e dahi o seo nome; ou
então, a expressão viria por terem elles escravos africanos, do Congo,
empregados em tal serviço; sendo que, em congolez, a palavra kuata, quer
dizer avance, suba...e é interjectiva.

E, assim, dizerem-lhes os feitores, macarronisando: kuata pra cima da
Noruega, isto é; avancem além da Noruega. E, afinai, por aberração de
neologismo, os successores transformassem a palavra kuata era cata (no
sentido de busca) pluralisando-a, afinal; até porque o portuguez antigo do-
brava-lhe o t.

—As terras propriamente de cultura, no districto de Cattas-Altas, são de
primeira qualidade, tanto para cereaes e algodão, como para a canna de
assucar, cujo producto, é admiravelmente compensador e de proclamada
excellencia. A cultura do café já se vae extendendo e, agora, muito ani-
mada. Os terrenos prestam-se tanto ás irrigações come ás inundações.

—O commercio na sede é bom.
Entre as oito boas casas de negocio existentes, duas são de primeira

ordem: as dos srs. Viuva Barros & Rezende e ííonorio Dutra de Rezende.
Ha uma boa pharmacia e diversas fabricas de sellas, panellas de pe-

dra, olarias, telhas e tijolos, manteiga e queijos e também das afamadas
foices e outros utensílios ou ferramentas para a lavoura, e o que é melhor
—de especial marmellada.

-E' cirurgião-dentista, alli, o sr. Arthur Gonçalves de Sousa.
Reside no distr. o venerando sr. coronel José Joaquim de Figueiredo;

pae do sr. deputado B. de Senna Figueiredo.
O sr. capitão José Ferreira dos Reis tem optima cultura de café.
Os principaes fazendeiros do distr. são os srs.: major Joaquim Fprtu-

nato da Silva, capitães José Ferreira do Egypto, Carlos Ferreira de Assis
Rezende, José Gomes da Silva, Victor José Mappa, João Gonçalves de Sou-
sa, Firmino Tolentino Alves, João José Alves, Francisco dos Reis e outros-

Em algumas culturas emprega-se o arado commum.
A criação de gado e outros animoes é bem considerável e vae-se des-

envolvendo,
—São preponderantes no distr., entre outras, as grandes familias Neiva

e Reis.
São juizes de paz os srs. major João Bernardes de Assis Neiva, Joaquim

Francisco Ribeiro e João José Alves dos Reis.
E' subdelegado de policia o sr. capitão Firmino Tolentino Alves; escri-

vão de paz, o sr. João Bernardes Lobo da Neiva; agente do Correio, o sr.
Antônio do Carmo de Assis Neiva, e estafeta, o sr. Belmiro Xavier de Assis.

—Durante o anno findo rendeo a Agencia do Correio 385$650. Recebeo
156 e expedio 105 malas, fez 181 e entregou 295 registrados, com e sem va-
lor.

—Encontra-se alli uma enriquecida bibliotheca publica, modelada pela La-
minense.
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1 ii 11~> iii m ¦ ii ^_¦ Em pwdlo municipal tem funccionado uma escola estadoal do sexomasculino; única escola ahi existente. °

baixÍuaân73PaT?° 
'T" matriculados' 90 ^^nos e este anno a matriculabaixou a 73, por ter sido creada uma escola em Moreiras. No dia da instai-laçao compareceram 52 alumnos e, com toda a so.emnidade, foram cnocidos „o salão da escola os retratos dos srs. Presidente do EstadT fecretm do interior, dr Wenceslão Braz e do finado dr. João dinheiro da

A escola é regida pelo professor João Pedro de Alcântara.
^onaP0PUtÇâ0 

6SC0lar d° dÍStrÍCt0 é suPerior a 20° «ranças e diversossao os professores particulares. uivcrsos
Pela distancia, Cattas Altas é o ultimo distrieto do município de Oueluz; mas, diz ã Escriptura.-0S últimos serão os primeiros.» Q

Distr. de S. Caetano do Paraopeba

«São Caetano do Paraopeba è uma pequena povoação, mas excellen-ilif ítipela rmportancia dos seos fetefc - kÊÊMmembios das ia.mlias Ferreiras, Rezendes, Vieiras, Pereiras e Tavarestodas entrelaçadas por intimo parentesco. ™ 
'

srs tÍnefs T'^? 
*?%' ^^ grandeS cHadores' taes ™™ os

cente ViZ ff" I6 
ReZetlde e Ameri<;0 Vieira de Rezende, Vi-

IfSno 2 \ 
P 

! 
LU1Z S°areS' Man°el Joa4uim Viei™ « >»aÍor JoséKumino de Sousa; este é vereador e o immediato é 1» iuiz de pazO sr. Luiz Soares da Rocha é 2.» juiz de paz. 

"

des po"0,^; 
"' JanUWÍ0 ^"^ Barb°Sa' 6 Dâ0 ha a«-

São também abastados fazendeiros os srs. Pedro e Francisco Ferreira
„!n n',^"40 

FranCÍSC° de Carvalho- ^ Pereira d'Annunc aoâo
FvTn 

6 ° 
?T',AmerÍ°° de Azeved0' Alcides freira de Azevedo JoâóEvangelista da Fonseca, Olympio de Paula Vieira, João Silverio Golíe"Anísio e Joaqujm Vieira de Rezende Júnior e muitos outros h0n^heí»*. um bello logar de uma só familia, que obedece ao patriarcha

Páro^^on°snCrT*?\é 
f'UaSÍ m"10' P°r(m ,0d°S tr!,n Cm casa ° ne'ce^ricpaia o consumo e grande exportação.

^d 
Ha duas pequenas bilaculas (tavernas), que são as casas de negocio da

em llp K;:aa: 
mÍXta' eStá "^ aS ^a§* ^ucam-sc em fam.lia ou

e GíSPíH 
QUeiUZ U ldlometros; divi1e com os districtos de Santo Amaroe Glona do mesmo município, e com Carandahy, de Barbacena- compre

5onpee|o°lPOV°a >°S: 
VÍ6Íra' Fran,dÍn' En8'enh0 e W d'Anta e'é Zha-

2a BSál 
" - Vde 

CUJa P°nte ° Padre Cafi,ano da <»'& Pereha,
S^Sy^erEÍer^'0 aSUa^ÍmÍ,ÍVa c^'aa»- Caetano, hoje
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—Dahi a denominação a esse districto de São Caetano do Paraopeba, que,
além de ser uma gemma para todas as espécies de culturas, é ornais impor-

1 ante do municipio na industria pecuária (de gado vaccum, muar, cavallar,
suíno e lanigero), o que se justifica pelo numero e abastança dos seos gran-
des e independentes fazendeiros e criadores.

—A freg. eccles. de S. Caetano terá, si tanto, 1.500 almas e está sujeita
ao Vigário de Santo Amaro.»

Distr. do Gloria.—«E' distante da sede do municipio 33 kilometros.
O districto é essencialmente agrícola, posto que se encontrem alli im-

portantes criadores.
Além de.colossaes lavoura; d) cereaes e fumo, cultiva*se a canna de as-

sucar, que é mais aproveitada para aguardente, a qual é, dizem, superla-
tivamente bôa.

A exportação desses gêneros faz-se em grande escala. A cultura do ca-
fé já é feita também em proporções vantajosas.

Existem no districto sete bons engenhos de canna, além de muitos ou-
tros em pequena escala, e varias fabricas de queijos mineiros,

O commercio local é relativamente animado e compõe-se de 18 casas de
negocio; sendo duas de fazendas e armarinhos, de propriedade dos srs. João
de Sousa Rodrigues e José Luiz da Cunha.

As demais são pequenos negócios de molhados e gêneros da terra.
—Os seos principaes fazendeiros são os srs. capitão Marciano José da

Costa, viuva o filhos do coronel Marciano Vieira de Sousa Coimbra, Antônio
Ribeiro de Castro, major José Henrique Pereira e filhos, Celso Augusto de
Rezende, Benjamim Teixeira de Carvalho, Januário Pereira Barbosa, major
Francisco José Dutra, Francisco de Sousa Teixeira, José AlvcsBaètá c ou-
tros, todos em condições prosperas.

lia uma padaria e uma pliarmacia, que é a do sr. Eliescr Henrique.
O subdelcgado de policia é o sr. Gustavo Coelho da Cunha; escrivão.de

paz, o sr. capitão João Henrique Pereira.
O vereador do distr., na Cam. de Queluz, é o sr. dr. José Tavares de Mello,

medico e dep. estadoal.
—No respectivo cartório, durante o anno findo de 1910, registraram-se 78

nascimentos, 22 casamentos e 63 óbitos.
E' agente do Correio a exma. sra. d. Maria Soares Pereira.
Durante o anno findo, pela respectiva agencia, foram expedidas 75 malas

e recebidas 86; foram feitos 64 registrados, sendo 8 com valor e na importan-
cia de 2550190 e distribuídos 71 ditos, sondo 11 com valor e na importância
de 3980450.

Venderam-se sellos na importância de 2550500.
E'estafeta do correio o sr. Jovelino Lima de Andrade.
Tem duas escolas publicas e uma bem começada bibliotheca.
—O seo território limita-se com os districtos de Paraopeba, Morro do Cha-

péo e Capella Nova, dp municipio, e com o de Carandahy, do municipio de
Barbacena; comprehende os povoados: Estiva, Çampínho, Bernardo Corrêa,
Ribeiro e parte do povoado da estação de Christiano Ottoni, cuja linha divi-
soria passa a 50 metros desta.

—Já pertenceo a Carandahy, tendo sido desmembrado dali e incorporado á
Capella Nova, pela lei provincial n. 767, de 2 de maio de 1856, e depois con-
stituido em parochia pela lei provincial n. 2.944, de 23 de setembro de 1892.
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A freg de N. Sra. da Gloria (padroeira do distr.) é regida pelo Vi^ deCap. Nova das Dores e deve ter 4.501 almas. ' °'

trJL?"1 
1UtUl'?S? distHct0' no <)ual facilmente,se adaptaria uma colônia ex-trangeira, em mutuo e inestimável proveito».

Distr. do Carrapicho

«A meia dúzia de legoas da cidade de Queluz, encontra-se a sede do dis-neto de t,.-José do Carrapicho, cujo povoado foi fundado por José Anacleto
l°,Vf,' que ,tem 

alli *»'"» descendentes, e deo-lhe o nome de Ribei-íao ae s. José, depois de erigir uma invocação a esse santo.Essa denominação chegou até 1836, quando houve alli uma cavalhada e
1.So°Z7fi"d° 

°,freÍ° 
?, 

Sa'tand0 C°m ° Cavalleir°> P°r causa dímcarrapicho que ficara sob a sella, cuspio o cavalleiro em um matagal visinho
XnTfíZ 7° f 

Ca:a"° embaraÇados •«> meio das flores e acúleos dessapianta hbrosa, donde sahiram ambos «encarrapichados»>.
Eis a origem da tal denominação a um dos melhores districtos de Queluz

„- <, « 
terr't<m° P01'lence° ao Lamim e divide com esse districto e mais comos do Morro do Chapéo, Capella Nova e Itaverava, no mesmo município ^com o de Boa Esperança, do Piranga, e está á esquerda do,rio Mello

tJlu^Jr2^-**6 ^ a°-36- P*^^™™ ecc.esias-

outubrÒadllTfnÍnCÍaOS ^'^ 
lde JMh0de 1858' °n- 2'm' de 25 deoutubro de 1881, foi respectivamente elevado á parochia e a districto

de sTjoséCaIldade' 
á eSquerda d0 ri0 Piran8a' tem d0 outl>0 'a«o o ribeirão

A sua zona urbana tem 102 casas habitadas por 382 pessoas; sendo nua-tro as casas de fazendas c armarinho e seis as de molhados, na séde.A lrcg. 
pies. de S. José do Carrapicho deve ter 2.500 almas k é regidapelo coadjutor da parochia de Itaverava. ' *

Tem uma bòa Egreja e cemitério parochial, assim como uma casa daegreja e também um vasto logradouro pertencente á mesma, por doaçãoverbal (presume-se) dos seos primeiros habitantes. Ç
lia também um excedente prédio municipal para escolas publicas, emo qual funcciona apenas uma escola mixta, da qual é professora a exmasra. d. Amal.a Paulina do-Abreo Chagas, com uma matricula de 108 alumnos'Cogita-se da creação do uma cadeira para o sexo masculino, o que é'aliás, necessidade latente. q '
A população escolar da sede é superior a SOO e a de lodo o districto a 6C0creancas.

. -O districto circumscreve cinco povoados: Cemitério, Araras, Ribeirão,Pega-Fogo e Ponto-AUa; sendo esto muito maior que a sedo, porquanlóconta mais de mil habitantes. F l
Em Ponte Alta, que 6 umaexcellcntc localidade, encontrado maimillcaegreja, construída ha pouco pelos negociantes ali estabelecidos, srs. JoséNarciso Pereira & Irmão, portugueses de nascimento, mas brasileiros deadopçao.
Os negociantes principaes do districto são os srs. Pereira & Irmão, ca.pitao Matniaa Chaves, Joào Mendes Fontes eJoão Júlio de Moraes.
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—Existe no districto uma importante mina de graphito de 1.* qualidade,sem que tenha sido rinda explorada.
: As terras são fertilissimas e fortes, apropriadas para toda a sorte deculturas, até porque o districto é essencialmente agrícola.

Cultivam-se, em grande escala, do que se faz grandíssima exportação:cate, turno, algodão, cereaes e batatas; o forte, porém, é a cultura de cannade assucar, havendo dezenas de bons engenhos.
Em abundância, e para grande exportação, criam-se gado vaccum e suino,e engordam-se porcos; sendo que uma parte do districto já se vae tornamdo pastoril.
E' saudável o clima de todo o districto, onde jamais se registrara umso caso de lebre e onde as doenças são sempre benignas.O districto tem todas as condições de prosperidade e de conforto parauma boa colonisação extrangeira.
-Os principaes fazendeiros são os srs : capitão José Rodrigues de Assis,cuja iazenda e a maior e mais importante), seos filhos, Luiz Gonzaga, Remi-gio, Antônio João e José Rodrigues de Assis; Viuva do coronel Baeta, capi-tào João Bento de Paula e Francisco Custodio Pinto, major Francisco DiasNogueira, Osório Teixeira da Silva, coronel Christiano Baeta e capitão .la-nuario Barbosa. f
E' 3.° juiz de paz o sr. capitão Mathias Chaves, negociante. Falleceo emfins do anno passado (1910) o sr. coronel João Baptista Baeta de Almeida, con-siderado cheíe político dali e vereador á Câmara de Queluz.Subdelegados de policia são os srs. coronel Francisco Dias Nogueira eAntônio Simão, e escrivão de paz, o sr. major Francisco Chaves.-Durante o anno findo registraram-se 185 nascimentos, 63 casamentos e44 OultOS.
Esse serviço é mal observado pelo povo, na parte que se refere aos re-gistros de nascimentos.
Passaram-se 63 escripturas de transmissão, no valor de 162:000^000 e fize-íam-se ,39 procurações, em cartório.
O districto contribue para a Câmara com mais de 2:000$000de impostos.Pela agencia do correio foram expedidas 362 malas e recebidas 386 di-tas, eleitos 96 e distribuídos 105 registrados, com e sem valor.E agente do correio o sr capitão José Marciano Pinto.-O districto de S. José do Carrapicho é de um futuro lisongeiro e, comoo carrapicho a seda, elle deve, pois, prender a attenção de todos quantos co-operar possam pelo seo geral progresso.»

Distr. do Motro do Chapêó

QueluSr,,Anna 
d° M01T° d° ChaPÓ° 6Stá n° Centl'° d0 n™iciPÍ<> de

E' a copa do chapéo, cujas abas são os distrietos da Cidade, Gloria, Ca-pella Nova e Itaverava, com os quaes aquelle futuroso districto confina
ri* ÊM 

den0,m,na,;ao' Parece-nos, vem da sua topographia ou, melhor,da disposição de um dos seos mais notáveis montes, á semelhança de umenapeo.
Quatro legoas distante de Queluz, de sédc á sede, e duas legoas apenasda estação férrea de Buarqae-escoadouro dos seos fartos productos agrícolas,
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n1i^t!nic1iàaaaí'.Anna 
^ * "^^ d° ***» « Um «« >-

A sua lavoura ha muito que deixou de ser rotineira
mJlTlarm,aÍ,ltellÍgente' que mBliiP«6a os seos productos, pelos maismodernos systemas, com oS mais aperfeiçoados machinismos.
moníírajo 

& anlel'ÍCanÍSa^° da '««^ um verdadeiro campo de de-

tedfwUUTtem 
l!l,° S6° qUartel generaU Seos terrenos sâogeralmen-te de bons a optimos, e de fácil irrigação.-Seo território é regado pelos rios Papagaio, Sesmaria e Guarará Alitudo e vida; tudo medra, tudo cresce, tudo evolúè

o reStaÍ: fSpI ^ 
"^ "^ ~ *™ * ° <"" S° *™> «

Ha ali lodo o conforto e garantias para o lavrador ouronOo.> clima e poro, a gente bem disposta, 0 gado sadio e abundante.
cl,riÍ:tpa:sSdna1e.°S' 

"" ^ ^^ °U ?M*' ""am ^-
Rmbora variada, todavia a sua maior cultura é a da canna de assucar• Pie, consecntivamcnte, movimenta 26 engenhos, mais ou menos aperfeiçoa:dos, para transformar-se em a famosa aguardente, que não ha meZr

em ^tSa!laCh'nÍS",0S 
^ deSCaSCar * P°1Ír Café e ^' nutram-se

Desafiando as grandes industrias do futuro, com ruídos de nanthr,.^
iT^ZT""* a°de,,Cd0r d° P°Wad;' depai:~ ^Sstrn-

-A principal fazenda, polo seo bello aspecto; é a da «Ponte Limpa»os seospnnc.paes fazendeiros :sào os srs.: capitães Américo Bento Fer-undes Leão (vereador á Gamara), Antônio José Teixeira (juiz de na/) FeSs ™ü Xa' Jor Nosufa dc A,meida' ^u™»^ tt X:.pio Vieira dc Rezende, capitão Antônio Absalão c Getüliò de Menezes.-O commercio è prospero e existem na sede 1S casas de negocio, sendoquatro importantes dc fazendas, dos srs. ím Baptista de Queiroz, Ph11
|a deqÍÉz 

° maJM FranC1SC° AnSelm° daPai^,<me é fi.ial ã sua

Garloí da Silva? 
"""^ ^""^ d° "' Pharmaceul;ico Antônio Sabino

Um cidadão prestimoso é lambem o sr. Lafayette Nunes Coelho.
Bibian°o;""ZeS PaZ °S S,'S' J°Sé Gerald° de S0USa C José H?# Alves

Não ha subdelcgado de poliria.13' escrivão de paz o sr. José Antônio Mendes da Silva.
_• 

-Aireg.eccles. de SanfAnna decorro do Gbapéò tem cerca de 3.000habs. e e regida pelo rev. P.» Antônio Carlos, actual vigNo districto fie contêm três povoados: Pega-Pogo, Arêa o listiva.
norl nnfn°la f° 

C°rreÍ0' **" eSC°laS publicas' creadas; leciona,
L , TT í 

SeX°nJ aSCUlÍn°'regida »,cl° sr- Pr°tessor Virgílio Caetano
Íudióileca. C0I"° 

a JUnCt° ° Si'-E1°y de LaCerda> 6 tem Ulí!a'3em cuidad*
-O Carnaval tem ali sua época de alegria, annualmente
A. M,—45

-A-'
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—O distrieto pertenceo ao de Itaverava até 1850, lei provincial, n. 181, de 3
de abril de 1840, e ao de Queluz, até 24 de dezembro de 1874, lei n. 2.585, queo elevou á parochia.»

Distr. de Capella Nova das Dores

«Capella Nova das Dores é o berço dosr. Barão de Cattas-Altas, residen-
te, actualmente, em Bicas (mun, de Guarará).

Distrieto importante, é o maior arraial e melhor situado e com os melho-
res prédios dentre os demais do municipio.

Desde o tempo do Império tem sido cogitação de políticos de representa-
çãona Provincia, como agora no Estado, e assim também dos seos adeanta-
dos habitantes, a sua elevação á Villa ou Cidade.

Pelo sr. dr. Campolina, quando deputado provincial, 1888—89, foi apre-
sentado um projecto, elevando-o á cidade, com a denominação de «Cidade de
Guarará», desmembrando-o, pelos seos limites, do municipio de Queluz.A sua população é relativamente maior que a de Queluz. Deve ter a freg.
de N. Sra. das Dores cerca de G.000 almas.

Até hoje, porém, não foi transformada em lei essa justa aspiração
popular da creação de um novo mun. ahi.

--Distante sete legoas de Queluz, o seo território confina com os districtos
do Gloria, Carrapicho e Morro do Chapéo, do mesmo municipio, e com os
de Monte Alegre, S. Domingos e Remédios, de Barbacena, e circurnscreve
importantes povoações, taes como : 'almeira, Pai mi tal, Ferreiras, Maias,
Lambas e outras.

Constituída em parochia pela lei provincial n. 7(57, de 2 de maio de 1846,foi sua sede transferida para a Capella do Gloria, em 1864, disposição
essa revogada em 1870, em face da lei provincial n. 1.707, de 4 de outubro
desse anno.

-Tem «luas escolas publicas em prédios municipaes, achando-se providauma pela exma. sra. professora d. Maria Lopes de Assis
A população escolar do distrieto vae além de 500 creancas, e muitos saoos professores particulares, pelas fazendas e povoados.
Ha agencia de correio em Capella Nova das Dores.
Superintendem a policia, no distrieto, os juizes de paz, visto que não hasubdelegados em exercicio. E' escrivão de paz o sr. tenente Procopio

Gomes.
A jurisdicçào ecclesiastica extende-se ao distrieto do Gloria e em um eoutro ha muitas capellas filiaes.

$ Representa o distrieto na Câmara Municipal o sr. Aristides Henriques
pharmaceutico formado. ''

O vig. da parochia é o rev. padre Alipio de Barros.
—Em Capella Nova os terrenos são íertilissimos, nos quaes a polycul-tura e a industria pastoril e pecuária constituem o elemento primordial dasua prosperidade e independência.
Excellentes casas de negócios, bem montadas pharmacias, abastados fa-zendeirose grandes o importantes famílias que o habitam e fazem do districto um dos mais florescentes do municipio.
As familias Monteiro, Pereira, Neves, Gonçalves, Barbosa, Paiva, llen-

riques, Sousa e Fajardo-são quasi as que povoam Capella Nova.



ANNUARIO DE MINAS 711

São seos principaes fazendeiros os srs. capitães Joaquim Fajardo deMello José Fajardo de Mello e Luiz Pereira Neves, major Francisco Gomesaa-Mlva, capitão Justiniano Rodrigues, Irmãos Paivas, José Narciso pe-reira de Sousa, capitão João Henrique de Paiva e muitos membros das fami-lias Gonçalves, Ferreiras e outros.
—São 2(5 as casas commerciaes do arraial.
As principaes são as dossrs. major Benjamim Porflrio de Albuquerque,capitão Antônio Cândido da Silva e Filhos, Antônio dos Santos Monteiro eirmãos, Joaquim José Monteiro, Antônio Teixeira Dias Machado, SalathielCândido da Silva e outras.
-Ha uma boa bibliotheca, banda musical, theatro, clubs de dança, asso-ciaçoes beneficentes e religiosas, tudo indicando a evolução moral, materiale intellectual do povo e o seo verdadeiro amor ao progresso e, o que maise, a necessidade de sua autonomia, como um novo municipio de Minas».

Distr. do Lamin

«Suprema injuria seria perguntar-se a um laminense, habitante do La"num, se sabe ler ou escrever: tal é o grande adeantamento do seo povo, que-de coração bem formado-vive mais pelo cérebro, mais da alma, mais
para o próximo.'..

Lariiim é á semelhança do Tabernaculo dos Discípulos do Grande Mes-tre, sobre o qual as Línguas de Fogo do Céo deixaram cahir as duas pala-vras, que tom convulsionado para todo o sempre o Mundo .--APRENDEIe ensinais;
isso ainda mais se justifica, recordando-se que o próprio Divino Espi-rito Santo éo seo Orago...
Lamim é o cérebro do lingüista dr. Levindo Castro de Lafayette e o co-ração do bibliophilo Napoleâo Reys. Quem não os conhece em nossaterra ?
-Desmembrado da freguezia de Itaverava pela lei provincial n. 148 de

St \áQ 
m?' dG CUJa fre§'uezia era cui-ato, foi elevado a districto em1768, por decr. do governador da Capitania de Minas, D. Luiz Diogo Loboda Silva. to

O seo território, que comprehende os povoados: Bicuiba, Arrudas, An-jos, Iirnnguinha. Cachoeira, Pega-Fògo, Martins e Quebra, limita-se comos districtos de Capella Nova, Gattas-Altas e Itaverava, do mesmo h.nnici-pio de Queluz, divide águas com os districtos de Espera e Oliveira, e pelorio Piranga abaixo vae até Sete Cachoeiras.
-A 26 de maio de 1898, foi iniciada por Napoleâo Reys a sua primeira Di-bhotheca- sem par no Estado de Minas -porquanto já conta a mesma vin-te mil volumes (contando-se obras por volumes), afora incalculável numerode revistas e manuscriptos, assim como grande collecção de estampas e nu-mismatica. Alli, as mais «raras raridades, sâo encontradas. Tudo tudo ex-clusiyaiuente. a esforços de Napoleâo Reys, que tem tambem enriquecidooutras instituições congêneres animadas por elle nos diversos districtos domunicípio, bem como dezenas de bibliothecas pelo Estado.

«00 Ír rr"',S 
'°Ca0S' <l 3ibli0theca Laminense, tôm uma média de
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—Pela agencia do correio local foram recebidas, durante 0 anno de 191,0450 malas e expedidas 360 ditas, e feitos 219 registrados e entregues 300, evendidos sellos na importância de i80p!().
O agente do correio percebe, de ordenado, 360J00O e o estafeta 60OJ00O.
Este é o sr. José Francisco Ribeiro, que conduz também as malas deSão José do Carrapiclio e SanfAnna do Morro do Chapéo.-O Carnaval em Lamim é brilhante, jogando-se bastante «confetti». Umaexcellente banda de musica regida pelo professor Andronico Nogueira dasChagas, sob os auspícios do maestro Leoncio Chagas, faz as alegrias daquella

torra.
--São ali principaes fazendeiros, além dos supraanomeados, os srs. Pe-

dro Bento Soares, Augusto Alves dos Reis, José Francisco Netto, Manoel deMoraes Ferraz, Sydney Rodrigues Pereira Filho, Adriano Francisco das
Chagas, Francisco Antônio dos Reis, Alcides Dias Lopes, João Calixto deAlmeida, Alonso Francisco das Chagas, Adriano Chagas, Antônio Gomes
Gonçalves, João Severiano Nogueira, Lucindo José de Araújo, major João
Rodrigues de Mattos e outros.

Dentre esses, muitos são grandes criadores.
A industria pecuária é ahi bastante desenvolvida.
—O terreno, cuja fibra está sendo completamente reformada com speci-

mens de plantas, que Napoleào Reys recebe de todos os paizes do mundo, porintermédio dos seos grandes amigos, no Ministério das Relações Exteriores-é proveitoso a toda espécie de cultura, desde o café e o fumo até a maisexigente variedade.
Os fazendeiros vivem folgados e em prosperas condições.
A' vista da sua flora, o emigrante europeo poderá julgar da uberdade dosóloe da sua adaptação ao seo próprio regimen, em um clima temperado eaimiravclmente salutar.
A raridade \ao até aos domínios das flores, que por toda parte sevêem.
Quize-anios, pois, viver no Lamim entre livros, musicas e flores.»

*

O vol. II deste Annnario (ed. de 1907), pag. 279, trouxe esta not. hist.
do Lamim :

«O distr. do Lamim (no mun. de Queluz) foi descoberto em 31 de maiode 1710, pelos portuguezes Francisco de Sousa Rego, Pedro José da Rosa eJosé Pires Lamim, todos naturaes da ilha de São Miguel, archipelago
dos Açores.

Na manhã do 31 daquellc mez partiram de Itaverava, e ao transporem
o rio Piranga já encontraram duas Posses ,uma no logar denominado PonteAlia, pertencente a Manoel da Costa Neves, e outra no actual Ribeirão doBarroso, pertencente a Manoel Barroso Pereira, ambos também portu-
guèzès.

A; margem esquerda do actual ribeirão do Lamim, foi feito o rancho
dos destemidos aventureiros, o Francisco de Sousa Rego ahi arvorou a ban-deira do Divino Espirito Santo, que desde Portugal sempre trazia comsigo,
com especial devoção.

Ahi também foi encontrada uma tribu de Índios pacíficos, cujo chefe,
já sexagenerio, chamava-se Bacaia é tinha por mulher uma índia cie nomeTarai ara.
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Servio de Wn^wa ou interprete o Índio domesticado Domingos Gomesde Itaverava, já descoberta e povoada desde alguns annos.Pedro José daRosa casou-se com Kenguará, filha de Bacaia, a qual foi baptisada como nome de Maria Theresa do Carmo, em lembrança da mãe de Rosa, queasssim se chamava.
José Pires Lamim, o mais moço dos três forasteiros, pouco depois ahifalleceo na edade de 25 annos, ainda solteiro, e jaz sepultado debaixo doaltar-mor da matriz do Espirito Santo do Lamim, denominação com queUrancispo de Sousa Rego quiz perpetuar o nome do seo saudoso e jovemcompanheiro de aventuras.
-Em 1720, depois de descobrir um veeiro de ouro, nos fundos de uma ar-rawhação, que fizera á margem direila do Ribeirão do Lamim, no localonde hoje se vê a residência do sr. Antônio Lopes da Rocha, levantouSousa Rego uma casa de sobrado, em uma das salas de sua vivenda man-dou construir um oratório, sob a invocação do Divino, e alli collocou umabella imagem, que mandou vir, a qual foi benzida e inaugurada com todaa solemnidade.

o-u"~Em,1770, P°r inicia1jva de ^ancisco de Sousa Rego, os habitantes doRibeirão do Lamim e circumvisinhanças requereram ao então bispo d«Mariana, D. Frei Manoel da Cruz, religioso da ordem de S. Bernardo, li-cença para alh se ediílcar uma capella sob áquella invocação, o que foiconcedido por despacho de 4 do Julho domesmo anno, doando para tal ob-jecüvo o terreno necessário Francisco de Sousa Rego, justamente no logaronde se achava a sepultura de José Pires Lamim.
A capella foi solemnemente benzida em o dia 26 de julho de 1781 pelopadre Manoel Ribeiro Taborda, enlào vigário collado da freguezia de'San-to Anísio do Itaverava, distante ti es legoas, e que já havia sido descober-ta desde lt,93 por Bartholomeo Bueno de Siqueira, cunhado do Antônio lio-drigues Arzào, natural de Taubaté (>. Paulo), cujo roteiro seguiaIsto refere Roberto Southey, na sua Historia do Hrisil, a qual diz queBartholomeo Bueno do Siqueira tomou como balisas os cumes do certosmontes, e chegou após muitas diílicnldades a um logar chamado Haverá-va, que, em língua dos índios, quer dizer ped-u reluzente-Segundo um manuscripto feito pelo opmoso.-r. João Francisco de Me-deiros Duarte depositado na liibliolheca Laminem, e do qual foram tiradasestas notas pelo nosso patrício Napoleao Reys, filho do logar e fundadordaquella instituição, Itaverava fura descoberta, em 1697, pelos sortanistasFrancisco Bueno e Manoel Garcia, ambos paulistas, que casualment alli seencontraram, cada um por sua vez, com mandando uma expedição de aven-tureiros a cata de ouro, que encontraram em quantidade na Serra do Pédo Morro.

-Tendo Sousa Rego descoberto ouro nos fundos de sua residência -o quese deo por um acaso, em conseqüência de um desbarrancamento na ban-queta do rego de água potável de sua serventia, motivado por violentatempestade.-correo logo a noticia dessa descoberta, o que attrahio os vi-sinhos, que tralaram de explorar o precioso metal em diversos pontos.Manoel Francisco de Arruda, no Piranguinha, logar hoje muito povoa-do e sobretudo por seos descendentes; David da Guerra Pereira, no loearhoje denominado Lavra, pertencenle em parte ao sr. João Francisco Fer-reira e em parte ao sr. Francisco Pereira Ferraz e Silva: Luiz Gomes da

*9
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Silva, na barra do ribeirão Qucbra-Giráo, e, seguindo pelo Córrego de
SanfAnna, no povoado hoje denominado Córrego do Martins ; José de Ma-
galhães. nas cabeceiras deste ultimo córrego ; Thomé da Costa Pereira, na
fazenda do Morro, hoje pertencente á sra. viuva José Francisco dos Reis e
herdeiros, e em outros logares; foram dos que logo vieram se estabelecer,'
no descoberto de Sousa Rego.

—Essa nova chegou de bocca em bocca até Villa Rica, hoje Ouro Preto,
de que dista o Lamim 10 legoas, e para logo o então Governador da Capi-
tania de Minas Geraes, Luiz Diogo Lobo da Silva, creou um districto de
commandancia, comprehendendo o seo território toda a margem direita do
rio Piranga até o córrego do Kagado, inclusive, com todas as suas ver-
tentes, abrangendo ainda o córrego do Renovato, nas vertentes das águas
que regam o actual districto de Oliveira do Piranga.

0 primeiro que oecupou o cargo de commandante foi o capitão An-
tonio Pereira Lopes, com plenos poderes.

Logo que foi empossado do seo cargo pelo Juiz Ouvidor da Comarca, o seo
primeiro cuidado foi mandar apromptar um tronco de pés e pescoço e
bem assim uma palmatória, sendo guardados esses instrumentos da barba-
ria—próprios daquelles ominosos tempos- nos baixos da casado Guarda-mór
José Rodrigues Milagres, onde hoje se vê erguida a residência do sr. José
Pereira da Silva.

Logo em seguida mandou levantar o pelourinho ao lado esquerdo da
capella, como um padrão de gloria e de posse daquelle districto para alli
serem castigados os escravos indígenas ao serviço da mineração. Sem per-da de tempo foi expedida ordem pelo capitão para que se cobrasse o quin-to do ouro extraindo no districto de sua jurisdicção e que se nomeasse uma
pessoa hábil e de bom comportamento para cobrar o dizimo de uns e pe-dir donativos de outros.

-Em 29 de setembro de 1791, o arraial dos Carijós foi elevado á villa com
a denominação de villa de Queluz e empossado desse titulo pelo governadorda Capitania de Minas Geraes Luiz Antônio Furtado de Mendonça, então
visconde de Barbacena, passando o Lamim a pertencer ao foro daqueíla villa.-Por lei da Assembléa Provincia de Minas, n. 4.048 de 6 de julho de 1859,
foi o Lamim creado Freguezia, ficando, portanto, desmembrado de Catas-Al-
tas de Noruega, de que era districto desde 1840, anno em que o Lamim ha-via sido, por uma outra lei provincial, desligado da freguezia de Itaverava
e passado para a de Cattas-Altas».

cxxiii-^Mun. de Rezende Costa

Este novo e peq. mun. da zona de Oeste (valle do Rio das Mortes) ape-nas comprehende um so distr. de paz :
1 Rezende Costa (sede da villa e do mun.)
-Foram creados o mun. e a villa, com sede no velho e histórico arraial

da Lage, desmembrado do mun. de Tiradentes, em virtude do n. XXXIII
do art, 7." da cit. lei n. 556, de 1911.

Em 1890, no 1" réçenseam. da Rep., a parochia da Lage tinha uma popul.de 3.037 habs. '
—Do então distr. da Lage de Tiradentes dávamos, no Annuario de 1909,

pag. 1.065, esta noticia:
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em íto5tVJ- 
dÍStrÍOt°' da Penha de Fran,'a da La8'°. foi erecta

Em 1870, toda a freguesia tinha apenas 203 casas, inclusive 51 fasendasde pequena cultura e criação, que se oecupavam no plantio do milho foi-jao arroz, canna, mandioca, café, fumo e algodão, e na propagarão dobado vaccum, cavallar e lanigero ; cerca de 18 a 20 indivíduos se enipre-gavam em officios e artes úteis, na sede da freg.
-O logar foi antigamente muito freqüentado cle tropas e viajantes, antesda abertura, na região, do trafego da ferro-via Oeste do Minas, pois antes dis-so pelo arraial da Lage passavam varias estradas de rodagem, que ligavam oCentro a zona Oeste Mineira: estradas para Barbacena, Ouro Preto é Rio de

ZZ°l 
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P,™ 
S- JOâ° d'E1-Re'y' 0Hveita- Kílaná.y, Goyaz, a ocei-dente, havendo também caminhos para Lavras, Campanha do Rio Verdeetc., ao sudoeste.

-Na Lage, nasceram os Inconfidentes Mineiros (soe. IR ¦) José cle Re-zende Costa (pae e filho), dos quaes o ultimo ponde voltar do degredo psifto Brasil, onde -foi dep. geral por Minas á Constituinte do Império e morre-como Conselheiro cle Estado.
-Este districto de paz da Lage pert. ao mun. e termo forense do Tira-dentes, na^acia do rio das Mortes, e dista W km. (por lerra) na ci.l. cle S-S. João d El-Rey.
Sua agencia de correio tem malas 2 vezes por semana e é cle J.a classe-.-Lage é próxima dos [povs. de Victoriano Velloso (Bichinho', Mossquito, Lagoa Dourada, Tiradentes e outras localidades do valle do rio daoMortes.
Ha duas escolas primarias, no arraial da Lace, o varias casa. commerciaes,
A população recenseada, cm 1890, na parochia de N. Sra. da Penha deFrança da Lage foi de .3.(137 habs., sendo 1.522 homens e 1.515 mu-lheres».
-Nesta villa fali., em junho de 1913, o rev. Padre Alfredo Rodrigues deMacedo, ant. Yig. desta velha freg. da Lage de Tiradentes.
-O rio Carandahy fica na estr. de rodagem, que liga a villa de Rez. Costa a «.Francisco Xavier (Mosquito), ao Rerondengo. Bcrnardmo, Colôniado Carandahy e cid. deS. João dMO.l-Rey.
-A primitiva Egreja Matriz da villa era muito acanhada e apenas com-

portava umas 400 pessoas; hoje, está reconstruída, muito ampliada, nella
cabendo uns 3 mil fieis e tem bellas obras d arte e ornamentação, além clenovas imagens e alfaias para o culto.

-As obras do abastecimento d'agua potável à villa. conforme projecto doEngro. Aristóteles Pereira, importaram em 14 contos de reis;—O mun. de Rezende Costa, eleitoralmente, pertence ao 3.° distr fede-ral e á l.a circumscr. estadoal.
Na div. ecclesiast., depende da archidioc. de Mariana.Quanto ao judiciário, o mun. não tem foro próprio eestá sujeito ámm.de Prados e ao termo cle Tiradentes.
Nas relações postaes, sua Ag. de correio é de 3." classe e depende daAdm. Geral cle Bello Horizonte.
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CXX1V — MUN. DK RIO BRANCO

Este mun. da zona dá Matta Mineira (valles do Pomba e Piranga)
abrange quatro districtos de paz :

Rio Branco (sede—cidade).
S. Geraldo.
Guirycema.

1 S. José do Barroso.
-Não soflreo alterações na ult. Ref. de div. adm. do Estado (em

1911).
Sua popul. pelo censo geral de 1900— era de 20.555 habs. e a superf.

calculada em 1.073 kms. quadrs.
Pertence o mun., na div. eleitoral, ao 2." distr. fed. e á 2." circum-

scripçâo do Estado
Na div. jud., constituo uma com. de l.a entr., com um só termo.
Na div. eccles., está subordin. ao arceb. de Mariana.
Vide sobre este mun. o Annuario, 3.° vol., ed. de 1909 (pags. 880-882).
—Em princ. de 1913, chegou á cid. do Rio Branco, com um percurso de

58 kilometros e 760 metros, alocação da linha de transmissão da Companhia
Força e Luz de Cataguazos-Leopoldina, conforme o contracfo feito pela Ca-
mara local com a referida Companhia, para a illurnin. electrica da cid., já
estando também terminada a locação da linha telephonica, que será construi-
da pela Companhia Força e Luz de Leopoldina, ligando a cidade de Rio
Branco ao districto de Guyricema, do mesmo município,

A linha telephonica terá a extensão de 11.800 metros.
—Por uma estatística levantada, em fins de 1912, a riqueza pecuária do

mun. do Rio Branco é esta : em gado vaccum, 16.349 cabeças; cavallar,
1.703: asinino e rnüar, 5.709: caprino, 2 790; lanigero, 2.560, e suíno 18.750
cabeças.

—Dois nascentes povoados, Cruzeiro e S. José do Córrego Preto, ambos
capellas filiaes da freg. de Guyricema. estão se formando em 'errit. deste
mun. da Matta.

—Em junho de 1910, sob a red. do dr. Raul Soares de Moura, adv.
e homem de letras, surgio em Rio Branco o semanário O Mineiro, com a
divisa latina— Vi Iam impendero vero.

—A Cid. foi creada em 1881, na ant. Villa do Presidio (freg. desde 1810)
c é hoje sede de um mun. e com. de l.a entr.

Tem o mun. 1.073 kms. quadrs. de superf. e 1 distrs. de paz : o da cid.
e os de Guyricema, S. Geraldo e Sao José do Barroso.

Em 1900, a popul. do mun. era de 20.960 habs. recenscados.
-A propósito do segundo centenário dafundação da localidade(1711—1911),

o periódico O liio Branco publicou estas notas, sob o titulo Ántigualhas :
«Em 29 de novembro de 1777, o padre Manoel de Jesus Maria. vigário da

freguezia do «Martyr São Manoel dos Sórtoens do Rio do Pomba o Peixe dos
índios Croatos e Cropós», ministrou o sacramento do baptismo aos Índios
adultos, procedentes das mattas do Chopotó (rio que tem as suas nascentes
no Presidio), recebendo os nomes de André, Anastácio, José, Pedro, Ange-
licae Martha, e os innocont.es, também Índios, Rita, Francisca, Joanna, Fe-
lippe e Custodio.
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Tendo agora sido elevada a das moendas para 500 toneladas, a Societe
ja encommendou, na Europa, os apparelhos necessários para normalisar o
serviço, na proporção dessas 500 toneladas que podem ser esmagadas.

A Societe, que já possuia duas fazendas cultivadas de cannas, comprou
uma locomotiva de 20 toneladas, 35 vagões novos, para o tíansporte de suas
cannas e mais duas fazendas (Pombal e Oapoeirinha\ perto do arraial do
Sapé íniuu. do Ubá), nas quaes está fazendo grandes plantações*

Iniciou ella, em 1911, a construcção de Uma linha férrea, tendo já cons-
truido 3 kilometros, que ligará o Engenho a estas duas fazendas, com ra-
mães de extensão suflicienle para o abastecimento da matéria prima.

A producção que foi em 1907 (1.° exercício da Societe) de •C.,600 tonela-
das de cannas, a um rendimento de 8 por cento, foi, em 1910, de 14.000 tone-
ladas, e 9 por cento.

O actuai gerente, Engenheiro, d". Joanny Bouchardet, pretende eleval-a,
dentro de alguns annos, a 50.000 toneladas e obter um rendimento de 9,5 a
10 porcento, ou seja uma média de 80.000 saccos de assucar por anno,

A safra total de 1910 attingio a 20 mil saccas de assucar, emquanto que
a de 1909 não passara de 15 mil saccas.

—Em fins de 1911, estiveram na cid. do Rio Branco o dr. Abel Rousseau,
presid. em Paris da Societe Sucricre Rio Branco, e o sr André Richer, re-
presenlante da Comp.,no Rio de Janeiro, que foram percorrer as suas proprie-
dades, situadas nos dous mun. de Ubá e Rio Branco, e examinar o adean-
tado estado das culturas, os melhoramentos no Engenho Central e outras
medidas e reformas alli introduzidas pelo laborioso engenheiro dr.Bouchardet,
gerente da Empresa.

—O Engenho Central recebeo, para funecionarem na safra de 1912, os
apparelhos seguintes : um grande vácuo de 180 hectolit.ros para fazer, em
cada cosimento e em 7 ou 8 horas, cerca de 300 saccas de assucar do 1.°
jacto; e uma columna barometrica central para todos os apparelhos evapo-
radores e mais alguns apparelhos para sulfitar o caldo e o xarope: e tur-
binas novas especiaes para o 1.° jacto, corri os competentes malachers (que-
bradores), transportadores, depósitos, etc.

—O material da estrada de ferro do Engenho foi augmentado com 30 va-
gons, ficando assim elevado a G5 o numero de vagons para cannas, tendo
vindo trilhos para levar a linha ao centro da fazenda Pombal, para o que
também foram importadas de Paris duas pontes nietallicas, sendo uma para
a travessia do rio Chopotó, no Pombal, e outra para logo adeante tornar a
atravessal-o, penetrando na fazenda Capoeirinha.

Com esta estrada de ferro e com as lavouras, já formadas, naquellas
duas fazendas, o Engenho Central duplicará asua producção de assucar.

Aestr. de ferro do Eng. Central de Rio Branco já tocou em Pombal, a 2
kiloms. do arraial de Sapé de Ubá.

CXXV—MUN. DO RIO CASCA

Fica este novo mun. na região Leste do Est. (valle do Piranga) e abrange
três districtos :

Rio Casca (sede da villa e do num.).
S. Pedro de Ferros.
S. Sebastião de Kntre Rios.
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to deTon ^etZo'.nread° Pel° "• XI d° art 7-°da Lei n• 556' de » de ágos-
foram d membr do li;COm° 

°,S 2DdÍStrS- de paZ que Ihfi ^am anuexados,^j^ztj;:lz: e Ponte Nova'a cuja °°marca ^^
mun. d?o Rdoec;,S ?J'd?St' 

f°ram mandadas P™«** a* eleições do novode Rio cars vai^rsdo l912, °l- oi,çament°annuai da cam-
—No recenseam. de 1890, a freg-. de Rirndn* in q™ * n ¦ ~ ,Casca) accnson <wq qk u , Bicudos (N. Sra. da Conceição docg accusou ter 3.875 habs.. sendo 1.955 hom. e 1.920 mulh.

fede7aP Vsuoe7rn';á 
''¦ 

f™™"' ^ d° Kst' e ao 3-° di^- eleit.
acTuaa de 2oShabsmUn' 

edeCercade 20° ki>°™. luadrs. e a população

simpTetdish' Te^T 
•4W>ían0 Para 19°9' demos esta 110t- hiBt! do entãoMmpies aisti. de Bicudos ou Conceição do Casca :

te dhtrSod^ 
C0nCeÍça° d0 Casoa oa a^aial de Bicudos é o mais importan-it oistruto do mun. e comarca de Ponte Nova

¦a. IZZ^t * " M°' ""^ ^^ ^«' "oas ca"
o aniíde^r;,^ ^"f Pr°dUZ mu-il° Café' cereaoa- fumo' ^ assucar
Ocmn r r 

rt0 canna, etc. Ha nelle grandes fazendas caféeiras : Lindoya
t Sá P- 

^n^'. So,,a-Punda. Arcypreste, Óculo Pequeno, Sitio,^J.'0-C , Raso, Ouro-F,no, Açude, S. Bento, Fidelidade, etc.
. dos Ferros°. 

P°P "f- ^ ^^ ti ]i™' de Piedade e 1S de S. Pedro

sobrlt 2SdePB£udo: f 
^ ^ PUMÍC°U' ™ ™' ^ ^

de sua°f„nda,7UÍ!r 
n°taS qUe Publican,os' relembrando Bicudos desde a data

al-uns 22 
{ ' ° n0SS° amÍg0 SP- Ant0ni0 Generoso de Lara nos enviou

fI? ?S' qUG' C°m mUÍta satisfa?ao, publicamos na sua integra
seo, d s eiXn f 

aU° Val°r' °S1% 6ener0S0> velh0 venerando^ ,:
occaS 1 77 

e.eentemporaneo dos acontecimentos que se deram alli, por' 
comóTerd J 

ea° daqUJelle pr°Sper° l0Sa,,> os conse"a em seo archi™como verdadeira preciosidade para transmittir aos posteros, na occasião
-Tem a palavra o velho sr. Generoso de Lara •

/w„lEni 
1S26'Fl'anciS00 ^rreira Maciel Lara aposseou o ribeirão da Fide

t T|rZ'a 
dT6 Abre Camp0' na1llc"e tempí, e hoje da freg. de B ciid 

"

i sr Sr **? -s:/;r::-t i
tendo, porem, a Providencia lhe conservado a vidaKm 1830, Laia vendeo o direito de posse e a propriedade oue tinha adxtcrss zsr * m- M"L "•«-«-«»

Kste fumei logo veio medir a «minaria e no seo inventario por fallóciss tzr™d Maria> dociara — ^.-r™.
da, EifíSim°S 

0bter Para o 4«»««Wo as primeiras notas publica-

fi
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Em 1842, o furriel Ângelo comprou a possa do córrego denominado Duas
Barras, de Silveria Barbosa, representada por seo procurador Francisco Laia
e a deo para patrimônio do povoado. Mandou logo abrir a localidade, cons-
truio uma pequena capella com os discípulos do mesmo Laia e um cemite-
rio, que foi sagrado pelo padre Joaquim Antônio, sobrinho do Barão do
Pontal, que aqui celebrou a primeira missa, intitulando-se o novo patrimo-nio de Nossa Senhora da Conceição do Casca.

Havendo, porém, uni engano no titulo do venda, dois annos depois, em
1844, foi passado novo titulo com esta data.

—0 padre Valladão, que desde 1846 servio como capellão da nova capella,
retirou-se por algum tempo e quando Bicudos foi elevado á freguezia, em
1854, foi nomeado o primeiro vigário-, tendo sido substituido pelo padreMarcellino, que foi o segundo vigário.

Bicudos deve todo seo adcantamento ao furriel Ângelo, homem do
povo, homem da paz e da caridade, o qual teve como grande auxiliar, na
fundação do logar, a Francisco Lara ou Laia.»

*

Quando os habs. do actual mun. de Rio Casca representaram ao Congr.
Leg. do Est., em Julho de 1910, no sentido de ser decretada a sua emanei-
pação administrativa, justificaram o seo pedido com attendiveis fundamen-
tos e provaram:—1.° que o arraial ou póvòayão de Bicudos tem mais de 500
casas e que a população de todo o districto é superior a 12.000 almas, sen-
do que ha fazendas de mais de 500 habitantes, com mais de 100 casas e queos distrietos de S. Pedro dos Ferros c S. Sebastião de Entre Rios têm mais
de 12.000 habitantes, de modo que os três distrietos reunidos têm; mais de
20.000 habitantes;-2.«que o distr. de 8. Pedro dos Ferros dista de Bi-
cudos apenas 18 kilometros, ao passo que dista da cid. de Ponte Nova
(ant. sede do mun.) 68 kiloms;-3." que o distr. de S. Sebastião de Entre
Rios dista de Bicudos somente 30 kiloms. e de Ponte Nova St) kiloms; 4.°
que o districto de Bicudos contém mil cento e cincoenta e nove eleitores
(1.159); o de S. Pedro dos Ferros, duzentos e setenta c nove (279); e o dis-
tricto do S. Sebastião de líntre Rios, duzentos o vinte e oito (228) e que o
numero de ordem do eleitores do municipio de Ponte Nova até a revisão do
anno de 1910 era de seis mil cento e setenta e oito eleitores;—5.° <|ueo novo
mun. satisfazia as condições geraes da lei para sua constituição, cm vista da
seguinte representação, assignada por 731 habs. de Bicudos e 207 de S. Pe-
dro dos Ferros, todos eleitores:

—«lllmos. exmos. srs. representantes do Povo de Minas Geraes.
Nós, abaixo assignados, habitantes do prospero e uberrimo districto de

Nossa Senhora da Conceição do Casca, ou Bicudos, firmados no direito de
representação que nos assiste, vimos respeitosamente perante essa corpo-
ração legislativa pedir a elevação da sede deste districto á categoria de
villa ou termo com o nome de «Villa Antônio Martins»), comas regalias queas leis lhe concederem, formando-se assim um novo municipio composto
dos distrietos de Nossa Senhora da Conceição do Casca ou Bicudos, como
sede, S. Pedro dos Ferros e S. Sebastião de Entre Rios, conservando-se as
divisas dos referidos distrietos, as quaes serão as do novo municipio.

Passamos ás mãos de w. exes. as representações, nas quaes aquelles
distrietos pedem a passagem para o novo municipio, mostrando a conve-
niencia e rzõaes desse pedido.
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Min irn Z Z 
§, " daS reP'-esentaÇões que o patriótico Congresso

de" o 1 
attendera> concorrendo desse modo para o engrandecimento

Mnntin», 
PeiH zon\e c°mP''°mettem-se a dar o prédio para a CâmaraMumcpal e cadeia, ex.sfndo já na povoação o prédio do antigo Concelho,

§'Za™ 
algUmaS mom^õeS e com o anxilio da Câmara, já votado, sèpresta para o grupo escolar.

di^Hh,Pi070aÇâ0 t 
abastecida P°r dois mananciaes dágua já canalisada, com

Íàm nÍ™ 
re§ 

^ ^ l°daS aSrUaS 6 CaSaS> e os cl»aes " Pastam p rfei.tamente para os diversos usos dos estabelecimentos públicos.
tões^ITJTrf !f f6 

°S tj'6S dÍStrÍCt0S Sltistem»« v.equisitcs e condi-
lece Zty «X alei eStad0aI n' 2' de M de setembro de 1891,estabe-lecepaia creação de novos municípios, como se passa a demonstrar.

Pel~P°PUlaÇ? 
*?* tpe" districtos é Hfe superior a 20.000 habitantes,

íaçâo. 
6am 19U°'qUe " mUÍt° deficiente' •» esta a popu-

Bicudos, 9.784habs. ;
S. Pedro dos Ferros, 3.840 idem ;S. Sebastião de Entre Rios, 3.7*0 idem •
Total, 17.334 habs. ;

ter hoí 
alghm 

hleíS-%mUÍt° 
aqU6m da ''ealidad«. Porque só Bicudos deve

comnõe de im ,1 !'t]¦' P01Ouanto> al«m de numerosa edificação, que se
ml Te mZL ' ' dJV6MM faZendas de mais de 5°° mo,adores, com
laráoIxll? 

'H 6m cada ™a dellas, par. colono*, sendo que a popu-
K,TE£^°£ !?""' 

™m a entrada de centenas de pessoas que,
dldPd! , 

EStad°» a'1U1 nxam WíWonoia, attrahidas pela prosperi-dade da lavoura de café e cereaes.

obilíaS'àSlíreOODheCÍd0 °eXC0SS0 da "Cidade sobre o pequeno
«ÍIV™ 

"a° é exaggerado, nos dez annos decorridos do ulti-yizai^k%:\°^s:de bm habitantes-nos tres distH°tos'
pio ^á1ambemda^ndJÇH0 

^^ P6'a lei para creacâo do no™ munici-
Câmara ei" fffi$$*} 

a existência de edifícios públicos tara casa da
tem a dar 

' ,Mtnic«ao publica' 1ue os «baixo assignados se compromet-

repríentmarao on.f^ 
°PpoHunidade e.i|ls«?a. operam os signatários da

111111 ?h! 
' 

í 
'° 

:C° 
° ll,US,-rad0 ConSresso atte,ldera a* repre-

S^i ,d!flg,daS 
e "catá0M™ municipio assim constitu do,

r pct va Io TJ- W^f & °rdem mmwi°»> se8'und° as ***&& da
2 «doSi SÜv h' a/e' "• 375, de 19 de setembl'° de «*$ « a't.do regulamento e decreto n. 1.638, de 17 de outubro do mesmo anno) :1.° Distrieto da villa Bicudos.

2.* S. Pedro dos Ferros.
3.o S. Sebastião de Entre-Rios.

ã^&^MÊÉ^iM^ m" ™ jurados,
ermo foronw.nn» a Clt' lei n> 375' Para constituir um

^eirno lorense annexo a comarca de Ponte Nova

de, eIZ1mentoárea,<10mUnÍCÍPÍO de ^ ^ e' pela sua P0?1"^ *uts envolvimento, esse município se deve desdobrar, .
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0 seo corpo eleitoral é muito superior a 1 700 eleitores, numero mais
elevado que o de alguns grandes municípios, e a sua população é superior a
80.000 habitantes.

Por estas considerações vê-se que pelo lado do território e população o
município de Ponte Nova nada soffrerá com o desmembramento dos três
districtos— Bicudos, Perros e Entre Rios, sendo que é essa a vontade dos
habitantes.

— O município de Ponte Nova continuará a viver com os seos oito prós-
peros districtos, que são: Cidade, Serra, Rio Doce', Santa Cruz, Piedade
Urucúj Grota e Jequiry.

O enorme desenvolvimento que vae tendo a Usina Anna Florencia com
extraordinária producção de assucar ecafé, além de outras enormes fazen-
das existentes no districto da cidade, o augmento das novas lavouras de café,
os benefícios resultantes da fabrica de tecidos que vão fundar na cidade
os recursos que resultarão para os cofres municipaes com o estabele-
cimento do farto e abundante abastecimento dágua e da luz ele-
ctrica, serviços todos já muito adeantados e em via de se inaugurarem
não falando no desenvolvimento do commercio, que vae resultar do entron.
camento do ramal da Leopoldina que se dirige desta localidade para aquel-
Ia cidade: representam muito mais do que apequena perda dos três dis
trictos e o município de Ponte Nova trilhará galhardamente a senda do
progresso, que lhe está destinado pelas condições topographica, social e
•conomica.

Além de todas essas considerações em favor da creação do novo mu
nicipio, ha uma que predomina entre todas :—é a paz que resultará para esta
localidade com. a creação de novas autoridades.

E' sabido de todos que conhecem Bicudos a serie de desordens e tu-
muitos ultimamente aqui havidos e a creação da villa ou termo trará a
pacificação para essa população e para uma zona uberriina e prospera.

Exposto assim o fundamento da justa pretenção dos habitantes dos três
districtos, os signatários da presente representação esperam que seja de.
ferida tão justa aspiração.

Bicudos, 10 de julho de 1910.
*

-A villa do Casca, no antigo arraial de Bicudos e aetual sede do munici-
pio do Rio Casca, é uma localidade muito aprazível e bonita, contando cerca
de 300 prédios, entre os quaes duas Egrejas, um Grupo Escolar, Paço Mu-
nicipal, Cadeia, Ires hotéis, seis casas commerciaes, Mercado o 2 pharmacias.
Moram nella 2 padres, 2 médicos, etc

Tem algumas industrias, como sapatarias e ferradas, bem como ani-
niado commercio com as localidades visinhas.

E; servida de caminho de ferro e telegrapho a villa.
Além da villa de Rio Casca e dos arraiaes que são sedes dos 2 distrs.

de Ferros e Entre Rios, o mun. conta ainda dois importantes povoados:
S. Sebastião do Jurumirim e N. S. do Rosário da Mutuca, sendo ainda parase notar que em muitas fazendas se encontram consideráveis núcleos de
populações.

A área total do município é de GO kilometros de comprimento por 42 de
largura, e sua população aetual consta de 24.000 almas, sendo que só a da
villa se eleva a 1.500. habs.
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campí! mt ^^;:^:zxz7 deprofíova<Ah™
con, estes dois últimos pelo Rio Doce Alvinopolis, 

sendo a divisa feita

outrístrtTd^"^?;,0',::1'6111 aÍnda n" tei'rU0PÍ0 d» Ri0 Ca-a --tos
, mAnna, MM 

° 
li 

C°m° *eiam> ° Ca^a, que banha, a vi.la, o
outros menoros. Ba^olorneo, Fubá, Óculo, Espraiado, S. Bento e

^lolK ^'<SZ^[;y^a^ quedas d'agua, como. por
Casca*, e a Cachoe a do Tmb^ue «Tf 

°mPf' 6 CaCh°eÍra Ale^e' no
tipóo. • Jjmb0(*ue> n* Serra do Tico-Tico, no rio Ma-

poucíLzrPEn:s zt*?' °ontaDd°-se ,nesm° - -«--pio
¦•a Queimada, i ué dTv de o d ^ 

'" " "r"*08 Cu,mina'^- -mo a Ser-
separa as aguaido C^^T^^ZrH 

^^^^:Gz0rs de En,re-Rios das * *^*^z^\:
De Ponte Nova est&emTon^Z' ^'^ & EstaÇao do Rio Doce.

que se destina a Cara „ 
* °a££ 

S™™ X 
^T^ R^'

com u„,a estarão na sede do innnl 
* °S diStrlctos d° "io Casca,

esse importante mêil1orÍmentoPI0' ^ 
"^ ""P"1*0 vae tomar com

dade^lti^Tef ^rlí Z!7' ""* " ~^ ««"^ «"«n.i-
. na, racha-racha, sucupi'ra.Tal amo , ^ 

mamelada' jP^»a. cedro, brair
e muitas outras é ^o^to^^^T'™'1'» dooB«»
mente no districto da villa onl ¦, t T'0"08 de cl,il"ra' notada-
notável. c% °nde a sua nberdade se torna realmente

de^'I^^i:^^Tri^¦,amhmaiiata-a ^
A sua producção ánhíS f i ÍUm°' mandloca 6 batatas.

Por 1.000 W. ; ^.T^ ^Jfum rSív^rt,75,""^

até « aZí 
fl°PeSCer S0S T"*0 — o Prod„Z com abundância

dernrproctoíllutra^er1,01^0; ^ '"^'""^ "«'l'»*»'. --
arados e outrosÜíSSS&áS*^ "^ e'" ^^ "-•

ÜSgí X? 
ha-CÍnC° — P- ««, .0 para canna e

bá ?l^rfrrorÍnaS '^ CaMa' ^ ^ Café> 63 »'oin'-s para f u.

para™" 
RÍ0S " '* ™hi™ ^ «¦«. -a para café e 45 moinhos
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.vol„taÍ°0ntram'Se 
aÍnda n° mUnÍCÍpÍ° °erCa de 3° ~ria.s de terras de-

Sejan,Críglr:CÍPÍ0 ^ MeM de fazendas importantes, como

e Octo dbSÍll|^n^;ao sr- dr. José Cupertino); £*«&*
também do dr. Josl cZrt.no t 

5 ?flw^»na-*««« »»nda, FubáeSella,
Lana e genros Berl^Zl ^ ^^ Pmta' de Vicente & Costa
nano da Costa Ifana Âem^ ^ Plnh*re-**>. * José Ma-
# Cérquéiraá lS;tÍÉ£ 1^°^^?^ *•« **&
Bello, de Joaquim Pedro fm»P z> ,' t0nla da Costa Lana! ^"»íe
Rabe.lo; OcJ? J^™7aS ^T v"' 

«^ Am'írÍC° Vieira da Silva
de Geraldino Vieira de SousnTrL T 

*?'* * m°S; 3arra do °™l°>
sa Nova, de José Vieira Ao £ 

''"f "" de Etelvino Vieira Coelho; Ca-
tiuo feixoira lí 

" 
í, 

&°UsaRal'ell°; W <M, de Francisco Cu.per-
Oardo.se lí. ^ ^,^v 

° 
!' 

dy- A" 
f°T 

Ra'lha^ ^^lo, de Francisco
Sebastião llyd o Im s s tw,7 ^'P "" «W** * *e^ de
da Viuva Am ó D ¦ s Mod^?T' 

"e J°S''! Ri,'°ir0 da Cos^ CaWloe,:r«,
#&* de JeSyíte,!11!^^^^', ",; J«le B«bpsa de Oliveira
«• m de A, Óno Ri ôíí"'; 

' 
T 'eA|a-ttl MiU'Ían° Dua'kl M

.<#<-., de José ,la I I t 
,0S a' "° dÍSh'";l" da vj|la: Morro Ale-

Sonsa ,Ilmiol, irtSgSous^Rabel^ ^.p¥(l, d(l ,,os, ^ ^
briel dà Silva- s F,t ^ 

V;vd°lp,ÍVC°SU San,"s: MíM(í> de Quintino Ga-
Vieira IlabeUo- EncrumL T' ?° 

*' BenJamil» Vieira Coelho e Manoel
Francisco S êío 1 nheirí¥* n 

^^ '" SUVa; Cachoeirinha, de
Silva; C*^oSl|^-I^fPv-^: dft -'°sé Caetano Famur da
Ferros; Boachá, do d êèWÊ^^™° 

° "*' '10 dÍStlÍoto de
Alves drSilv^cáoi^S^^lo^^^^ ^* de Altiv0
Joaquim da Costa Santos ÍZLs "' 

'" ^* e 4m'a" de

send^^L^a^lsua^V11'150' CrÍaÇâ° de gad° de todas as «<*«**,

LXXVI—MUN. DO RIO KSPKkA

Oíll ilSííi^ Ceutro"Leste (vaUe d0 Pira^> ? wi
1 Rio tf^em (sede da villa o do num )

30 oTSSS lór' W'tad0^<- ^"< do art. ,- da 1?i ,. &, d&
ed nírídí P.Í 

SUa 
^#M^ 

íoram mandadas proceder, em 31
A. 46
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rflnp7ÜT31 
d?,der* dS 189°' ° recensea»i- da freg; da Piedade da Bôa Espe-

S mulh. RloEsPera) 
accusou 11.620 habs., sendo 5.875 hom. e

federa?' 
° ""^ '"""' * L" oircumscr- ",eit- d° Krt. e ao 3.- distr. eleit.

,a„rN,° Pl:imitiv0 Proj. do Senado, em 1900. para div. ádmin. do Est., flgu-rava este dispositivo ' fe

riJlfvnf;0 
P,ioan' creados os seguintes municípios e elevados á cathego-na ae villa os districtos em que tiverem sede:I. De Piedade da Boa Esperança, desmembrado do municipio de Piran-

fado0BarboLegreS ^T '' 
T**™* d° "Í0 *"»** "° pW-2o~

da se^u ndo',1 
' -t *W em rumo a um es'^à0 a° alto da Ven-

Íormnh este 
e comprehendendo olagr-imal da Tenda até o córrego da

v Soo rS2 /" 
°P°rt0 na estrada „ue vae aos HelmoíSra-a essando o referido porto, segue em rumo' a um espião até o alto do íftlr™rt!risractdahi peios $$ rfSSsf^a 1

pe o Ísmo AT 
qU:lha, ^ ascabeooiras do Pinna, continuando

ÜíSr , f 
S' comPrehendende águas vertentes do campo dos Padi-lhas até a estrada que vae dos Padilhas ao Lamim: atravessando esta e se

Ké£Í5£P° f ° COn'eg0 d°S $*- *« S-í por
SStf^^ 

cio córrego do Sousa, seguindo pelos altos com-prehendendo águas vertentes do Sousa e continuando pelos altos abraneen-do águas vertentes do Espera, até as cabeceiras; seguindo ol&xbcomprehendehdo águas vertentes do Mello até a estrada no loga onde hauma age de pedra, logo abaixo da fazenda da Cachoeira ; atravessando estom direcçao ao ribeirão do Mello, atravessando este, seg-te por um espSoao.alto do Jacques e por este, comprehendendo águas vertentes do mÍio«te as cabeceiras; continuando ainda pelos altos, comprehendendo aíasver ,h,I,s do Mello até,, logar denominado Fartura, da Li pelos Xs com
ça ate as cabece.ras do córrego dos Costas; descendo o espigao côápMi
Jm ÍflUaS 

VWtenttS d° C°n'eg0 d0S C°StaS e a(.raveSSand,"te, ,um espigao comprehendendo águas vertentes do córrego do CarâS fé
bolllSf^ 

altos comprehendendo o Carangofa, o cÜl W
Se § . nol , o H 

lf eSP'8^ Gm dÍre0Ça° a° ri° K*V™> -"^10 poreste ate o poito do Barbosa, onde começaram as divisas».~Em nossa penúltima ediçãolAmuàriò pM 1909, pag 810) soluv odistricto de Pleclade da Boa Esperança assim nos exprimíamos :«Seo território tem proporções para constituir um novo mun e suas íer«Mjo banhadas pelas águas formadoras do Rio Doce 
"ctpo.ée 

Pi".

Vlfn^^drvtriCt01d6 
P"dade dâ B°a Esperah^, transferido do municipio deAlto Rio Doce pelo art. 48 da lei n. 319, de 16 de setembro de 1901 Zfranga continua a fazer parte daquella comarca (Alto Rio Doce em visfado art. 4." da lei n. 345, de 17 de setembro de 190'. ''Em 1890, era esta parochia uma das mais populosas de Minas com11.620 habs. .dos quaes 5.875 homens e 5.745 mulheres, segundo se'vedabynopse cit. (pag. 46), »etouuuo se ve da

O districto da Espera, hoje chamado de Piedade da Boa Esno.nnn, ^m *>» Kgrejas, um bote,, uma agencia de correio, ^mZ^T^

I
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ca, cadeia, uma boa pharmacia, duas escolas publicas estadoaes, varias casascommerciaes, etc. Mas o nome popular continua a ser o de povoação daEspera.
-O arraial da Piedade dista 15 kms. da pov. de S. Caetano do Chopotó,20 de Oliveira do Piranga, 33 da cid. do Alto Rio Doce (ant. S. José doChopotó), 48 da pov. de Pinheiro, 72 da cid. de Mariana, 81 kms. da cid. deOuro Preto, e 30 kms. da cid. de Piranga {sede do mun. a que pertence odistr. da Espera, desde 1901).
-A Inspectoria Agrícola Federal, em princ. de 1913, ultimou o censo

pecuário pelo processo indirecto das avaliações, neste municipio da Villa doRio Espera e achou que nelle existem :
Gado vaccum, 3.800 cabeças ; idem cavallar, 1.500; idem asinino e muar,

800; idem caprino, 200; idem lanigero, 40G; idem suino, 5.000 cabeças.
-O territ. deste mun. pertence á bacia do Alto Rio Doce e está encrava-

do nos valles dos rios Chopotó e Piranga.
O ribeirão Espera é tributário do rio Chopotó e banha o distr. da

Villa,
Suas terras são férteis e o povo ahi se entrega á lav. de cereaes, fumo,

canna, café eáind. pastoril. Exporta muito toucinho, gado, fumo, arroz!
farinha, aguardente, assucar, etc., para os visinhos muns. de Piranga, Que-luz, Barbacena, Alto Rio Doce, etc.

As estações férreas mais próximas são as de Lafayette e Carandahy, na
E. de F. Central do Brasil.

—A ant. freg. e distr. da Espera já pertenceo ao mun. de Piranga, e,
em 1861, era Vig. da parochia o rev. Pc. Agostinho Rezende da Assum-
pção, havendo então no distr. 7 negociantes de gêneros do paiz e 16 fazen-
deiros.

—Antigamente, Uspera foi um curato, com cap. filial da Matriz do Cho-
potó.

— Km 187:;, havia na freg. o 51." bat.1" da GuardaNac. da prov. de Mi-
nas, cuja parada era no largo da Matriz da Espora, sondo seo command. o
tenente coronel .losé Polycarpo da Cunha; enaquelle anuo já a freg. e distr.
da Piedade da Boa Esperança pertencia ao mun. e com. de Queluz, havendo
nella 20proprietários de engenhos e 24 fazendeiros e criadores.

CXXVll- IviUN. DO KIO JOSÉ' PEDRO

Fica esto novo mun^na regmoilò externo Leste, conjinaudo com o Ksf.
do Espirito Santo (bacia do Rio Doce) e abfange seis dislrictox de paz :

Rio José Pedro (sede da villa e do mun;,),
S. José da Ponte Nova.
Pockrane.

S. Manoel do Mutum.
S. Sebastião do Occidenle.

0 Barrado Manhuassú.
-O novo mun. foi creado pelo n. XXVII do art. 7.° da lei n. 556. de 30 d <

agoslo de 1911 c teve as suas primeiras eleições mnnicipaos, cm 31 dr marco
de 1912 v
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-Fica o seo território, na bacia do Rio Doce (sub-valle do rio José Pedro)eloi desmembr. do vis..mun. de Manhuassú, a cuja comarca judiciaria con-tinua ainda a pertencer.
Parte do seo territ. fica na zona contestada, entre Minas e Espirito .Santo.-Apopul. daireg. de S. Antônio do Rio José Pedro accusou ter, norecenseam.de 1890, 2.690 habs., sendo 1.469hom. e 1.221 inulh

«ri!' 
°mun-ao3-° d^tr. eleit. federal eál.« circumscr. eleit. do Est.O Est do Espirito Santo fez do distr. mineiro de S. Manoel do Mutum sedeaa villa, mun. e com. de Marechal Hermes, installada em 1911-Em nossa penúltima cd. de 1909(vide 3.o vol. deste Annuario, pag G35)dávamos esta not. do então districto de Santo Antônio do Rio José Pedro-«O districto de Santo Antônio do Rio José Pedro é a segunda fregueziado mun de Manhuassú : a sua Egreja Matriz de Santo Antônio tem como ca-pellas flliaes: as do districto de Pockrane, da Barra do Manhuassú o da" assagem •

O rio José Pedro, que banha as suas íertilissimas terras, nasce na serrada Chibata e deságua no Manhuassú, 54 kms. antes deste ultimo desembo-car no Rio Doce. São allluentes directos do rio José Pedro: os rios S Rr-izFama Pouso Alto, Ovidio, Pouso Alégré, Pedra Redonda, Mantimento, Am-e-lim, Mexerico, Assis, S. Thoiné e Pockrane.
Para defender a parte do nosso território, que o visinho listado do UspSanto tem tentado usurpar, pretende o Congresso Mineiro crear mais umnmnicpm na fronteira de Leste. Polo proj. n. 6!, do 1906. chegado a tran.Mtar cm 2 »d,scussão,com parecer db Senado Minoh-o.o novo mumeonslituidocom, territórios desmembrados do mun. de S. Lourenço do Manhuassú, deveriater por sede Sto. Antônio do José Pedro e abrangeria os districtos da sede, deS Jose da Ponte Nova, Pockrane, S. Manoel do Mutum, São Sebastião do Occi-dente e Barra do Manhuassú.
Os Espirito-Santenses, em desaccordo formal com a Carta de Lei de D

Ütól 
(P 

v,de 
dezembro de 1816), approvando o acto de demarcação dom.tes entre Minas e Espirito Santo, a 8 de outubro de 1800, querem recuarate ao no Jose Pedro, dentro do território francamente mineiro, a sua linhade limites com o nosso Estado.

Até insuspeitos geographos são contra o Uspirito Santo, nossa absurdaprelcnçao.» '-.?S?
-O art. 7;» n. XXVI1, da já ,;it. íei n. 55<>, assim dispoz sobre a creaçãodo mun. de -Rio José Pedro':
«O mun. de Santo Antônio do Jose Pedro, que coniprèlíèndorá os diT-r.ctosdo niesmo nome, como sede, de S. José da.Ponte Nova, Pockrane S.Manoel do Mutum, Si .Sebastião do Ocçidénte e Barra do Manhuassú des-membrados do municipio de Manhuassú, ficarú com as seguintes divisas •'
Começando ao lado direito do Rio José Pedro, seguem pelo espigão 

'di-
visor das águas do S. Domingos das do Bananal, dividindo pela cachoeirafio ribeirão Cobrador e seguindo pelo espigão mais alto divisor das águasdc.S Manoel do Mutum das do S. Domingos até a Cordilheira que separaeste Estado do do Espirito Santo ; continuando pela referida cordilheira á1 edra do Urubu no Rio Doce, e dahi pelo Rio Doce acima á barrado rio Ma-nbuMsu; sepmndo por este acima até as divisas actuaes entre os districtosde SantAnna do Manhuassú e Santo Antônio do José Pedro, comprehen-
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dendo o ribeirão S. Pedro até a serra divisora das águas do S. Domingos
das do Angelim e o ribeirão S. Francisco até a sua foz no Rio José
Pedro».

—O art. 9,o n. II, da mesma lei, confirmou essas divisas do seguinte
modo :

II. As divisas do municipio Rio José Pedro (art. 7.° n. XXVII) come-
çam ao lado direito do Rio José Pedro, seguem pelo espigão divisor daságuas do S. Domingos das do Bananal, dividindo pela cachoeira do ribeirão
Cobrador e seguindo pelo espigão mais alto divisor das águas de S. Manoel do
Mutumdas do S. Domingos até a Cordilheira, que separa este Estado do do
Espirito Santo; continuando pela referida cordilheira á Pedra do Urubu no
Rio Doce, e dahi pelo rio Doce acima, á barra do rio Manhuassú, seguin-
do por este acima, margem esquerda de quem sobe até ás vertentes
do Suisso de Cima, nas divisas dos districtos de SanfAnna de Ma-
nhuassú e Santo Antônio cle José Pedro, comprehendendo o ribeirão S.
Pedro até a serra divisora das águas do S. Domingos das do Angelim e o
ribeirão S. Francisco até a sua foz no Rio José Pedro.

—Posteriormente, e para evitar duvidas nas divisas do novo mun. com
o de Manhuassú* transitou no Congr! do Est, (em 1912) este parecerh. 69 :

«A commissão de Constituição, Legislação e Justiça, a que foi presentea representação do Presidente da Câmara Municipal de Manhuassú:
--Considerando que pela lei de reforma administrativa do Estado, votada

no anno passado, foi creado o municipio d> Rio José Pedro, cujas divisas «co-
meçando ao lado direito do Rio José ivdro, seguem pelo espigão divisor
das águas do S. Domingos das do Bananal, dividindo pela cachoeira do ri-beirão Cobrador e seguindo pelo espigão mais alto, divisor das águas de S.
Alanoel do Mutum das do S. Domingos, até á cordilheira que separa este
Estado do do Espirito Santo, continuando pela referida cordilheira à Pedra
do Urubu no Rio Doce, e clahi pelo Rio Doce acima á barra do rio Manhuas-
sú, seguindo por este acima, margem esquerda de quem sobe até ás verten-
tes do Suisso cle Cirna, nas divisas dos districtos cle SanfAnna do Manhuassú.
e Santo Antônio do José Pedro, comprehendendo o ribeirão S. Pedro até áserra divisora das águas do S. Domingos das do Angelim e o ribeirão S.Francisco até ásua foz no Rio José Pedro»;

Considerando que, evidentemente, o districto a que se refere a represen"
taçãoestá dentro destas divisas do município cle Manhuassú, porque então
seriam outras as divisas do municipio do Rio José Pedro ;

Considerando que o nome —Passagem do Manhuassú, dado ao mencio"nado districto foi simples resultado de um engano, pois, o logar chama-se
Passagem do José Pedro:-»'- de parecer que, interpretando-se simplesmente
nesta parte alein. r>r>r> que ostabelecoo a reforma administrativa do Estado,
se aclopte o seguinte projecto :

—O Congresso legislativo do Estado de Minas Geraes decreta :
Ar. 1." Denomina-se Passagem do José Pedro o districto que, na lei n.

5*JG\ do 30 de agosto cle 1911, figura com o nome de Passagem de Ma-
nhuassú.

Art. 2." Este districto pertence ao municipio do Rio José Pedro,
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario •>,
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nosTrtt'7'°Jl /°! f0n;e,'Üd0 em lei "• 590' de 3 de "t de 1913, a qual,"cripSf e *v.-. odoptou.as conclusões liieraes do parecer su^tL-

- depSisíir^í t;s:,v;:^;t rmo municii)io com
Pprlpn pm Hinon r - . • llueirao ?> ^1'ancisco, atravessam o rio José

dal6 ,ÜSô w. ™ a° esp,ga° que divide as aguas d0 Bom Jardii«ás do cotx síssj r;ioet s? Ped,rentes do ri,,eiía°paimeira
cie Prancisco Antônio Rodrigo ^^iM^^.linS
um espigão que verte para o ribeirão Monte Alem* „,, p 

coot'ouam por

m Santa Co„°.ta£ f| ilÜSÍf $?£ H f^ *? ?"de partida ná divisa dos dois municipios» ae ° P°nt°

*-Os habs do novo mun. assim representaram ao Poder Legislativo dode Minas,-sahentando a.iustiça da emancipação do seo terriSZ a^os-

^^s^s^srríao oncont"°do noss° d-ejo
P-, por todas as firmas, ü fê«íSSá^lS Í 3

mais o nosso Estado, por fllInlS^IIliP ? fda W?
Temos disto, além de outro, nm exemplo frisante, que nos fornece o ler

Por diversas ^^SMKffiS Í|Í|

emissários do Bio Pardo, «$*$ K®ffi?t^§gK^

fazem prol de MinaJtC ^1^™ Jo 2SS1Spai, e portanto difflcilimo de ser flscalisado, não podem^ ator dados"administ ativas e judiciarias curar dos males que ocofemlítíno, queso por si poderia constituir um municipio, se est 
™ 

sTe nai bemprovnlp, o que não acontece porque muitos evitam fixar sua re denc itóftemendo os constantes embaraços e injustiças, armas de Ju^S&ffiemissários espinto-santenses. i"« se scnem on
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Com tudo isto muito perde o municipio de Marihuãssu e ainda mais o
nosso Estado de Minas.

Assim, pois, o proj. da creação deste mun. é um remédio radical parafinalisar este dilema, creando-se um novo municipio que, sem ser menor e
achar-se muito próximo ao território limitrophe, poderá auxiliar os habi-
tantos de ahi, os quaes se acham quasi todos entrelaçados por la-
ços de parentesco, de amisade e do commercio, com os habitantes da
nossa freguezia; assim, taes habitantes, tendo certeza do apoio pro-ximo, não exitarâo em decidir-se pela causa mineira, sendo certo que o
Manhuassú nada perde com a separação do nosso districto e do de Pockra-
ne, os quaes farão parte do nosso municipio, pois, no mesmo projecto o
Congresso prévio isto, creando para o Manhuassú dois districtos bem im-
portantes em vastidão territorial e commercial, que são os de S. Domingos e
SanfAnna do José Pedro».

*

—Banham o território deste mun. os grandes rios Manhuassú, Pockrane e
José Pedro, muito notáveis pelas quedas daguas que possuem, como sejam
a da Cachoeira da Fumaça e Cachoeirão, destinadas a constituir valiosos
elementos de progresso da zona, pois podem ser facilmente aproveitadas
para producção de energia electrica; encontrando-se ainda no mun. os ri-
beiròes S. Domingos, Cobrador, Santa Elisa, Capim, Turvo, Arinhanha, An-
gelim, Taboleiro, S. Thomé, Limoeiro, Pockrane, Figueira, Larangeiras e
muitos outros, cujas margens são tambem fertillissimas e coberta, de mattas.

Seo território regula em 138 lulornetros de extensão por Ú de largura,
com uma população de 30.000 almas, seguramente.

—Além dos districtos, cujas sedes, notadamente a villa, sãounuito pro-gressistas e tom animado commercio, conta ainda o municipio do Rio José
Pedro os seguintes povoados: Capim. S. Sebastião, Taquaral, Barra da Fi-
gueira e SanfAnna, todos de recente fundação.

-Seo aspecto «': geralmente montanhoso, contando como pontos culminan-
tes as serras do Cachoeirão, Invejada, Santa Maria e Santa Elisa-, masencontra-se grande quantidade de terrenos planos mnrginaes aos rios acimamencionados, dentro do mun.

—Todo o seo território foi desmembrado do municipio de Manhuassú,
pela cit. lei n. 556, de !«) de agosto de 1911, que reformou a divisão admi-nistrativado Estado: e as terras ahi se prestam admiravelmente á culturado café, arroz, feijão., canna de assucar, algodão; mandioca, balai as, etc.

A media da producção do mun. é a seguinte :
Café, 50 arrobas por  1.000 dós
Milho, 160 alqueires por  1.000 iy

. Feijão, 30 alqueires por  ......' .' #.\ {%m
Arrroz, 200 alqueires por  iqqq
Segundo cálculos feitos por pessoas competentes no assumpto, acolhei-

. ta no municipio é, annualmente, de :
200.000 arrobas de café, 220.000 alqueires de milho, 30.000 alqueires dearroz, 15.000 alqueires de feijão, 4.0(30 arrobas de fumo, 2.000 pipas deaguardente, 2.000 arrobas de assucar.
—A criação do gado está-egualmente incrementada no mun. do KioJosé Pedro, havendo certo capricho por parto dos fazendeiros, na seleccno

de raças.

»
»
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7.000 cabeças
6.000 »
1.000 »
2.01)()

;">(!() »

Í)(.H".

E' este o calculo da riqueza pecuária do mun. :
Bovinos
Suinos
Cavallares tt •••••...

Muares ""
Caprinos # <
Lanigeros.... ^^^S^^Ci
-A ronda do municipio, cuja importância agrícola e industrial bem so ovi ¦

XaSST. aoima',; CIe ÍÍO:OCK)p,ü (seffunc,0° '¦• oi'™to«-
-Com excepç.ão dos cevados, em numero de 3.000, cuia exportar-lo éfeita para Santa Lusia do Carangola, o escoamento do gl|«f St d*no município se faz pela estação de »««, na £ f* V , 

° 
-i !em demanda do porto de Victoria (Capital do Espirito Santo); „ , éo , i ,11 lil Pet .cereaes'd0 café e do* s$$?# m Wm

-Kxistem no municipio50 engenhos de cylindro paia canna accionados a água, e umas 1.500 engenhocas de madeira, movidas a |,„ 
' 
et 1do numero de moinhos e monjolos de fubá, '- Limitando-se com o Kst. do Kspirifq Santo e com os municipios mi-neiros de Manhuassú, Caratinga e Thcophilo Ottoni, conta o mun 

' 
,stiinumero wmm wm^ mmml^

Hn rC.th'!f°PMan0el 
C°r,rreÍade Faria>José Dornellas da Costa, coronel Joãodo Calhao, Francisco Correia de Faria, Paulino Ribeiro, Tertulianodo Oveira, Manoel Antônio Rodrigues, Francisco Mendes do Vai c"n-Sm tirmão Virgílio de Mello, Joaquim Miguel Pires, Manoel Rodigíst,.;José Francisco Teixeira, Pedro Alves Rodrigues, Manoel B rnardino dêPaula, Antônio Luciano Villela, Anastácio Alves Rodrigues capitão JoanüitnAmaro Teixeira, Olympio Pinto de Sousa, José AhtdhÍllÍSS

Peto' ZT° H6rnardÍn<: 
R°drÍSUeS' J°Sé FranCÍSC0 de Almeida, Joáím.Pedro de Azevedo, João da Rocha Ferreira, José da Rocha Ferreira loa-quim Anton.o Louros, Severino Gonçalves, Manoel Pio da Silva, AnlonioVictorino, José Gonçalves Loures, coronel José Caetano Pimentel Uno Zreia de Faria, Francisco Antônio Rodrigues, Gabriel Alves Ròd igüès Ge-sano Bernardino Rodrigues, Gabriel Bernardino Rodrigues, Francisco Theo-doro Rodrigues, Gabriel Gomes Cardoso, Martiniano Rodrigues Pi es Mvnoel Theodoro Rodrigues, Antônio Vieira da Fonseca, Manoel VictoriiJosé Dutra Mcaco, Moysés Pinheiro de Lacerda. José Rodrigues jül|llausino A eixo, Leonel Vieira da Fonseca, Francisco Alves de Sosa' Iurindo de A meida d Severina de Gouvêa, Paulo Vieira, da Fon.seca os, D -mel, Camillo da Rocha Ferreira e Pereira & Irmão-Esta relação e vários dados estatísticos o econômicos aqui referidos domun de Rio osé Pedro, constam de um utilisshno inquérito mane ade i,mente proceder nos 170 muns. mineiros pela .n.,' Fed. Agricofa neste

-A villa de |iQ-Jõàó Pedro ainda não tem foro judiciário, nemda por ca unho de torro ou telegrapho : conta cila poucas ruas , umas4icasas, destacando-se entre .seos prédios a ligrqja Mátrb:, o Paço municinalo Mercado e alguns c.lialots, l.abitaçúcá particulares de bonito asne,;pec,to. Tem
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rVhÍütaern,1nffl0 
°7meí?i?' cerca do 10 ^sas commerciaes, 1 typographia,

laSeVS.116 
S6lle,r0' lde fe~-^e funileiro, 1 *£££, ,

/W,Cr''Te rÓ'nC°U;em 1912, ° Engr°- Alvaro da Silveira; é b Pieo da
2lfe 

af 
<metr°S 

de altit' na Serra d0 CaParaé, enire os territ.
hJZn 

e!Plrit0-santense> o Po^ culminante do systèma orographicó
WÍM r 

SUPer'01' 
,°m 

°leVaÇiX0 a° Pi°° d0 Itatyaia, nas Agulha Ne-gias da Mantiqueira, entre Minas, Rio e S. Paulo
nhiviPn 

°fPÍC0 ^ Bandeh'a °0m° ba,isa da comarca mineira de Ma-
mif 1 p í° ThC°m 

° ESt d° Espi,'it0 Sant0 e e'« tó»fcrtó destemun. ie Rio José Pedro.

CXXVIII—MUN. DO RIO NOVO

,hlJ^;Tn,1da/efâ0,daMaUa(ljaoÍa d0 P»™h.vl.n o vali, do Pomba)aLiiange Ires districtos de paz, actualmente:
Rio Novo (sede — cid.)
Piàò.
Goyaná.

,r.n7PCl° 
"' 

V? 
mt; 2-°daLoin. 550. do 1911, o Congresso Mineiro noile

ZL 
n°V0 tP- d6 G°Vaná' COm Séde na P»v. de S, Antônio do Éi

da emP76P3UlkmS0. 
"Un* ^ ^ "' *" '"""^ ha''S• e a ã"a S"',erf' avalía'

Estado. 
Pal'te' ^ dÍV* eleÍt0ra1' d° 2'° dÍSt''- fed> e da 2-' «iMumiopjpí- do

Na div. jud., constitue uma com. de 1,« entr., com um só termo. Toladiv. eccles.-pert. ao arceb. de Mariana.
Deste mun. tractou o 3.- vol. desta obra, ed. de 1909 (pags. 883-887).

Nov7 
m,'"i 

Tde,19U'f0Í 
ina^'.no Largo da Matrh: da cid. de RioNovo, um belo Jardim publico, mandado construir pela municipal idade.:-A 21 de noy de 1912, realisou-se a festiva instaílação do novo dislr.de paz de Goyaná (ant. Santo Antônio do Limoeiro), na soa séde „ue èk

Tc~ \ f ? ^rS*d°r Lem0S'n0 actua, Uamai dV^Uddo: Campos a Juiz de Fora (Leopoldina Raihcay), na antiga E. de F. do
-Rio Novo vae ter uma fabrica de toalhas de feltro, de propriedadedos empregados da Companhia Eorça e Luz-Cataguazes-Loopoid na é outros

^st^íT" 
^ fUnrtarai11 <*» W»> ™a -P-a com o capi-

-líio Novo, uma das mais bellas o pitorescas cidades da Matta. contabojo uma. população calculada cm 3.003 almas, contando-sc nella 4TO , r0d.os, com um total de 514 residências, á razão de 7 habitantes por casa-A cdade, em geral, como todas as localidades da zona da Matta «offreas consciências de sua imprevidenciaem rolarão á conservação das natas, :„ctando presentemente com sérias clifflcüldacles cm conseguir fontescom capacidade^para o seo abastecimento, nas vizinhanças da locaüdadRio Novo nao estando em condições financeiras para olovar a-t,a 
'to

¦o que a banha (como fez Cataguàzos, e tratal-a, como soria riécesfelaeoordo com o exame das águas feito polo Laboratório do tlygiènéde^n-
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do e parecer da Commissâo de Melhoramentos Municipaes do Est., teve queprocurar fora o manancial que a vae alimentar, segundo o projecto do sr. dr.Domingos Rocha, em 1912.
Conforme o Relatório desse conhecido engenheiro, o manancial estudadonasce na Serra que limita os terrenos dos municípios de Rio Novo è de S.Joào Nepomuceno ; e é formado de dois outros que se reúnem em terras datazenda de dona Maria da Silveira, a 8.500 metros de distancia da cidadedo Rio Novo.
Como área indispensável de protecção das águas, vae a Câmara localdesapropriar toda a vertente acima do ponto indicado para captação do ma-nancial, numa extensão de 100 a 120 hectares, ainda até agora parcialmen-te coberta de mattas.
O projecto de abastecimento de Rio Novo é um trabalho bem acabado edetalhado, sendo o desenvolvimento total da rede de distribuição de cercade 9.160 metros, estando as obras de saneamento da cidade orçadas em cer-ca de 160:000gü00.
O novo abastecimento dará á cid. um fornecimento médio de 12 litros

por segundo ou um total de 1.036.800 litros em 24 horas, que, com o forne-cimento já existente de 86.400 litros, dará 310 litros por habitante para a
população actual de Rio Novo.

Ficara, assim, a cid. de Rio Novo com um fornecimento de 806.976 li-tros diários, que com os 86.400 já existentes, darão cerca de 890.000 litros,em ^ horas, sufficientes para um regular systema de esgotos sanitários»
W Tírl i !aIta 

d° maÍOÍ> quantidade «Tagua, para uma população de cerca»e o,M) habitantes, população que representa a actual, augmentada demais 60 %.
-Na legislai, de 1910, já lora apresentado o proj. n. 113, pelo qual ocongresso do Estado de Minas Geraes assim decretava a creação do actualdistr. de Goyaná : ,
«Art. j.o Fica creado o distr. de «Santo Antônio do Limoeiro» no mu-nicipio do Rio Novo, com as seguintes divisas;
Começam á margem direita do Rio Novo, nas proximidades e acima dalonte do Campello, sobre o mesmo rio, seguindo á direita a divisa do sitiodos «Novatos» de propriedade de Samuel Carias, Antônio Hypolito ü outros,ate a fazenda de José Bernardo da Silva e seos filhos: seguindo a divisadesta fazenda até a fazenda do Carangola, de propriedade do dr. José Mar-ciano Lpures, José Procopio Rodrigues Valle e outros; seguindo a divisa des-ta ate a íazendado Sarandy, de propriedade de Manoel Patrício RodriguesValle e José Ribeiro de Oliveira, seguindo a divisa desta até a fazenda da«Barra», de propriedade de diversos; seguindo a divisa desta e de outras

propriedades seguintes e annexas até a fazenda de d. Constança de Carva-lhe, hoje representada pelos seos herdeiros; seguindo a divisa desta até afazenda dos «Dias», de propriedade de Manoel Luiz de Sousa, AntônioRoíz Ribeiro e outros; seguindo a divisa desta até a fazenda da «Capoeiri-
nha», de propriedade do coronel Pedro Procopio Roíz Valle e filhos; se-
guindo a divisa desta a lé.a fazenda do «Bom Jardim», de propriedade docoronel Pedro Procopio Roiz Valle; seguindo a divisa desta até a fazendada «Bonança», de propriedade de Estanislao Rabello de Vasconcellos: se-
guindo a divisa desta até o sitio de Fernando Velloso Pires; seguindo a di-visa deste até a fazenda da «Pedra Bonita», de propriedade do dr. Antônio
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Nogueira Penido; seguindo a divisa desta até a fazenda da «Liberdade», de
propriedade de Augusta Pacheco de Rezende; seguindo a divisa desta até aíazenda de «Santa Leocadia», de propriedade de Araújo & Irmão; seguindo
a divisa desta até a fazenda dos «Theodoros», de propriedade de diversos:
seguindo a divisa desta até o Rio Novo e subindo por este até onde WW
começo esta demarcação; limitando \ím um lado com o Rio Novo e Piau e poroutros com Santa Barbara, de (S. João Nepomuceno) e (Água Limpa de Juiz
de Fora), pelas divisas existentes.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrario».-Entretanto, só a lei n. 55(5, em 1911, fez eífectiva a creação projectada,em agosto de 1910.
A cid. e mun. de Rio Novo

(Extr. deum interessante folheto publicado, em 1910, pelo sr. major Olym-pio de Araújo)

Elementos Históricos.- «Pouco é o que se conhece relativamente á his-
toria da povoação, hoje cidade do Rio Novo. O que se sabe de mais certo
é que seo território, quando ainda inculto, coberto de mattas virgens e ha-
bitado pelos gentios (Índios), fazia parte da antiga comarca de Barbacena,
passando depois a pertencer á do Pomba, a mais antiga da Matta. Poste-
riormente, passou a pertencer a S. João Nepomuceno. Supprimida a co-
marca de S. João Nepomuceno e sendo creada a do Mar de Hespanha, pas-sou o Rio Novo a pertencer a esta ultima até 1870 (Lei provincial n. 1.044,
de 13 de setembro de 1870), data em que foi elevado á villa e logo depois á ei-dade e comarca (19 de outubro de 1871), constiiuindo um municipio, formado
pelos districtos de Rio Nove, Pião, S.João Nepomuceno, DesCObertoe San-
ta Barbara do Rio Novo.

A politicagem, porém, em 30 de novembro de 1880 (Lei prov. n. 2.077),
creando novamente o municipio de S. João Nepomuceno, desmembrou cio
Rio Novo os três últimos dislricins, deixando-o reduzido a dous unicamente- Rio Novo e Pião.

Segundo consta de u/iia referencia feita pelo Conego Marinho, em sua«Historiada Revolução de 1812», um corpo do exercito legal (forças do go-verno) seguindo para a cidade do Pomba, onde se haviam concentrado for-
ças revolucionárias, acampou no Curai o de N. S. cia Conceição do Rio
Novo, a 6 legoas de distancia daquella cidade; e acrescenta ainda aquelle
illustre historiador-que por aquelle (empo esta povoação era tida cm má
nota como «couto de valentões e desordeiros», jfssa referencia pareceser a primeira nota histórica publicada sobre a povoação do Rio Novo.

-Pela Lei prov. n. 411, de Í.P de junho de 1850, foi o curato de Rio Novo
elevado á parochia, comprehendendo os districtos do Piáo e Rio Novo.

Em 9 de outubro de 1851 foram-lhe incorporados os districtos de S. João
Nepomuceno e do Descoberto, e em 19 de dezembro de 1805, foram desli-
gados os districtos do Piáo e Descoberto, que passaram a pertencei* a S.
João Nepomuceno. A fora estas, muitas outras mutações se fizeram na sua
divisão administrativa, antes e depois de sua elevarão a municipio e cornar-
ca (em 1870-71).

-O seo nome originou se do rio (pie a circumda e lhe atravessa todo o
território do municipio, do Poente ao Nascente, o qual já era conhecido
mais acima pelo nome de rio Piáo.
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queno e ligeiramente accidentado, constituído por pequenos morros ou colli-
nas e valles abertos em várzeas ou planícies.

E' atravessado pelo rio Novo, na direcção do Poente para o Nascente e
confina com os seguintes districtos: ao Norte, com o «Guarany»; ao Nascente,
com o Descoberto e São João Nepomuceno; ao Sul, com Santa Barbara; ao
Sudoeste (entre o Sul e o Poente) com Juiz de Fora; ao Poente, com o Pião
e Limoeiro e ao Noroeste (entre oN.e o Poente), com o Taboleiro do Pomba.

Calcula-se o seo território em 4 legoas de extensão por 3 de largura.
—A sua sede, a cidade do Rio Novo, está collocada mais ou menos no

centro do districto, porquanto as suas divisas ou limites com os districtos
circumvisiuhos, ou confinantes, estão approximadamente a 2 e 2 1/2 legoas
de distancia para qualquer lado.

Assenta-se sobre uma ampla bacia semi-circular, formada por pequenosmorros (collinas), entre os quaes se deslisa suavemente o rio Novo, em cuja
margem direita se alinham as suas bellas e extensas ruas e praças e se er-
guem os seos elegantes e bem construídos edifícios.

E" banhada pelo rio Novo, que a circumda por três lados : ao Poente, ao
Norte e ao Nascente e fechada ao Sul pelos morros do «Cruzeiro» c do «Pr.
Tobias»,

Conta paia mais de 500 fogos (casas de moradia) e a sua população é cal-
culada em 3.000 habitantes.

Existem sobre o rio, no perímetro urbano, duas sólidas pontes de ma-
deira e uma ferrea-da antiga linha Piáo, hoje Leopoldina Raihvay.

—-Communioa-se com os districtos visinhos pelas estradas de ferro «Juiz
de Fora e Piáo», pela «Leopoldina Raihvay» e por varias estradas de ro-
d agem.

A primeira daquellas estradas de ferro possue 2 estações dentro do terri-
torió do districto; sendo, uma na cidade, outra em «Desembargador Lemos»
(Limoeiro) e 1, a de Ferreira Lage, nas divisas do Piáo e Juiz de Fora.

A «Leopoldina Railway» possue 3; sendo uma na cidade, outra: em Fur-
tado-Campos e outra em Tupy, na divisa do mun. de Guarany.

Das estradas de rodagem, a mais importante é a de mac adam, construída
cm 1870 pela]»Companhia União e Industria», com o percurso de GO kilome-
tros entre o Rio Novo e Juiz de Fora e desta seguia até Mauá, na báhja do
Rio de Janeiro.

As demais s:io : a estrada do Taboleiro, a de S. Joào Nepomuceno,
a do Pomba, a de Sania Barbara o outras, mal conservadas todas.

—Os principaes povoados do districto são: o arraial de S. Sebastião, arra-'
balde á margem esquerda do rio Novo;Limoeiro,ao Poente; e Furtado Campos
ao Nascente.

Pende do Congresso do Estado um projecto de lei, elevando á categoria
de districto o povoado de Limoeiro, sob a denominação de «Goyaná», nome
de uma das mais importantes tribus de indígenas, que povoaram o território
mineiro.

—A cidade do Rio Novo, em upoea relativamente próxima (ato I902j, foi
uma das mais florescentes da zona da Matta, como attestam os seos numero-
sos e espaçosos edifícios, solidamente construídos.

O seo commercio foi importantíssimo e a sua lavoura muitíssimo prós-
pera.
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—0 rio-Novo nasce na Serra da Mantiqueira, no municipio de Palmyra e
atravessa o districto do Piáo com a denominação de rio-Piáo, tomando o
nome de rio-Novo ao penetrar o territorio do districto da cidade e com esta
ultima denominação segue sempre na direcção do Poente ao Nascente, ba-
nhando os municipios de S. João Nepomuceno e Cataguazes, até confluir no
rio-Pomba, do qual é um dos maiores afrluentes, pouco acima da cidade de
Cataguazes, com um percurso de cerca de 30 legoas.

Possue possantes cachoeiras e quedas d'agua, facilmente aproveitáveis
como força motriz, sendo que uma dellas foi aproveitada pela «Comp. For-
ça e Luz», com sede em Cataguazes, para o fornecimento de luz e energia
electrica (força motriz) ás cidades de Cataguazes, Leopoldina, S. João Ne-
pomuceno, Rio Novo e outras localidades visinhas.

E' rio caudaloso, navegável em alguns pontos e muito abundante em pei-xes de varias e apreciadas espécies, taes como : a piaba, piáo, pirapetinga
(peixe branco), timboré, trahyra, cascudo, bagre, lambary, mandy, boccar-
ra, acará ou papa-tcrra e peixe-espada. E' também abundante cmcapivaras,
lontras, jacarés e outros amphibios.

-O clima do municipio é temperado; isto é, não é sujeito aos rigores do
calor e nem do frio. Nas épocas de ardentia canicular, 

' 
isto é, nos mezes

de janeiro e fevereiro, raramente o thermometro sobe além de 30 grãos cen-
tigrados e no inverno, em maio e junho, também poucas vezes elle desce
aquém de 15 gráos centígrados, sendo rarissimas as geadas.

-A altitude da cidade é de 353 metros acima do mar e a do municipio,
nos pontos mais elevados, será de 400 metros em média. Rodeado por diffe-
rentes serras, como a da Mantiqueira, a da Agua Limpa, dos Ilenriques, doDescoberto e outras, o municipio fica perfeitamente abrigado dos ventos
fortes ou tufões.

E' abundante dágua potável de optimaqualidade para todos os misteres
usüaés.

De tudo isso resulta ser o seo clima muito saudável e quasi desconfie-
cidas as endemiás ou moléstias regiòriáès.

A não ser o impaludismo (as febres palustres ou inlermittentes), quesoem grassar nos logares pantanosos, á margem de alguns córregos, lagoas
ou açudes, nenhuma outra eridemia se tem aqui registrados sinào \u\m ptioutra vez, como casos esporádicos ou de, importação,

— As terras do municipio são fartamente übertosas ou productivas e pfestam-se admiravelmente a toda sorte de cultura: ó assim que, com pouco Ira-balho I pêlos mais rudimentares e rotineiro^ processos, se obtím íartàfco-
lheitas de café, fumo, canna de assucar, milho, feijão, arroz, favas, man-dioca, batatas doces e inglezas, carás, inhames, amendoins ou mendobis: ba-nanas, laranjas, limas, limões, ananazes, abacaxis, mangas, abóboras, moran-
gas, pecegos, figos, ameixas, uvas, etc., etc., e muitas outras plantas úteis
ou de goso, como hortaliças e flores de variadissimas espécies.

Em outros tempos, quando abundavam as mattas-virgens, hoje quasi ex-tinetas pelo machado devastador e pelo fogo destruidor,"eram abundanüssi-
mas a<]u. as madeiras de construcção e de marcenaria das mais estimadas
qualidades e muitas outras espécies preciosas do reino vegetal?
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Por esse tempo era egualmente variada e abundante a caça meúda e
grossa, quer de pello, quer de pennas.

No reino mineral é pobre o municipio, sendo apenas dignos de nota os
seos depósitos de optimas argillas branca e amarei Ia (barro de telha e taba-
tinga); as sUas pedreiras ou rochas de granito (pedra de alvenaria), alguns
depósitos de quartzo commum (pedras de crystal impui o),as areias (silica) dos
leitos do rio e de alguns córregos. Nada mais se conhece de valor nesse
reine, afora as águas e terras fertilissimas, ricas em oxydos de ferro.

Na pedreira de D. Rita, por baixo da Ponte de madeira, existem filões ou
veios recheiados de pequenas amethystas multi-cores, de somenos valor.

Diz-se que no leito do rio-Xovo, em alguns pontos, tem sido encontrado o
ouro em pequenas quantidades.

No reino animal é bastante avultada a producção do municipio, constan
do de gado vaceum, muar e cavallar, caprino e suino, aves e animaes do-
mestiços.

—O municipio exporta em grande quantidade—o café, cereaes (milho, ar.
roz e feijão), gado vaceum, alguma aguardente, fumo, sendo que o fumo do
Rio Nono e o mais afamado do Brasil; e também exporta—galíinhàs, ovos,
leite, creme, etc.

A sua producção e exportação de fumo foram .importantíssimas durante
algum tempo (de 1870 a 1880), decrescendo depois, em conseqüência do au-
gmento e exçlusivisníò projudicialissiiiio da cultura de eaíY<? que hoje, vão
cedendo logar ás culturas dos cereaes e á industria pastoril. As outras in-
dustrias sào ainda incipientes no municipio.

A importação dos artigos de consumo e a exportação dos produetos de
mun. se fazem por intermédio das já cits. ferro-vias e para as praças de
Juiz de Fora e Rio de Janeiro».

CXXIX — MUN. DO RIO PARANAHYBA

Fica este novo mun. na região do extremo Oeste (valle do Paranahyba)
e abrange três districtos de paz :

Rio Paranahyba (sede da villa e do mun.)
S. Gothardo.'

\\ S. Jeronymo de Poções.
—Foi creado o novo mun., pelo n. XXXV do art. 7.ü da lei n. 55.G, de 30 de

agosto de 1911, sendo todo o seo territ. desmembr. do vis. mun. do Carmo
do Paranahyba, a cujo termo forense continua a pertencer, quanto ao judi-
ciario. As eleições constituitivas do mun. e respectiva Câmara tiveram logar
em 31 de março de 1912, conforme decr. do Gov. do Est.

—A popul. da ant. freg. de S. Francisco das Chagas do Campo Grande
(hoje Yilla do Rio Paranahyba) era de 4.(585 habs., sendo 2.288 hom. e 2.39?
mulh.,seg. o recenseam. de 31 Dez. 1890,

- Fort. o novo mun. ao 6.? distr. eleit. federal e a 5,-a circum^cr. eleit, do
Est.

Com a separação dos .3 distrs. de S. .Francisco das Chagas, São Gothardo
(ant. Confusão), e Poções, o mun. de Carmo do Paranahyba ficou reduzido

ela lei n. 556, ao único distr. da cidade.



ANNUARIO DE MINAS %M
n.n.n_n_r. m n.~ ,n n.n.n nnnm ----------¦¦¦«««¦¦¦¦

—Em relação ao então distr. de S. Francisco das Chagas trazia o An-
nuario de 1909(3.° vol., pag. 331) esta informação:

« O pov. de S. Francisco das Chagas do Campo Grande, elevado á fre-

guezia, em 1853 (i 2.° do art. 3 o da lei prov. n. 654) e á villa e sede do
mun. do seo nome, em 1859, perdeo, em 1873, os foros de villa, sendo hoje
simples distr. de paz do mun. e termo do Carmo do Paranahyba (na com.
de Patos). Portanto, durante 4 annos já este arraial (1859-73) desfructou as
honras de Villa.

Em 1864, presumia-se que havia nos 5 districtos de S. Francisco das
Chagas, Carmo do Arraial Novo (hoje cid. do Carmo do Paranahyba), Lagoa
Formosa, Areado e S. Sebastião do Pouso Alegre ou da Confusão, cerca de
6.792 habs.

Os distrs. de Lagoa Formosa e Areado pertencem hoje ao visinho mun.
de Patos.

No recenseamento de 1890, a par. de S. Francisco das Chagas (hoje do
bisp. de Uberaba) contava 4.686 habs. (2.288 hom. e 2.397 mulh.)

—«Matta da Corda» e «Matta da Lage» são dous logarejos situados neste
distr. de S. Francisco das Chagas, a 5 legoas distantes da sede, no mun. do
Carmo do Paranahyba.»

A villa de Rio Paranahyba dista 14 legoas de Urubu, estação da estrada
de ferro de Formiga a Goyaz e está situada a 6 kilometros do rio que lhe dá
o nome e num chapadão sobre a serra da Paranahyba.

E' uma pequena povoação muito pouco merecedora dos foros de villa, dos
quaes já gosouem outra época (escreve o sr. Clovis de Abreo, que a visitou,
em princ. de 1913).

«O municipio, de pequena importância quer agrícola, quer industrial, pro-
duz em pequena quantidade cereaes,

A ind. pastoril é o forte do mun. e a criarão de gado é nelle assim cal-
culada :

Gado vaccum  20.000 cabeça
» cavallar 6.000 »
» asinino e muar. 2.000 »
> lanigero.. 1.000 »
» caprino 2.000 »
» suino   20.000 »

Ha nos campos do municipio algumas mangabeiras, das quaes extrahem
pequena quantidade de borracha.

O principal commercio do municipio é o de queijos, que são na maior
parte exportados para S. Paulo.

A renda municipal é de 15:000$000, annualmente.
—A população do municipio é de 26.000 habitantes, calculando-se a da

villa em 800 habitantes.
Apesar do municipio ser cortado pela celebre Matta da Corda, de ter,

por conseguinte, bons terrenos de cultura, não é alli usada, ainda, uma só
machina agrícola e a lavoura em geral está pouco desenvolvida (accentúa o
autor citado, que alli esteve, em commissão da Insp. Agric. Federal).

A própria criação de gado, que constitue o objecto da principal occu-
paçâo, é feita sem nenhum capricho para o melhoramento das raças,

A. M.-47
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diço^gemít0 
^ S> GOlhard° dÍff6re Um P0UC° da villa' devido ás *™ con"

melhtlS1fvourafeafeenmeIh:^Se0 COmmerCÍO é re^lar> encontram-se ahi
A EstlZ?2f i 

C°rtad0 Pela cordilheira da Matta da Corda.
de F S ef £!Z° rCT',-qUe Pa,"te da est de Martinho Campos (E.
^.^^0 d,StrÍCt0' CStand° ^ Ti-terminadosPos es-

derifp\7duziree°er^r0' "^ C°m° todos os «^ros da zona, muito po-§MSmmmpm^econon,icas aci,ar-se-ia-se fosseS°-
salUrfe o d!Íní»nt;enC°nlra"I:Se 

VaHaS riquezas mineraes: ° ™™, o ferro e o
0 mun Zn!!' i° tbaetó' qUe ° corta em É^nde extensão. ¦p-isscss. roDô^tpind:;irauns-de Araxá; ***> ca™° d°

¦. K_tSUa,Séde/,Stá situada en» logar aprasivel, no alto da Serra do ParanáTL&ziií.iloa'etros de distancia do ri° d« m llü
Com uma população de 800 habs., no maximo,conta a Villa 1 praça e ai-

Distaa Villa 80 kilometros de S. GofhflMn r^ <ia c ^. ,

ris r„^ÍrauTes;edVetPaPanahybam^ris, entre as quaes se destacam as seguintes: Fazendas da ,4rêia (de DioeenesAntônio R.beiro), dos Arcos (do coronel Cincinato Ferreira de S do
SÍÜÍTS 

(d£ FranCÍSC° EulaU0 Mendes)' da *«**•*« (de José SuesPereira), das Guaritas (de Bernardino de Assis Ladeira), etc KodMeues
«^~°-<1Í!tr^t0 

de S* Golhard°. outrora denominado Confusão e antes de SSebastião do Pouso Alegre, é o mais importante do município não só quanto

maisadeantadôs criadores5dotin! SSSáS^f 
" enC°ntram "

»^£ír :&r^nr Tri"^111/0 rio confu-
egrejas, 14 casas comLrciaes, ^hEacdaS I^Í|oe^ Ter 

*
ado e prestes a se installar. P Jtscolar' Já cre-

Possue o arraial água canalisada e tem 1 praça e 5 rnà. h*™ -a *-Por decr, n. 3.857, de 1 de abril de líilY fni ,,»L ~ cu,dadas.
neste distr. deS. Gothardo. 

aea"r"de 1913'fo' creado um Grupo Escolar,
—O districto de Sào Jeronvmo dos PnnKe* â nm ^apenas uns60 prédios, -gun/to^^^J^.^;^^

negocio 1 egreja, I pharmacia e 2 escolas pubficas! CMM 
de

D,sta 60 .ilometros da villa , 18 da estação do Urubu (E. de F. Goyana).
' Sa

CXXX - MUN. DO RIO PARDO
Este mun. do extremo Norte (bacia do rio de ohp íí™ ^ «« * i.seis districtos de paz, actualmente * 

° n°me) abran^e
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Rio Pardo (séde-cid.).
Serra Nova.
S. João do Paraiso.
Água Quente.
Veredinha.
Tayobeira.

—Pelo n. XLVI, do art. 2.« da cit. lei n. 556, de 1911, o Congr. Min.
creou neste mun. o 6.° distr. de paz, denominado Bom Jardim das Tayobei-
ras,em território desmembr. do distr. da cid. de Rio Pardo e a 8 legoas dis-
tantes da mesma cid.

—A popul. do mun. (seg. o recenseam. de 19C0), era de 33.940 habs. e
a superf. avaliada em 10.915 kms. quadrs. o

Faz parte, na div. eleit., do 7.° distr. fed. e da 6/circumser. do Est.
Pela div. jud. de 1903, constitue uma com. de l.a entr., com os dous ter-

mos de Rio Pardo e Tremedal.
Nadiv, eccles., depende o mun. dadioc.de Montes Claros.
—Sobre este mun. publicou o Annuario, ed. de 1909, pags. 887-892, uma

descripção phys. e histor. de todas as suas principaes localidades.
Por decr. n. 2.628, de 1.° set. 1909, o Gov. do Est. mandou installar o

distr. de Agua-Quente (creado por decr. n. 224, de 30 out. 1890). A, instai,
teve logar a 15 nov. 1909, durante a vice-presidência Bueno Brandão, depois
da morte do Presid. João Pinheiro.

A cit. lei n. 556, de 1911, no art. 9.*, ns. 33 e 34, trouxe estes disposi-
ti vos, interessando á linha divisória do mun. de Rio Pardo :

«XXXIII. As divisas entre os municípios de Boa Vista do Tremedal e
Rio Pardo, são pela Serra Geral, aguas vertentes.

XXXIV. As divisas do districto de Serra Nova, do municipio do Rio
Pardo, são as seguintes :

Do logar denominado Estiva, caminho que segue para o Tremedal, cor-
rego acima, margem direita até suas cabeceiras ; e dahi áx cabeceiras do
córrego Agua-Branca, por este abaixo, margem esquerda, até sua foz no rio
Mandaçaia; por este abaixo, margem esquerda, até sua foz no rio Tra-
çadal; deste ponto, por uma recta, ás cabeceiras do Matto do Pintado e do
Mattão , d'ahi ainda por uma recta á barrado córrego Duas Barras, no Rio
Preto; desse logar, pelo dito córrego acima, margem esquerda, até a sua ca-
beceira ; dahi por uma recta á cabeceira do Bugios, dahi á passagem das
Boiadas, no rio Peixe Bravo, e por este abaixo até sua foz no rio Vae-
caria.»

*

A pov. do Rio Pardo (então arraial quasi da fronteira das prov. de
Minas e Bahia) foi elev. á Villa por lei de 13 de out. de 1831, da Assemb.

, de Minas.
—Em 1861, tinha o mun. de Rio Pardo 17.676 habs. e, pelo systema do

voto indirecto, já dava então 1.473 votantes e 38 eleitores especiaes, no seo
collegio eleitoral.

Nesse anno, eram juiz de dir. da com. de Rio Pardo o dr. Francisco
Leite da Costa Belém ; juiz mun., o dr. Cassimiro Moreira de Castro ; Viga-
rio da freg. da Villa, o rev. P.p José Rodrigues Monção.

De Junho a Julho de 1908, grassou na cid. do Rio Pardo intensa epr
demia de variola, com 250 casos numa população de 800 a 900 habs, \ )
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- 0 rio Pardo corre neste mun. de norte ao sul até á cidade do mesmonome, a qual fica situada na confluência do rio Preto com o Pardo, á mar-
gem direita de ambos.

Até esse ponto elle vem com um curso de 90 kilometros, tendo rece-cebido os affluentes S. Bartholomeo e Mandaçaia, além de outros me-nores.
Costumam todos seccar e, durante mezes, a população da cidade de RioPardo só pôde contar com as águas do rio Preto, que é permanente.Também não são constantes os seguintes affluentes do rio Pardo : — ri-beirão dos Cavallos (50 kilometros de curso), Água Fria (100 kilometros), Mu-

quem e Maravilha (70 kilometros mais ou menos).
-Caissara, Bom Jesus, Riacho do Carvalho, Sào Joaquim, Estrada,Água Boa, Curraes, Vereda Funda, Bôa Vista, Retiro, Atoleiro, Riacho d'Anta,Olhos d'Agua, Canna-Brava, Vereda, Riacho d'Areia, Carrapato, PedraPreta, Cachoeira, Rio Pardinho, Estiva, Brejinho, Matto Grosso, Barra doTaquaral, Macahúbas, Tabúa, Gentio, Gado Bravo, Cantinho, Barra da Ca-tinga, Itaverava, Terra Nova, Mumbúca, Sitio Novo, Pintado, Fazenda Gran-de, Lagoa da Pedra, Mosquito, Muquem, Roçado, Canto do Fogo, Areão, DuasBarras, Lagoa Vermelha, Barreiro, Tapera, Vaccaria, Cupim, Bôa Sorte, Ca-tole, Poção, Roça de Dentro, Páo Ferro, Taboleiro Alto, Esteira, Passagemdo Meio, Angicáo, Bôcca da Catinga, etc,-sáo designações de vários retirose fazendas de lavoura e criação, neste mun. do Norte.

CXXXI —MUN. DO RIO PIRACICABA
Fica este novo mun. na região central do Estado (bacia do Rio Doce)e comprehende um só districto de paz :
1 Rio Piracicaba (sede da villa e do mun.)-Foi o novo mun. creado pelo n. XVI do art. 7.o da lei n. 556, de 30 deagosto de 1911, sendo o seo territ. desmembr. do vis. mun. de Santa Bar-bara, a cuja comarca judiciaria continua a pertencer.
O Gov. do Est. mandou proceder as eleições da Câmara deste mun. doRio Piracicaba, em 31 de março de 1912.»A popul. da freg. de S. Miguel do Piracicaba (hoje Villa Rio Piracicaba)era, pelo recenseam. de 31 dez-1890, de 13.957 habs., sendo 7.155 hom. e6.802 mulh.
Pert. o mun. ao 1.° distr. eleit. federal e á5.*circumscripção eleit. doEst,
Na div. ecclesiast., pert. ao arcebisp. de Mariana.-Pela estatística pecuária mandada levantar pela Insp. Agric. Federal*em 1913), existem neste mun. de Rio Piracicaba:
Em gado vaccum, 5.000 cabeças; em gado cavallar, 1.000 cabeças; em

gadomuar, 1.200cabeças ; em gado caprino, 100 cabeças; em gado lani-
gero, 500 cabeças; e em gado suino, 5.000 cabeças.

-A respeito do então districto de S. Miguel do Piracicaba escrevíamosestas notas, em 1909, no 3.* vol. desta obra, pag. 927 ;«O arraial deS. Miguel foi elevado á freguezia por alvará de 30 de no-vembro de 1750.
A actual cid. de São Domingos do Prata já foi curato dependente da fregde S. Miguel, da qual foi desmembrado, em 1843.



ANNUARIO D» MINAS ^
~~~ '

Seo território é muito aurifero e nelle, desde a época colonial, floresce-

ram grandes lavras de ouro, nos córregos Pitanguy, Diogo de Oliveira, Morro

ASUSuàsejazidas 
de ferro deram origem a ser ahi fundada a famosa «Usina

Monlevade», nos meados do século dezenove. _
-Deve-se ao Alcaide-mór José de Camargo Pimentel a fundação do ar-

raiai de S. Miguel do Piracicaba, em 1706, por elle povoado com descen-

dencia numerosa, pois esse notável paulista ahi morreo, nos meados do se-

cnlo I8.0, maior de 90 annos, deixando basta prole e grandes cabedaes de

fortuna. . ,, nn _,.„
Cortado pelo rio Piracicaba, seo terreno é fértil e sua agricultura pios-

pera; o commercio floresce e aqui ha mais animação que a ordinária nos ms-

trictos visinhos. . rto <Q
As estradas estão abandonadas, e por isso lucta o commercio com ep

difficuldade, que muito embaraça o seo desenvolvimento, o qual poflia
ser outro, removido que fosse esse inconveniente, geral no interior ae

1 
-O distr. é cercado por quatro grandes serras- Morro Agudo, Ele-

pHante, Onça e Jacuhy ou Ceará; e dista dacid.de Santa Barbara cinco

legoas.»
CXXXII —MUN. DO RIO PRKTO

Este mun. da região da Matta (Sudeste) abrange sete districtos de

paz :
Rio Preto (séde-cid.)
Barreado.
Monte Verde.
Olaria:
Taboão.
Boqueirão.

Jacutinga. ,
-Soffreo pequenas alterações este mun. com a ult. Ref. de div. adm. ao

Est. (lei n. 556, de 1911), como veremos abaixo.
-A popul. do mun. (seg. o recenseam. de 1900), era de 23.598 habs. e

a superfície aval. em 2.871 kms.2
Faz parte do 2.» distr. fed. e da 2." circumscr. eleit. do Est.
Pela div. jud. de 1903, constitue um termo forense da com. de Juiz de

Fora.
Na div. eccles., pert. ao arcebisp. de Mariana.
-Deste mun. publicou a ed. de 1909, deste Annuario;umadescripçáp

phys. e hist. (vide pags. 892-898 do 3.° vol.).
- Por uma estatística levantada em princ. de 1913, verificou-se ser esta

a riqueza pecuária do municipio de Rio Preto : em gado vaccum, 20.000 ca-

becas; cavallar, 6.CC0; asinino e muar, 5.00^; caprino, 1.000; lanigero,

2.000 ; e em suino, 12.000 cabeças.
A nova div. admin. do Est. pela cit. lei n. 556, art. 9.« ns. LV e LX1V,

trouxe estes dispositivos interessando ao mun. de Rio Preto :
-«Ficam desmembrados, em virtude do mesmo accordo supra, dodistii-

cto da cidade de Lima Duarte e incorporados ao de Santo Antônio da Olaria*
municipio do Rio Preto, os sitios denominados Matto Dentro, Pary e parte
do Sumidouro, cujas divisas serão :
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fintíS r, « i°T 
Serra' acima da pedreira Pertencente a FranciscoOctav ano Alves de Mello, na divisa de Santo Antônio da Olaria com Lima

em ramo S* ?* ^ 
Mm até ' P°nta da mesma' deste Ponto.desce

Vdho npfn 
lt0ábaVad0s :c,orrogos que vêm do Matto Dentro e Cemitério

Duarte- " ^ a aCtUâl divisa d0 Ri0 Pret0 cora Lima
na JÍSfí m''0 

e, S!g!ind0 á dÍr6Íta P°r eSta diyisa até ° alt0 do espigão 1na divisa de Miguel Antomo Duque ; do alto desce em rumo direito ao rio
aue Z Zí°ueSle 

atbaix0 a,té em fl'fiote a encruzilhada, na estrada publica.
rilhada ! Lt f 

6 Tfb°f° ; d6ÍXand° ° ™ de ' eixe até a dita éncru-zilhada e atravessando a estrada em rumo direito ao rio Pary, por este aci-
Bana^L íV1Sa 

d°f Pret° (°larÍa) COm LÍma Duarte> no lo^deno^Ldo
MaZlL, 

Smrí P°r 6SSa dh'ÍSa alé ° alt0 das fazendas da Sesmaria e
SKÊ,^^Pertencente a José Antônio Duque ; do alto, descendo por um
Sll/!0?" 

a dita Sesmaria, seguindo pelo espigão, águas
SS* r « 

Gm °nte á P°VOaÇâ0 da 01aria' na divisa do Rio. Preto
o Í ÒlT 

ma arte,! d° alt°' Seguind0 á direita> *g™ ^rtentes, atéo alto da serra no ponto de partida.»
são T,lt,fÍIÍSaS 

6ntre °S dÍStrÍCt0S de Boilueirão e da cidade do Rio Pretosao as actuaes com as seguintes alterações :

neloídn^ „M 
'a7dald0 Lambary> abrangendo, esta fazenda e subindo

va aíuas vli0 
nbelrâ0 Santa Clara' WÕÇnrando sempre as respecti-

oarTI r 
SegUmd° pe'° 6SpÍgâo acima, águas vertentes, até'o

B^ndeiía ondZt f 
° '' 

^2*° 6SpÍgâ° em rumo ao alto da se«'a da
SSi^^^^ Taboãe, seguindo pelo alto da
art. 9») 1Sa 

d°S mesmos districtos.» (N. LXXXVII do

divi7oHaed°Pl86 
d° CÍt' arU, 9-° da lei "• 556' flcou assim re&Wada a linhadivisória deste mun. com o de Juiz de Fóra :

m^lPP , 
*t-dWSaS entre °S dist,'ict°s de S. Francisco de Paula (do

âo »', tu, 'a) 
6 Santa Bal'bara d0 Monte Vel'de (do de Rio Preto),sao as actuaes com as seguintes alterações :

Franc^í™ 
& 
r^n" 

Cachoeira d° arengo, na divisa de terras de
ilZTZfrfri ?Ulmarâes> 

desta Por um paredão de Serra, entre as
o To d dl , u 

SteV6S d°S R0ÍS 6 FranCÍSC0 evangelista Guimarães até
BarnPrl 

de 
flvm,° 

Luiz da Cruz até encontrar o alto denominado
T W F w !f 

U"!> ° Pe ° alt° daS fazondas da Baronc^ de Santa Barbara
L h 

Esleyes dos Reis, desta ao alto da fazenda de José Jeronymo dos San-
;, tos, desde o ribeirão denominado Peão ; por este acima até o espigão á es-

^^«radoritoB*,^ este acima, Sdos
Evanll sta WPW¥ 

^ Jel*°nym0 d°S SantOS' até ás dh'isas de João
SfSlZíVme,,da J*™8' a oncontrar a divisa antiga no alto da fa-senda dos herdeiros de Francisco José Machado.»

Pr6to"TSannlnRa-rÍdpdeRiOPret0 
C°m° 6m S* GabrÍel- C0nCei^0 do Rio

WcÊ-W- 
Conoe'Çâodo Monte Alegre, Santo Antônio do Gloria

Se ma0ní0qae,rf"0 
S,* Scbastiâ0 do Taboão, a municipalidade io-'pretense mantém escolas publicas de ensino primário

,PJn° rn* •? W nP,'et° 
ha 13 Cadeiras P^marias Mantidas pelo listadosendo 2 na cidade, 2 em S. Antônio da Olaria, 2 em S. Barbara do Monfe
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Verde, 2 em S. Rita de Jacutinga, 2 em S. Sebastião do Barreado, 2 em

Taboão e 1 em Conceição do Boqueirão.
. V ¦

*

-Em S.Barbarââo Monte Verde, a viniculturaestá se desenvolvendo e

só a producção vinícola animal do sr. P. Carlos da Fonseca tem variado de

7.200 a 12.240 garrafas de puro vinho de uva; e outro fabricante de, excel en-

te vinho nacional, o *r. Pedro Nicolao, tem uma producção media annual de

15 pipas. yyy^a
-Temos deste distr. de paz do mun. de Rio Preto a seguinte des-

cripçào: ,'.;•, ii „«*^
.Santa Barbara doMonte Verde, assim chamada devido á sua collocação

numa vertente á margem dii cila do rio Monte Verde, que corre a poucos ki-

lomelros da serra do mesmo nome, é . arraial pequeno, de umas E0

casas, a 4 legoas da cidade de Rio Preto.
Na imposibilidade de encontrar dados certos sobre as origens do logar,

referimo-nos apenas á Santa Barbara do Monte Verde actual.
Km poucas palavras, póde-se lhe fazer adescripção.
E' um distrieto montanhoso, em cujo sub-solo se encontrarão, com cer-

1eza, muiias riquezas mineraes, porque assim demonstram claramente as

variadas cores dos terrenos.
Santa Barbara tem a prioridade em clima.
È' um dos poucos logares que ainda guardam macrobios, pois não e

raro encontrarem-se pelos distrieto pessoas que têm tetranetos e bisnetos,

ainda em goso de boa saúde.
O clima é frio, mas grandemente saudável, porque o frio e sempre

secco.
Si não fora um logar que, como pensamos, tem sido despresado, seria

com certeza escolhido para se veranear, bem como. também o logar para
onde deveriam affluir os doentes aconselhados a procurar bons climas.

Km abono desta afirmação, basta dizer que é logar onde ainda não exis-

te a maldicta tuberculose.
-O distrieto possue ainda boas terras de cultura de grande fertili-

dade. - ,
Em todos os terrenos cultivam-se cereaes; também n alguns pontos o

café é cultivado com bons resultados.
O distrieto relaciona-se por estradas com a sede, Porto das Flores, San-

ta Delflna, estações de que se serve, distando da primeira 4 legoas, da se-

gundaquasi5 e da terceira quasi 4.
E' pena não possuir o distrieto boas estradas de rodagem, nem mesmo

para a sede; porque é um melhoramento que impulsionaria tanto a sede

como o distrieto, que ambos perdem muito pela sua falta.
Consta, com bons íundamentos, que já está traçado o plano em virtude

do qual será o distrieto cortado por um ramal férreo de Santa Delflna (na E.

de F. Central) a entroncar em l- almyra.
Sua industria principal e activa consiste na criação do gado vaceum das

melhores qualidades, em grande escala; cavallar e muar, em pequena;
suino, lanigero e caprino, apenas para o consumo local.

-O arraial possue um bom clinico, o sr.dr.José Mafra, e uma pharmacia
bem montada, «Maria Auxiliadora», propriedade e gerenciado pharmaceuti-
co Sebastião Ignezio-de Paiva; duas escolas de ambos os sexos regidas pelos
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fntefdrTcil^BaPtÍSta-VÍeÍra' D°rniaIÍSta' e «-Guilhermina de Almeida,
Se»n 

rC,ae8,é outros estabelecimentos'de artes, indu^

cxxxui—Mun. de Sabará'

distrílT' 
da/egÍâ° C6ntral <Valle d0 Ri0 das Te,lias) abrange trêsdistrietos de paz (seg. a ultima div. adm. de 1911)-Sabará (séde-cid.)

Lapa.
Raposos.

distrTAHCÍVeÍ t 
556' de 10H' tÍf0U d0 mun* de Saba,a os territórios dos 2

Tcl'JZ 
Ver,a-C™z* Venda N»«a, incorporando-os ao novo mun. da villa

2a Sov nlm(n' 
XXX7I/° art- r°] e ^^rindo a sede do distr. de Ven-

da nZ a P°!°ad0 d° Cmmm> emquanto que o velho pov. da Ven-da Nova ücou pertencendo ao-mun. de Bello Horizonte (n. X do art. li
ri<m7 .T 

' aP 
f (n° Ult' ""eeenseam.de 1900), 51.187 habs.. Este álea-

loZdl nl°Je 
mUf 

JedUZÍd0' devid0 aos "Mtàntes desmembramentosbonndos pelo mun. de Sabará.
Até antes da lei cit. e dos desmembramentos soffridos, o territ. destemun. unha uma superf. correspondente a 1.490 kms. quadrs..

Estado 
° mUn' ^^ d° ¦¦'¦ dÍStr' f6d- e da 5-' circumscr. eleitoral do

mnn!6lldLV"JUd' ^f* constitue uma «om. de 1.* entr. (abrangendo osmuns de Sabará, Villa Nova de Lima e parte do de Contagem.)No eccles., depende do arceb.de Mariana.
de ll^gs^O). 

*" "" ^ ^'^ ^ * "* ° ^"°

va.irrEf^m 
n° mun' de Sabara: em gad0 vaccum' 5-«» cabeças; ca-va lar, 1.000; asimno e muar, 1.500; caprino, 500; lanigero, 800; e em suino,2.C00 cabeças, conforme a calculada avaliação feita, em princ. de 1913, pelaInsp. Agnc. Fed. do Est. ¦ -

h„ ,7A ? ,d! ^ de 191Z' f0i commemorado o 1.» centenário da fundarãodoHosp.tal da^Santa Casa de Misericórdia de Sabará, alli creado, em 1812
tT 112 l ^*«*» 

legados instituídos pelo seo benemérito bemfei.'tor, capm. Antônio de Abreo Guimarães.
r^ZP°r 

d6C; 
^ 

3'516, de 25 marÇ0 del912' ° Presidente do Estado de Minas
T895 e 4^ u ? ? 

StÇâ°JCOntÍda MS leÍS ns- I48' de ?(i de julho de4895, e 465 de 14 de setembro de 1907, concedeo á St John d'E-Rey MininRCompany L.m.ted (Companhia do Morro Velho) privilegio por 50 annofpara a construcçào, uso e goso de uma estrada de' ferro de b tola de 6G
TdTZ^T^V^^ 

e]ec,'icida^ a ^al-partinío das mi-
nado .Cl v 

' em V,"a N°Va de Lima e passand0 Pcl° ^ lenomi-nado «Gallo—viesse encontrar-se com a Estrada de Fe;ro Central do Brasil
aTndaX do??0; % 

^ ^*P°r de° ^^ de "^e ifode 19 
',

amdaogov. do Est., tendo em vista o disposto na cláusula terceira, letraa do contracto.de 11 de outubro de 1912, approvou os estudos com a olteS

K
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total de 8 kilometros e orçamen+o na importância de505:530$110 da referida
linha férrea que, partindo da estação de Raposos, naE. de F. Central de
Brasil, vae a Morro Velho (em Villa Nova de Lima),—linha essa concedida á
St. Johnd'El-Rei Mining Company, Limited, pelo referido contracto e de-
creton. 3 516 acima mencionado.

*

—A 17 de julho de 1911, foi com memorado, festivamente, nesta cid., o
2.° centenário da creação da Villa Real deN. Sra. da Conceição de Sabará^
no sec. 18.°, pelo Governador e Capitão-General Antônio de Albuquerque
Coelho de Carvalho, tendo sido publicada uma Polyanthéa organisada pelos
srs. F. Antunes de Siqueira e Tão Júnior e cunhadas medalhas comme*
morativas (1711—1911), sendo pres. da Câmara Mun. o sr. Commendador
Septimo de Paula Rocha.

—Filhos notáveis da cid. e mun. de Sahará foram : o Visconde de Cae~
té (dr José Teixeira da Fonseca e Vasconcellos), o Marquez de Sapucahy
(dr. Cândido José de Araújo Vianna), os drs. Paulo Barbosa e Luiz Antônio
Barbosa (deputados geraes), o Visconde de Assis Martins (dr. Ignacio Antônio
de Assis Martins), o desembargador Quintiliano José da Silva, o dr. José
Jorge da Silva (dep. geral) o desembargador Antônio Nogueira Barbosa, o
Padre dr. José Marciano Gomes Baptista, o dr. Francisco de Paula Alvaren-
ga, dr. Manoel José Gomes R. Horta, Guarda-mór Manoel de Araújo da Cunha
Alvarenga, dr. Silverio Augusto de Araújo Vianna, dr. Elias Pinto de Car-
valho, o Marquez de Sabará, o Bispo Dom Diogo Jardim, Padre dr. Antônio
José de Moura, dr. João Pinto Moreira (dep. geral), Cândido Mariano Go-
mes, dr. José Maria Vaz Pinto Coelho, Dom Frei Arsenio Cintra, professor
Paula Rocha, Pedro Gomes Nogueira, Padre-Mestre Joaquim Theodoro, o
philologo Júlio Ribeiro, o coronel Antonino Gentil Gomes Cândido, o dr. Luiz
Cassiano Martins Pereira e tantos outros Mineiros, todos já extinetos.

U seguinte esboço histórico de Sabará veio publicado, na cit. Polyan.
théa, em Julho de 1911:

«Fernâo Dias Paes Leme, chefe da expedição em busca das esmeraldas,
achando-se abandonado pela maioria de seos companheiros, na Quinta do
Sumidouro e aguardando recursos, que mandara pedir a S. Paulo e ao Gover-
nador, fez algumas explorações, tendo encontrado indícios de ouro nas allu-
viões do Rio das Velhas.

Para seguil os, destacou, em 1678, seo genro Manoel de Borba Gato, que
nessa commissâo subio aquelle Rio em direcção á teira onde suppozter elle
suas nascentes.

Tal abundância encontrou do precioso metal, que desde logo adquirio
fama a região explorada, a que deram o nome de Sabará-buçú.

Obrigado a seguir o sogro, quando reconstituio a sua comitiva, entre-
gou-se em seo regresso ao proseguimento de novos descobertos, já então
como suecessor de seo sogro, que fallecera próximo a S. João do Sumi-
douro.

Sobrevindo-lhc o incidente com o infeliz fidalgo D Rodrigo de Castello
Branco, foi forçado a refugiar-se nos sertões do Piracicaba, onde viveo no
meio dos selvagens, que cathequisou, indo depois homisiar-se em S. Paulo,
no meio de sua família, sob a protecção de parentes e amigos de vali-
mento.
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Em 1698, poude, com oauxilio destes, justifica-se perante o Governador
geral Arthur de Sáe Menezes, que alli fora preparar uma grande expediçãoas Minas, já então mui cobiçadas.

Prometteo-lhe ó Governador a defesa de sua causa se elle viesse lhe re-velar as minas tão famosas, para o que lhe concedera a cidade por menageme a patente de Tenente General.
Para desempenhar-se do compromisso assumido, preparou Borba Gatouma expedição com alguns amigos e parentes e veio a rectificar odescober-to de 1678.
Pouco acima da confluência do Rio Sabará no Rio das Velhas, fundouelle a sua primeira arranchaçáo, onde pudesse receber o representante.deSua Magestade Fidelissima.

, Desse núcleo formou-se um arraial, que ficou conhecido pelo nome de Ar-raiai do Rio das Velhas, onde hoje se vê o Arraial Velho de SanfAnna, ámargem direita e o Arraial Velho de S. Antônio, á margem esquerda da-
quelle Rio, nos subúrbios da actuai cid. do Sabará.

Antes da chegada do Governador, o Tenente General explorou o Rio Sa-bara e Ribeirão do Inferno; repartindo as datas entre amigos seos e do Go-vernador.
' Do estabelecimento destes resultaram diversos acampamentos, que consti-tmam outros tantos bairros, destacando-se dentre estes o que se encontravana confluência do Rio Sabará com o Rio das Velhas, e outro-cerca de trêskilometros acima, ao longo daquelle rio.¦• Com o rápido desenvolvimento que lhes proporcionava a abundânciade ouro, formou-se desses dois bairros um só arraial dividido em duas sec"
çoes:—foi o Sabará.

Iniciada a construcção de um templo que servisse de Egreja Matriz, no
pnmeiro daquelles bairros, recebeo elle do povo a denominação de Egreja
grande, 

nome que ainda hoje conserva e que o distingue do segundo queficou se chamando—Barra.
-Foi este arraial que o Governador Antônio de,Albuquerque Coelho deCarvalho, a 17 de Julho de 1711, elevou á categoria de villa, sede de ummunicípio immenso cujas raias confinavam com a capitania da Bahia !No dia seguinte, mandou proceder á eleição da Câmara e no dia 19 deoposse aos officiaes que foram eleitos, a saber:
Juiz mais velho—José Quaresma Franco.
Juiz mais moço-Lourenço Pereira de Azeredo Continuo.Vereador mais velho -Antônio Pinto de Carvalho Rodrigues.Segundo—Domingos Dias da Silva Júnior.

Terceiro—João Soares de Miranda.
Procurador—Dom Francisco Matheos Rendon.
Este ultimo cargo era então o mais importante, pois eqüivalia aos dosactuaes Presidentes de Câmaras Municipaes.¦ Teve a nova Villa para seo primeiro Ouvidor o desembargador Gonçalode Freitas Baracho, que do cargo tomou posse em 8 de Outubro desse mes-mo anno.
-Crescendo em população e opulencia, tornou-se a villa em pouco tempodigna enrola de suas duas co-irmàs-Ribeirão do Carmo e Villa Rica, attrahin-domara si uma corrente emigratoria mixta, donde devia sahir um povo tra-balhador e perseverante, hospitaleiro e liberal.
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Já antes havia o bispo D. Francisco de S. Jeronymo creado ahi a ire-
guezia, sob o titulo de Nossa Senhora da Conceição, freguezia que só foi col-
lada por acto de 16 de fevereiro de 1724.

Apesar do fausto e abundância que se notavam no povo, nadando em
ouro, a fé e a devoção se mantiveram em tal ponto que em breve se leyan-,
taram templos e capellas, ornados de paramentos e alfaias de uma rir
queza sem par, onde se celebravam festas notáveis pela pompa e concur-
rencia.
ü A Egreja Matriz e as Capellas de Nossa Senhora do O', Carmo e S. Fran*
cisco, Hospício, Mercês, Santa Rita e Rosário, além das do Pompéo, S. An-
tonio da Roça Grande e do Arraial Velho, de SanfAnna, Soledade e S. Gon-
calo, nos subúrbios, são testemunhas ainda hoje desse asserto.

. —Como centro riquíssimo da exploração de ouro deo motivo a constantes
rixas e reclamações contra a ganância do fisco, até que ahi se estabelecesse
uma das casas de fundição, sendo em 1750 creada a Intendencia do ouro, com
um presidente e doze oíTiciaes.

Além do espirito independente desse povo, deo elle prova do seo amor
pelas letras, mantendo aulas de latim e francez, donde sahiram tantas súhiU
dades, nos departamentos do saber, dando lustre e realce á terra que lhes
servio de berço.
• A caridade, a mais bclla das virtudes christãs, teve nelle o mais franco
acolhimento e para attestal-o ahi estão o carinho e desvelo dispensados aos
dois estabelecimentos pios—Santa Casa e Hospital de Lasaros, fundados pelo
benemérito Capitão Antonio de Abreo Guimarães, que neste municipio ad-
quirio a collossal fortuna de que dispoz em favor da pobreza desvalida.

—A tradicional villa de Sabará só foi elevada á cidade a 6 de Março de
1838, tendo-se salientado sempre nos factos mais notáveis daonossa historia.

CXXXIV—MUN. DO SACRAMENTO

Este mun. do Triângulo (valle do Rio Grande) abrange quatro districtos
de paz (seg. a ult. div. ádm. do Est., em 1911):

Sacramento (séde-cid.)
S. Miguel da Ponte Nova
Desterro do Desemboque

'¦> 4 Serra da Canastra.
-Com a creação do mun. da Villa de Conquista (n. XXXII do art.7.° da.

lei ri; 556, de 1911), o mun. de Sacramento perdeo os territórios de 2 distrs.
de paz—Conquista e S. Francisco da Ponte Alta.

A popul. conhecida (pelo result. do ult. recenseam. geral de 1900),era de
15.531 habs.

A superf. deste mun. era aval.em 3.051 kms. quadrs. (antes do desmen-
•bramento sorTrido em 1911).

Faz o mun. parte do 6.° distr* fed. eda4.a circumscr. eleit. do Est.
Pela div. jud. de 1903, é um termo forense da com. de Uberaba.
Pert. á diocese uberabense, quanto ao ecclesiastico.
—Demos deste mun. de Sacramento uma ligeira descripçào, na ed. de

1909 deste Annuario (vide pags. 910—915 do 3.° vol.).
—Divisa é uma nascente povoação, no mun. do Sacramento, ás margens

do Rio Grande, eem território conflnante com o Est. de S. Paulo.
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m,Plf1!,í)i^iSa'bnmC0mOemS• Maria> Capim Branco e Ponte Nova (S. Mi-
Só ^ 

de Sacrament0 escoIas municipaes para o sexo mas-

«*? 
t6™°,de Sacramento o Est. sustenta onze escolas publicas para os 2sexos, sendo 4 na C1d. de Sacramento, 2 em Desterro do Desemboque e 1 em

ai cTJr «"Kr 
de,S;Franoisco d» Ponte Alta, S. João Baptista da Serrada Canastra, S. Miguel da Ponle Nova, Conquista e Jaguára

™Yi° hTD' 
d° 

^acrament0 flt:a s»uada a importante Fazenda Agric. e
*T^\ Tada,i^«ílí/0 e Pertencente ao sr. dr. Gabriel Junqueira,adeantado criador e lavrador.

A referida Faz. é servida pela E. F. Mogyana.
an ff7^r dWeCret° "* f^4',de 23 d6 S6tembr0 de 19U' ° Gov- d0 Est' con"e«leo
S; 1frnC1r°/-,C'fde AraUJ° FeÍ° Um pHvileSio Para construcção, uso
Wa LT V ^da 

d6 ferr° fiUe' partind0 da estacao Io Ribeirão Verme-
^'Jl t aS' 

yk S6 entí,°noar «a S- *. JA^ano, em Jaguára,município de Sacramentos por dec. n. 3.043, de 5 de Julho de 1913, o mesmoGov resolveo prorogar por doze mezes o praso fixado no mencionado dec.
vÍa-ferrêaPara 

api*eSentaÇâ0' ao Gove™o, dos estudos doílniüvos da referida
Esta linha cortará os muns. de Lavras, Campo Bello, Piumhy, Sacra-

&}. 
"^ •i!0naS, d°,Sud°eSte banlladas PÓ'0 Rio Grande o approximaráumaparte do Triângulo da região central de Minas.

\Lr£ 
27^ janu de 913 f6Z Um Secul° clue' na Cabeceira do Rio das Ve-lhas, hoje Desemboque, Tristao de Castro Guimarães e sua mulher, d. Fru-ctaosa Rodrigues, lavraram escriptura de doação a Santo Antônio e S. Se-bastmo como patrimônio de sua Egreja, das posses que tinham entre o si-

ás immeS h° 
daStT°ldas' tendo Por """tes o córrego do Lageado atéas immediaçoes da ponte do Appollinario, onde começa um espigâo que

SixodoarUa-deA1Vberaba 
^ d0 Ri0 Grande, até clgar ao^ageadoabaixo do Capão Alto, em territ. do actual mun. de Sacramento.

de fuiWí 
d 

om 
^ P°nte A'ta Pelt- a° n0V0 mun- de Conquista, des-

Z Slí !' 
de I9U; maSa Camara<lo Sacramento chegou a obter do Gov.do Est. o dec. n. 2.662, de 1910, validando anterior creação desse districto.

Eis o teor do referido dec. n 2,602 :
ni,in?,P,eSÍd/nt6 

d° Estad° de Minas G«taes' considerando que a Câmara Mu-mcipal do Sacramento satisfez as exigências dos ns. 1, 2 e 3, do § 2 •do art 20 da lei n. 416, de 26 de setembro de 1905, resolve, de ácidocom o disposto no g 3.o do art. 2-, da lei n. 375, de 19 de setembro de
RJST?°« dezembro'do corrente anno para a installação
í.„ ff \ f !, 

FrC1SC° da P°nte Alta' da1uelIe municipio, e, nos ter-
mIkaI ; ' iei "; m' de 9 de Setembro proximo flnd°> ™™ o¦dia 15 de de novembro de 1910 para nelle se proceder á eleição de verea-dor e .nuzes de paz do districto, uma vez que o mesmo deixou de se instai-lar no d.a designado pelo dec. n. 2.569 de 26 de junho ultimo, por não tera Gamara mandado proceder á eleição referida.»

-Jaguãra-Pevtence este distr. policial ao (ermo e mun. do Sacramen-
llSoianaí B 

°rande' Send° a Séd° d° distr' servida P«'a *
Exporta o distr. muito gado, café e cereaes.
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A est. de Jaguára, no tronco da linha de Rib. Preto a Araguary, fica
no km. 193, entre as ests. de Rifaina (paulista) e Sacramento (em Minas) e

próxima á fronteira dos 2 Estados.
—Ha em Minas outras localidades com este nome indigenade Jaguara

(de Yaguar, a onça ou tigre brasileiro), nos muns. de S. João d'El-Rey,
15 kms. da est. de Nasareth; de S. Lusia do Rio das Velhas, a 24 kms. da
est de Mattosinhos ; e do Serro, a 12 kms. do pov. de S. Antônio do Rio
do Peixe, etc.

Jaguára de Sacramento ainda não é distr. de paz e sua estação foi
inaug. em 5 de março de 1888 (Vide Annuario, 1909, pag. 912).

—E' celebre o viaducto do Jaguára atravessado pela E. de F. Mogyana
sobre o caudaloso Rio Grande.

cxxxv—Mun. de Salinas

Este mun. do extremo Norte abrange quatro districtos de paz, actual-
mente :

Salinas (sede—cid.)
Passagem da Vereda.
Água Vermelha.

1 Santa Cruz de Salinas.
-Na legislatura de 1911 (cit. lei n. 556, de 30 de agosto) o Congresso Mi-

neiro desmembrou o território dos distrs. de Fortaleza e Cachoeira do Pa-

jehú do mun. de Salinas e com elles formou o novo mun. da villa de For-
taleza (n. XVII do art. 7.° daquella lei); tendo, porém,conservado no mun. de
Salinas os distrs. de Água Vermelha e Amparo do Sitio (nova sede dada ao
distr. de Passagem da Veròda, ex-vi no n. V do art. 6.° da mesma lei n. 556);
e neste mesmo mun- ainda foi creado um novo distr. de paz, o de Santa
Cruz, pelo art. 2.° e n. LV, da cit. lei n. 556.

-Pelo ult. recenseam. geral da Rep. (em 1900) a popul. do mun. era de

26.145 habs.
Até a data da cit. lei n. 556, o território do mun. de Salinas tinha

uma superf. calculada em 14.390 kms. quadrs.
Faz o mun. parte do 7.° distr. fed. e da 6.» circumscr. estadoal (quan-

to á div. eleitoral).
Pela div. jud. de 1903, constitue um termo forense da com. de Grão-

Mogol.
—Na div. eccles., pertence ao bispado de Montes Claros. (Vide pags.

915-918 do 3.o vol. deste Annuario, ed. de 1909, sobre os distrs. do mun. de

Salinas). .
-O novo distr. de Santa Cruz foi constituído com território desmembra-

do do districto da cidade de Salinas, comprehendendo-se dentro delle todas

as a^uas do córrego Itinga até a Serra Escura, e desta pelas divisas de águas

do ribeirão S. Pedro do Jequitinhonha á Pedra do Morro Agudo, conforme

os dizeres da lei cit., que creou esse distr. de paz.
-Salinas é um grande, rico e populoso municipio da região do baixo

Tequitinhonha, na fronteira com o Est. da Bahia e conta cerca de 30.000 ai-

mas, produz muito gado, sola, cereaes, berylos, turmalinas, aguas-marinhas,

(pedras límpidas e de incomparavel belleza).
A cidade de Salinas conta algumas associações pias e literárias, tem

bons edifícios públicos (Cadeia, Fórum, Mercado, theatro, Matriz), impren-

4

:k\
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nação6 nn/l40 
°a?1 commerciaes> ™™ calçadas, limpeza publica, illumi-nação por gaz acetyleno e mais de 400 prédios.Sua municipalidade nada deve e tem sempre saldos em cofre.

*

iulho-SaVend0 
SUaS imPressôes sobre a r«^o septentrional mineira, emjuino de 1908, assim se expressou o sr.M. Apollo '¦' 

do n1nr!n,eTn~N°rte.de Minas-toda a vasta zona que se extende a partirdo município de Diamantina até os limites deste Estado com o da Bahia' 
èéuSnrlP 

Z°na aC'la"Se dÍVÍdÍda em fiUÍnze municípios, muito des-eguaes em território e população.
a lesffetUottPÍ°S 

^ AIassuahv e TheoPhil° Ottoni, situados a nordeste e
aue s^ach^n !6 

VaStlsslmas florestas e torras uberrimas; nos municipios
dal RimÊ, 

n°Qeítrem° DOrte e no centro" com° mm Boa Vista do Treme-
í™' 

Salinas Grão Mogol, bem como Minas Novas, S. João Baptis-
ÍósfcomnZ^ 7mantma' 

d°ÍS tercos. Woximadamente, de seosterrito-
NasThZT 

S6rraS 6 ChapadaS altaS' CarnP°s e catinSas muito seccas.
i.tnh*? ÍS ' a veSetacao consiste quasi exclusivamente de palmeiras,
terreno! °UnS' 

cagaiteiras e de outras arvores rachiticas, adequadas ao
Os campos estão cobertos, em geral, de um capim ralo e muito ásperoe que pouco se presta á alimentação do gado vaccum.

ros dLSertos1UniCiPiOS, 
eXÍStem ^^ trechos de terras' clue são verdadei-

Os pequenos oásis que nelles se encontram -se assim podem ser cha-madas as estreitas nesgas de terras araveis que se acham entre os valles ai-eantilados, ou nas margens dos rios e riachos-, são poucos férteis e muitodespovoados.
Nos municipios de Salinas, Rio Pardo, Boa Vista e Bocayuva, ha faltaoe águas e estas muitas vezes só são encontradas em distancias de cinco aseis legoas !
Para ter-se uma idéa do despovoamento da zona.de que se trata, bastadizer que da povoação de Fortaleza, município de Salinas, á cidade deMontes Claros, cuja distancia é de 70 legoas, encontram-se apenas quatropequenos povoados, e, destes, somente um é districto de paz !Nascido naquella zona, quasi nos seos limites com o Estado da Bahia, nãoa conhecia senão por tradições, por ter de lá sahido muito creança.»

*
Distr. da Passagem da Vereda.--Pertencia ao distr. de paz de ÁguaVermelha este peq. pov. sertanejo do extremo N. de Minas, em zona pastoril,no mun e termo de Salinas, tendo sido elevado mais (arde á sede'de umnovo distr. de paz.
Egualmente, a pov. de Santa Cruz de Salinas foi, no mesmo mun. de™',„ÍT' a categ- ^ d^tr. de paz polo n. LV do art. 2.» da lei n.™' ?"• territ- desmembr. do distr. da cid. de Salinas, e com-pretendendo todas as águas do córrego Itinga até a Serra Escura, e destapelas divisas de águas do ribeirão S. Pedro do Jequitinhonha á Pedra doMorro Agudo (segundo já referimos).

VerJdT 
ag6nCÍa d° C°rreÍ° 6 6SC' PUbK mÍXta ° P°voado de Passagem da

-Vereda, no sertão, é o trilho do gado, junto aos buritisaes, ou a tra-vessia única em um terreno de banhados ou de cerrados.
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, i Toda essa zona é de «catingas» e mais pastoril do que agricola, por
ser muito sujeita ás seccas, que, periodicamente, a atormentam.

Não obstante, para a canna e algodão ha trechos muito férteis no distr.
Pov. da Baixa Grande-Fica esta aldeia entre os muns. de Salinas e

Rio Pardo, a,6 kms. do distr. de Serra Nova, en terrenos de campestre,
adequados á pecuária.

Foi uma ant. Fazenda de gado, com boas pastagens e aguadas.
O nome—Baixa Grande-é muito commum nos sertões cearenses, ba-

hianos e mineiros.
—Pov. do Amparo do Sitio-K outro pequeno commercio ou pov. serta-

nejo, em território do mun. de Salinas, em região pastoril; e para essa

povoação foi mudada a sede do distr. de paz de Passagem da Vereda, por
lei do Congr. do Est. (art. 6.°, n. V, lei n. 556 jà cit.).

Em Amparo do Sitio ha 1 esc. mixta estadoal, ag. do correio, 1 capella
e umas 30 casas, na sede do pov.

—Villa Nova do Catriangongo-W uma peq. pov. de umas vinte casas,
si tanto, a 21 kms* de Cachoeira do Pajehú e a 42 kms. de Santa Rita do
Arassuahy. . .

Em Catriangongo ha uma capellinha catholica, esc. publ. municipal e
o povo vive de criação de gado e peq. lavoura.

O nome «Villa Nova do Catriangongo-) apenas exprime um baptismo vul-

gar, sem nenhum effeito para a categoria da localidade - simples aldeia!
-Cachoeira do Paje/m-Este pov. até agosto de 1911 pertencia á freg. e

distr. de Água Vermelha e ao mun. e termo de Salinas, e dista 3 leg. e

meia de Catriangongo, 10 legoas de Santa Rita do Arassuahy, 5 legoas de
Água Vermelha e 10 legoas da Villa de Fortaleza, a cujo mun. foi incor-

porada, em 1911, embora o texto da lei n. 556 (art. 2.°, n. XL), ao crear o

distr. de paz de Cachoeira do Pajehú, o desse, erradamente, como ainda

situado «no municipio de Salinas».

CXXX1V—MUN. DE SANTA BARBARA

Este mun. da região Centro-Leste (valle do Piracicaba) abrange onze dis-
trictos de paz, actualmente :

Santa Barbara (séde-cid.).
Morro Grande.

Cocaes. * ,
Mercês d'Água Limpa,
Rio S. Francisco.
Cattas Altas de Matto Dentro,
S. Gonçalo do Rio Abaixo.
Soccorro,
Conceição do Rio Acima.

10 Barra do Caeté.
11 Bom Jesus do Amparo. (
—Este mun. soffreo varias alterações coaa a ult. Ref. de div. adm. do

Estado (em 1911) :
a) pelo n. LIX do art. 2.° da lei n. 556, foi creado no mun. de Santa

Barbara o novo distr. de Barra e annexado a elle o territ. do distr. d«
u Brumado, supprimido pelo n. IV do art. 4.° da mesma lei;
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distí" de6í° vJVí h° 
'# 7,°' f0id0 mun- desmembrado o territ doIiát qu1:sí:: ' ^jrformar ° nov°mun-da "^ 2

Barbara. contlnua> «o judiciário, a pertencer á comarca de Santa
—A popul. do mun. ha 13 annos (W n „it nnera de 62 423 habs. recenseam. geral de 1900)
Tinha este mun. uma superf. corrp^nnnH o i á»À ido desmembramento soffrido em 1911) ^«M *"»• quadra, (antes

eleitora^ 
e'eÍt°ral> faZ Parte do ^ **• '•#... da 5.- circumscripçao

^í'&Síl,"i de i:'entr"com os 2 termos fo-
Quanto ao eccles., depende do arceb. de Mariana

TelegraphJ-NacionT SaTiT?* 
'"V" de F" CeDtraU° Brasil e

colar, Hospital fabrLTlS'^ Municipal, cadeia, Grupo Es-
triz catholica, beí cLSrlbUco -if° Estado'3 temP">s. 8™nde Ma-
d'agua potável, etc. ' llluminaÇâo electrica, canalisaçâo

Pira^XSTay rT Vce^ ^ "° ^ **'"' affluente d°

1909. pDa°gs!U9V9e29).anta 
Barbar; traCt°U a nossa 3'* «d. (<i*»««rto para

^I^í^,^^^ .•."«té» escolas primarias
^Caeté.-Bicaa.A^QMttto^LÍJ- Tmcipio : Barro Branco, Barra
Ribeirão, Sapatinifo e £ra do Pbho 

"' CarneÍrÍnhos' Pacas' ?<>*« Nova,

j-inaez. ae 1904, annunciava A Pátria (â* q Rnnu ,nno Rocha e Sylvio Teixeira fdP Li r ( * Barbapa) ^e os srs. Cy-
fabrica, para adquiril-a d sodedál^ 

Lag0as tjnham »*> examinar a dia
Américo Teixeira. s°™dade com o industrial mineiro sr. coronel

ducSlSS^rs !iQtfrínt 
6 n0-n-.edeo uma pro-

(S. Barbara e Cattas Altas). anC°' nos distrs- vinhateiros

¦•««^TUV^tewmSSrff C°reItadaS 6 HmPas as min-
fomos informados, no próximo «níl- gf& de Sâ0 Bent0' 1ue- segundo
ganisaçào de uma nova socLTad, 

° "^ ^^ °S SeOS trabalhos- s°>> * or-
director dessa velha CoSS 

'PÇ*! a°S eSf°rÇ0S do sr- Ja»<* «»««.
lhoramento para mun? 

*&£& pr°sPeridade importa em grande me
Santa Barbara que sHe entio c0m 

" 
. ^ ° C°mmerci° da cid« de

to, pois tal Companhia sempre ZnLT^^0 
d& minera°<â0 de S-B*-

Câmara Municipal e para o tanni ^ Para ° auSraent° da riqneza da-No dia 15 de marco de 191?^, 
do commercio deste mun.

aveneranda sra. WSÜ^ÈSrSâ »$NWi neste mun.,
«dade. Essa .sra. era tia dos sr, n S'lva" com 92 ann°s dedos srs. D. Joaquim Silverio de Sousa, arcebispo
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cie Diamantina; D. Fernando Monteiro, bispo de Victoria; e dr. Jeronymo
Monteiro, então presidente do Estado do Espirito Santo.

—O mun. conta uma boa fabrica de lacticinios denominada Bôa Espe-
rança, sita no distr. cie Cocaes e de propriedade dos srs. M. Penna Júnior
& Cpmp., podendo produzir, diariamente, 200 kilos de manteiga depuro
leite.

A Fabr. foi inaugur. a 16 de out. de 1909 e o seo machinismo é bas-
tante simples, compondo-se de uma desnatadeira, uma batedeira e uma salga-
dcira; éella movida por força hydraulica, fornecida por uma bella ca-
choeira do ribeirão João Congo, á pequena distancia desse novo estabeleci-
monto industrial do mun.

- O aprasivel e formoso arraial de Cattas Altas de Matto Dentro se
destaca neste mun. pela salubridade do seo clima, sua amena temperatura,
e por seos excellentes gêneros de produeção local (vinhos e farinhas),
agora muito em voga com a fácil exportação, via E. de F. Central (Ramal
de Santa Barbara a Sabará).

Pelas excellentes qualidades de seo clima, talvez em Minas somente Bar-
bacena e S. João cVEl-Rey poderão fazer-lhe concurrencia. Quando a visi-
nha cidade for melhor conhecida pela estrada de ferro, será forçosamente
Cattas Altas um ponto de recreio para os veranistas do Rio de Janeiro, e ao
mesmo tempo uma estação sanitária para aquelles que necessitarem respi-
rar o puro oxigene o das montanhas, fortalecerem o seo organismo no meio
de ares saudáveis e de aguas crystallinas, que se despenham pelas azuladas
serras que fazem a belleza da topographia do arraial de Cattas Altas.

A esses bellos dotes com que a natureza aprouve mimosear este dis-
tricto, alliam-se outros não menos importantes, que irão sobre modo
concorrer para que se torne mais elevado o nome desta localidade da re-
gíão Centro-Nórte.

A polycultura, por exemplo, que ahi se acha bastante desenvolvida,
devido á energia e gênio trabalhador do seos habitantes, apresenta este dis_,
tricto como uma verdadeira escola do trabalho, que dia a dia se vae impul-
sionando, como se pôde observar pela grande produeção annual da farinha
de mandioca, de cereaes, canna, chá, vinhos, fructas, etc.

A farinha de mandioca de Cattas Altas é conhecida hoje como a primei-
ra farinha do Estado e de melhor reputação nos mercados que a de Suruhy.

De sorte que essas diversas producções, que constituem uma grande
renda para esse distr., hão de ser forçosamente muito augmentadas com
a exportação directa, que a estrada de ferro ora oííerece a esta zona de
Minas.

*

—Referindo-iios ás riquezas mineraes e ás grandes jazidas de ferro,
existentes nos municípios de Conceição do Serro, Itabira do Matto Dentro,
Mariana, Ouro Preto, Sabará (vide estes municípios, neste vol. do Annua-
rio, de 1913), deixámos para aqui mencionar com mais precisão os syndi-
catos extrangeiros que, até agora, têm feito acquisições de jazidas do ferro,
em Minas Geraes, no período destes 3 últimos annos (1911 a 1913).

Segundo conseguimos apurar, taes Companhias e Syndicatos são os
seguintes :

—Minas Geraes Iron Syndicate. (Directores—Harper & Brothers).

A. M.-48
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Adquirio este Syndicato as jazidas de ferro do Bananal e Paracatú,
sitas no districto de Cattas Altas de Matto Dentro, neste mim. e com. de
Santa Barbara.

Foram as jazidas examinadas pelo Engro. Captain Mauritz Wolf
Greite.

A jazida do «Bananal» lhes foi vendida por Philippe Hartemback e dr.
Ernesto Moser.

—Mr. William Jones adquirio jazidas de ferro, na mesma zona (valle do
Piracicaba), entre os municípios de Mariana e Santa Barbara, por conta
de Mr. John Hays Iíammond (actual embaixador norte-americano em Lon-
dres). Mr. Ham monde o sr. Phil. Hartemback (allemáo) obtiveram do Gov.
de Minas, pelo dec. n. 3.264, de 5 de agosto de 1911, urna concessão de E.
deF. desde as jazidas de Santa Rita Durão (Inílccionado) até ás divisas do

-Estado do Espirito Santo; e, não tendo cumprido as cláusulas do contracto.
foi a concessão declarada caduca pelo Estado de Minas, por acto de 8 de
fevereiro de 1913 (dec. n. 3.814), ficando assim sem efeito a dita concessão
de privilegio de estr. de ferro feita a Philippe Hartemback e John Hays
Hammond.

-Brazilian Iron Steel Company Limüeã (companhia norte-americana, do
Delaware; com capital de 1 milhão de dollars, e representada no Brasil por
Mr. Harder). Esta Companhia comprou as jazidas da Alegria e Coita, em
Santa Rita Durão (mun. de Mariana, valle do rio Gualaxo) por 150 contos
de réis; e as jazidas de SanCAnna e Cauê, mun. de Itabira do Matto Dentro
no valle do Piracicaba, por cerca de 300 contos.

A Companhia orça em cerca de 10 milhões de toneladas o minério dessas
duas jazidas e pretende ella exportar os seos minérios pela E. F. Vi-" ctoria a Minas, já tendo uma concessão do Gov. Mineiro para uma E. de
F. desde Santa Rita Durão a S. José da Lagoa (mun. de Itabira), no en~
troncamento da E. de F. Central do Brasil com a E. de F. Victoria a
Minas.

—Itabira Ore Iron Company (Companhia ingleza, de Londres, á qual
estão associados os srs. Rotschild, Báríng &BrÒtíiers, Ernesf Cassei, tendo
mandado ao Brasil os srs. Cec.il Báririg e engenheiro De Candolle). Essa
Companhia tem por director o sr. Th. Lcvich o comprou por 000 contos varias"jazidas em Itabira de Matto Dentro, pretendendo exportar pelo porto de
Victoria cerca de três milhões de-toneladas de minérios por anno, para
o que já tem contracto com a E. de F. Victoria a Minas, logo que esta se
ache electriilcada, dentro de 2 a 3 annos.

Calculam-se em 30 milhões de toneladas as jazidas dessa Companhia, um
dos mais, poderosos sindicatos siderúrgicos que operam em Minas.

—Syndicalo anglo-aliemão, representado em Minas pelos srs. Phil.
Hartemback e Mr. John Hays, que adquiriram pequenas jazidas no distr.

de Santa Rita Durão (antigo Inflccionado) por cerca de 80 contos, sendo
Q aquellas avaliadas em três milhões de toneladas.

Requereram ao Gov. de Minas concessão de privilegio, que caducou,
para uma linha férrea que levasse seos minérios á fronteira do Espirito
Santo.

—>SocieU Franco-Bresilienne & Bernard% Goudchaux iG Cie. (ban-
queiros de Paris, que mandaram a Minas, em 1912, o eng. sr. Corvée). Es-
se Syndicato adquirio as jazidas da Serra do Candonga (avaliadas em cerca
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de 10 milhões de ton. de minério), no município de Itabira do Matto Den-
tro, pelo pr»eço de 200 contos, reservando esses minérios para exportação,
até que possa montar no local uma Usina de exploração do dito minério
do Candonga.

—Societé Civile cies Mines de Fer de Jangada (adquirida por Bernard
Goudchaux&Cie., de Paris), comprou, a jazida da Jangada, que fica no
município de Villa Nova de Lima, a 30 kilometros de Bello Horizonte e novalle do Paraopeba, a 6 kilometros da futura est. de Bandeirinhas, nalinha de bit. larga da E. de F. Central do Brasil. Essa jazida custou cer-
ca de 400 contos e ò avaliada em 15 milhões de toneladas de minério.

A jazida da, Jangada foi examinada por M. Métayer e dr. Corveé, ten-do vindo comprai-a M. Jorge Lehmann, cunhado de M. Bernard, banqueiro
em Paris.

—Bracuhy Falls Company (associada ao sr. Maurice Metayer, queveio a Minas e esteve com o Eng. Joaquim Lustosa examinando várias jazi-das) comprou as jazidas de Inhotim, no valle do Paraopeba, mun. doBomfim e próximo á linha da bit. larga da E. de P. Central, por 100 contos,
tendo ella cerca de 2 milhões de toneladas de minérios.

A mesma Companhia estava em compra de outras jazidas em Congo-nhas do Campo (mun. de Ouro Preto).
Empresa A. Thum (allemâo) comprou em Congonhas do Campo uma

jazida por preço inferior a cem contos e com cerca de 2 milhões de ton. deminério, mas sem outro terreno mais que o do corpo do minério.—Sr. Hermann Friedembe? g (allemâo) comprou jazidas e terras na fa-zenda do Pires (mun. de Ouro Preto, zona do Paraopeba), mas estava em li-tigio com outros proprietários e interessados.
Deulsch-Luxemburgische Bergwerks and Hüllen Alüiengesellschaft:

adquirio á firma Haas, Clemence & Vianna (de Bello Horizonte^ por 150contos de réis, em 8 de fev. de 1913, a jazida de ferro do Córrego do Feijãosita no distr. de Piedade do Paraopeba, mun. de Villa Nova de Lima. Esta
jazida foi examinada pelo Ir. AVcnzel, director da «Deutsch-Luxemburgische»
e pelo Engenheiro Westcrmann.

Fica a jazida do Córrego do Feijão a 1 kms. da jazida da Jangada (estaadquirida por um Syndicato francez, em 1912).
Além destes Syndicatos extrangeiros, dous estabelecimentos nacionaesexploram, em território mineiro, a metallurgia do ferro, actualmente :Empresa Usina Esperança, propriedade do Engenheiro J. J. deQueiroz Júnior.

A Usina Esperança (kilom. 520 da E. de F. Central do Brasil) abrangevarias jazidas de ferro, nas cercanias do pico de Itabira, num. de OuroPreto, distr. de Itabira do Campo.

^ 
Por intermédio dos srs. Marquez de Joannis, Engenheiro Corvée e F.Briliault, o dr. Queiroz estava em negociação da Usina (1912) para construirum grande Syndicato franco-brasileiro (entrando a Usina Esperança por 500contos de réis), que explorasse em Bello Horizonte a fabricação de carioude ferro e outros produetos da industria siderúrgica.

usina Wigg,ào sr. commendador Carlos J. da Costa Wigg (no kilom.501, Ramal de Ouro Preto, E. de F. Central do Brasil), tem jazidas de man-
ganez e ferro, porém emprega em sua industria metallurgica ferro guza
produzido na Usina Esperança, do Engenheiro Queiroz Júnior. O própria
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tario da Usina Wigg é o sócio do Engenheiro Trajano de Medeiros, nas tão
debatidas concessões federàes da industria electro-metallurgica para a fabri-
cação do ferro em nosso paiz. A Usina Wigg fica próxima á estação de
M. Burnier (kilom. 497).

cxxxvii—Mun. de Santa Lusia

Este mun. da região do Centro (valle do Rio das Velhas do Norte)
abrange, actualmente, nove districtos de paz:

Santa Lusia (sede—cid.)
Lagoa Santa.
Lapinha.
Mattosinhos.
Capim Branco.
Páo Grosso.
Jaboticatubas.
Riacho Fundo.
Pedro Leopoldo.

—As únicas alterações, que a Ref. de div. adm. do Est. fez neste mun.,
foram : 1.% a de mudar a sede do distr. de paz do Fidalgo para a pov. deno-
minada Lapinha (ex-vi do n. VII do art. 6.° da cit. lei n. 556); 2.% a de
transferir para o mun. de Bello Horizonte parte do territ. do distr. da cid.
de Santa Lusia (n. X do art. 9.° da cit. Lei).

—Popul. de todo o mun.(em 1900, anno do ultimo recenseam. apurado no
Brasil), 39.362 habs. Superf. correspondente a 3.134 kms. quadrs.

Faz o mun. parte do I> distr. fed. e da5.u circumscr. eléit. do Est.
Na div. jud., constituo uma com. de I.aentr., abrangendo os 2 termos

de Rio das Velhas e Sete Lagoas.
Quanto ao eccles., está sob ajurisd. do Arceb.de Mariana.

A histórica cid. de Santa Lusia tem vários melhoramentos locaes, em
via de realisação, actualmente : luz electrica, canalisação de água potável,
bonds electricos entre o bairro da Estação férrea e aparte alta urbana.

—Do legendário mun. de S. Lusia encontrará o leitor deste Annuario
minuciosa descripção histórica c chorographica, no 3.» vol., ed. de 1909,
(pags. 978-989).

A Câmara de Santa Lusia mantém escolas municipaes para o ensino
primário, em Confins, Cercado, Còvos, Ferreiras, lgnacia Carvalho, Pinda-
hybas, S. Sebastião do Campinho, Vespasiano, Pinhões e Ponte do Rio das
Velhas (esta no subúrbio da cid.). O Est. mantém os Grupos escolares da
cid. e de Pedro Leopoldo e varias escolas disfrictaes e ruraes, espalhadas
pelo mun.

Alei n. 556, de 1911, no art. 9.°, dispoz o seguinte sobre o distr. de
Pedro Leopoldo :

LVIII. As divisas do districto de Pedro Leopoldo, no município de Santa
Lusia, são as seguintes:

«Do ribeirão üo Matuto, nas divisas com o municipio de Sabará, até encon-
trar as do districto de Burity, e por estas até o espigão que vae á fazenda de
José Antônio Diniz e pela estrada da matta até o ribeirão da Matta, onde
confronta com as serras do Barreiro; neste ponto atravessa o predito ribei-
rão em direcção á vargem dos Ferradores pela estrada que segue para os
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Confins até a Cruz, antes de chegar a Lapa Vermelha; dahipela estrada que
passa pela Lagoa Secca, em direcção a uma casa de turma, abaixo da Esta-
ção de Horta Velha,—seguindo abaixo o ribeirão da Matta e o do Matuto, nas
divisas com o districto da cidade, até o ponto de partida».

Na est. férrea do Peripery, funcciona uma Fabr. de tecidos de lãn,
linho e algodão, única em Minas na producção de casemiras finas, e perten-
cente á firma F. Mascarenhas & Filhos. Em 1911, a Fabr. dispunha de 18
teares installados, força hydraulica e capital de 200:000$. Peripery fica entre
as ests. de Mattosinhos e Arcoverde.

*

—O distr. de Mattosinhos (S.f Lusia) tem hoje uma romaria religiosa an-
nual, pois, por decreto da S. Santidade, o Papa Pio X, foi concedido á antiga
Parochia do Senhor Bom Jesus de Mattosinhos, com privilegio de 5 annos, o
Jubileo do Bom Jesus do Mattosinhos do Rio das Velhas, que, no anno de
1912, foi pregado pela primeira vez pelos Padres Missionários da Congrega-
ção do Coração de Maria, residentes em Bello Horizonte.

Ali de Outubro del737(sec. 18.o) falleceo o piedoso varão Felix da
Costa, fundador do conhecido Mosteiro ou Recolhimento de Macahúbas, insti-
tuto religioso e de educação mais antigo de Minas Geraes, pois ha documen-
tos que mostram que, já em 1714, Felix da Costa começou a edificar, nas mar-
gens do Rio das Velhas, uma pequena ermida, a que depois se accrescen-
tou um edifício contíguo, dando assim origem ao Recolhimento de Maça-
húbas, 2 legoas ao Norte da actual cid. de S. Lusia.

Felix da Costa veio de Alagoas, donde era natural, para Minas, em com-
panhiade um irmão, irmãs e sobrinhas.

Subio em frágeis barcos os rios S. Francisco e das Velhas, gastando cer-
ca de três annos na viagem, que foi cheia de accidentes memoráveis.

Todos cheios de fé e piedosos entregaram-se á vida religiosa, tendo Fe-
lix da Costa obtido licença para andar vestido de ermitão.

E' elle uma dessas extranhas e extraordinárias figuras da nossa historia
colonial, ainda tão mal estudada até hoje.

—A 24 de junho de 1910, foi benta e inaugur. a Egreja de S. João, no pov.
de Horta Velha, hoje est. de Doutor Lund, mun. de S. Lusia. O templo foi
construído por iniciativa do sr. Antônio Elias.e nelle ha uma histórica ima-
gem de S. Sebastião, que foi doada ao povo de Dr. Lund pelo dr. F. Paula San-
tos.

E'um primor de arte, que foi, segundo nos informam, encontrada em
cxcavações da fazenda de Jaguára. E' de mármore e pesa 105 kilos. Com
certeza nenhuma outra egreja da zona possue uma tão perfeita e valiosa
imagem.

-A 10 de julho de 1913, fali. nesta cid. de S. Lusia o venerando mineiro,
sr. commendador Manoel Teixeira da Costa, ex-senador do Est., ant. dep,
prov. e estadoal, ex-presid. da Câmara do seo mun. durante muitos annos.
Era nat. da faz. do Engenho, distr. de Mattosinhos do Rio das Velhas, onde
nasc. em 1833, contando, portanto, 80 annos de edade, ao morrer. Deixou o
finado commendador Teix. da Costa grande descendência (filhos, netos e
bisnetos).

— Os irmãos Janssen, austríacos, possuem importante coudelaria, na sua
Fazenda Pastoril sita no distr. de Pedro Leopoldo, neste mun., e para ella
importaram da Europa (maio de 1913) uma bella partida de 85 exemplares
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apurados da raça eqüina (cavallos, pôtros, éguas, garanhões), vindos de1 neste a bordo do vapor Geórgia.
Osanimaes são quasi todos de sangue árabe e se destinam á producçãodo cavallo de guerra, para remonta do Exercito do Brasil.
Foi avaliada em 100 contos a coudelaria Janssen.

*
-Assim escrcvco sobre a cidade de Santa Lusia o sr. Júlio Suckow, entãorepresentante da Gazeta de Noticias (em dez. 907) :« Esta velha cidade, cheia de habitações coloniaes, ruindo já, tem ver-dadeiros encantos: possue uma sociedade magnífica, composta de cavalhei-ros dotados de alto espirito, senhoras e mocinhas distinctissimas, que consti-tuem a aggremiação de dous clubs: oCrysanthemo.e o Vésper.
A ultima destas sociedades sóe realisar conferências literárias, o quê éuma recommendação magnífica para o espirito do bello sexo do logar.Santa Lusia, como quasi todas as cidades mineiras, possue uma belíissimahistoria, pois basta dizer-se que ella foi o quartel-general dos insurgentesde 1842. &
Os octogenários, que andam aqui por estas -ladeiras de calçamento acci-dentado, ainda narram combates dessa guerra, que juncou de cadáveres ossertões mineiros.
Aqui se ferio a celebre batalha de 20 de agosto de 1842, em que os re-beldes, em numero muito menor ao das forças legaes, como provam docu-mentos históricos, se bateram com extraordinário denodo, para depois capitu-larem, por uma série de circumstancias todas fataes.
Os chefes Th. Ottoni, conego Marinho e outros cahiram nas mãos do en-tão general barão de Caxias, sendo muitos revolucionários trancafiados naMatriz da cidade, onde passaram os supphcios da sede e da fome.
Até hoje vêem-se buracos produzidos por balas nas paredes da Matriz ede uma casa que lhe fica fronteira, no alto da cidade.-Fernão Dias Paes Leme, o extraordinário bandeirante que inspirou «OCaçador de Esmeraldas» a Olavo Bilac, por aqui passou em demanda da la-goa Vapabussu, onde descobrio as sonhadas esmeraldas, lá pela Poava aonorte... ,; J '
E' a esse grande vulto da historia mineira que alguns historiadores attri-buem a fundação de Santa Lusia.
Outro nome que figura na historia deste logar é o de Manoel RibeiroVianna, Barão de Santa Lusia, que aqui fundou um hospital de caridade, pioestabelecimento que até hoje presta serviços inestimáveis á populaçãoVisitámos aqui o Museo particular do Sr. Aurélio Dolabella, commerciantenesta cidade.
Ahi vimos uma espada que, em 1876, foi offerecida pela Escola de Tiro aoentão alumno Antônio E. Gomes Carneiro, mais tarde o heroe da Lapa.A collecçào do Sr. Dolabella tem incontcstavelmente verdadeiras preciosi-dades. '
Além dessa espada histórica, vimos um peixe com pés, apanhado hacerca de dous annos, na lagoa Boccado Caixá;o um bloco de manganês emíorma de castello; collecções numismaticas; pentes de tartaruga collosaesusados pelas damas de 1817 e 1818; carabinas, trabucos, espadas o balasusadas na guerra de 42; etc.»
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—Na estação férrea de Rio das Velhas ficam as machinas de beneficiar ar-
roz dos srs. Egmont & Comp.

« O machinismo que se acha montado num extenso barracão, próximo á
estação da estrada de ferro Central, é movido por um locomovei com força
de 8 cavallos nominaes. A machina de beneficiar arroz tem produzido,
pouco mais ou menos, nove mil alqueires do 50 litros por anno. Os srs.
Egmont & Comp. têm também U!uaá;pérfèi:çOada machina para a fabricação
do óleo de coco, que é utilisacio no fabrico cio sabão. A safra, que é geral-
mente nos tros primeiros mezesdo anno, tem aceusado approximadamente a
producção de oito mil kilos de oleò, que é de grande liiupidez. Ha na Usina
ainda uma pequena machina destinada á moagem do fubá o do sal.

Para alimentação do vapor, o sr. Emílio Xeymcr, sócio gerente, como
medida econômica, emprega o resíduo do coco, que é posto a seccar, depois
de sahir do tambor, onde, em prensa de grande força, é extrahido todo o
óleo.»

—Tem o nome de Nova Granja uma parada ou apeaclouro da E. F. Cen-
trai, no km. 032, entre as ests. de Vespasiano e Doutor Lund, em territ. do
mun. de Rio das Velhas, tendo sido aberta ao trafego, no dia 1.° de maio
de 1910, para o serviço de telegrapho, viajantes,-bagagens, mercadorias,
vehiculos, animaes, etc.

Junto a Nova Granja (nome da pitoresca propriedade do sr. Coronel
Virgílio Machado), ficam excellentes caieiras, exportando-se dahi muita cal
e cereaes.

—Em 13 de maio de 1913, foi inangur. neste mun. mais uma est. férrea»
na linha tronco da Central do Brasil, o apeaclouro ou parada de Arcoverde,
entre as ests! de Mattosinhos e Prudente de Moraes, junto ás grandes Caiei-
ras de uma Empresa Ind. de S. Paulo, abi estabelecida.

*

—Este mun. conta vários filhos Ülustres, já fallecidos, e entre elles: o dr.
Modestino Carlos da Rocha Franco, ant. dep. prqy, e geral, vice-pres. da
prov. de Minas e fali. a 17 março 1891; Padre Miguel Eugênio da Silva Mas-
carenhas, grande orador sacro, nascido no pov. de Bicas, subúrbio de S.
Lusia; Conselheiro dr. Luiz Antônio Barbosa, ant. dep. prov. e geral, pres.
das prov. de Minas (1852), e do Rio de Janeiro (1853), min. da Justiça, do
ant. Império, e fali. a 15 de março de 1860; çapitão-mór Quintiliano R. da
Rocha Franco, agraciado com o tit. de 1.° Barão de Santa Lusia (1847), ant.
dep. prov. e fali. ha muitos annos.

A cid. de Santa, Lusia

(Extr. do n. 7, de abril de 1911, da rev. Ã Vida Mineira, artigo do dr,
Teixeira de Salles).

«Transposto já estava o primeiro decennio do século XVI.
A desmesuracla cobiça do espirito colonisador da metrópole foi, por

mercê da fatalidade, excitada pelas noticias dos grandes thesouros oceultos
sob o solo mineiro.

Insuflada pelo imperioso aceno do çlericalismo parasitário, sob cuja
nociva influencia até ha pouco viviam os povos iberos—a realesa devassa e
corrupta desde logo extendera seos tentáculos, no desespero anciado de
moribundo, a sugar o sangue amarello da terra com que projectava custear



^64 AANUARIO DE MINAS
^^^^^**^^^^^^^^***1^^0+0+0^+

*

a eterna bacchanal em que vivia, e, ao mesmo tempo, satisfazer ás exigen-cias reiteradas e ameaçadoras dos poderosos conventos que infelicitavamHespanha e Portugal.
Reconhecida pelos povos do continente, e proclamada por toda parte, ariqueza collossal que, sem grande trabalho, poderia ser adquirida, não tar-aou que a Coroa portugueza se apossasse directamente da colônia, fc-nan-oo-se o Brasil, dahi por deante, uma «fazenda de Portugal na America», (l)As noticias de grande quantidade de pedras verdes e diamantes atiradosa um pequeno recanto da America pela mão providencial da fatalidade,animaram o governo a despachar, por dirTerentes itinerários, expediçõescom o fim de açambarcarem todo thesouro descoberto.
Poriesse tempo, os ousados bandeirantes, secundando os esforços dos

portuguezes, na mesma communhão de interesses, desbravando cerradasmattas, arrostando perigosas enchentes, affrontando, com verdadeiro stoi-cismo, perigos quasi insuperáveis, avançavam, denodadamente, pelos inviossertões das fascinantes Minas Geraes.
E as bandeiras se suecedem...
—Em dado período de tempo, surge a figura épica de Fernão Dias PaesLeme que, durante o espaço de sete annos, estabelecido nas paragens deAnhonhecanhuva (Sumidouro) se lança de corpo e alma á famosa explora-

çao das pedras preciosas. Mais tarde alliou-se-lhe Manoel de Borba Gato,seo genro, alargando-se o campo das explorações, ao mesmo tempo que seeoificaram povoações para o alojamento das respectivas bandeiras.«Aqui-escreve Xavier da Veiga, referindo-se á citada paragem do Su-rnidouro-se deteve Fernão por espaço de quatro annos com pouca diíferen-ça e íez varias entradas no Sobra-Bussú, que vai o mesmo que cousa felpudae e uma serra de altura desmarcada, que estávisinha ao Sumidouro*, a qualchamam todos hoje comarca de Sabará». [2)Morto o ousado bandeirante, de volta a S. Paulo, continuou Boiba Calo
GutácuhTáSj 

Pai>a adeSC0berta das esme^ldas e da prata, ás margens do
A zona percorrida pela gente de Fernão Paes Leme e, posteriormenteae seo genro, estava explorada e os arraiaes definitivamente edificadòs«Junto ao rio das Velhas encontram-se os caçadores de prata que iamcom os caçadores de esmeraldas, companheiros de Fernào Dias Paes Lemeja íinado, que volviam. ' '
Rompeo conflicto entre os dous troços e D. Rodrigo foi morto. Niri-guem mais pensou em pedras e metaes; alguns dos partidários ficaram poralli perto entregando-se á criação de gado; poucos voltaram para S. Paulo;Mathias Cardoso de Almeida fundou nas margens do S. Francisco um ar-raiai o mais antigo em território mineiro, hoje simples tapera sob o nomede «Momnhos»; Manoel de Borba Gato, genro de Fernão Dias Paes lemee responsável pela morte de 1). Rodrigo, suhiio-se de modo a dellc nãohaver noticias sinâo muitos annos depois. E o fantasma da praia e o

rio d«V H Te'"aldaS esvaecerall'-*e Rara; sempre junto ás margens dó

(1) Manoel Bomfim—«A America Latina».
(2) «Ephemerides Mineiras». Vol. IÍ1—pag 101
(3)oCapistrano de Abreoè
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Esquecendo um momento as esmeraldas e a prata, pois que o ouro lhes

parecia mais abundante e menos difficil a suaacquisição, voltam de novo os

ousados sertanistas a buscar no seio da terra, nos veios dos barrancos, á
margem dos rios e^dos ribeirões os granitos côr de bronze, de que nos fala
André João Antonil (4).

A verdadeira fonte de riqueza começa, então, a se desvendar: o ouro, aos
borbotões, colora de amarello a flor tranquilla das águas.

E as attenções voltam-se de novo ás águas serenas do Guaicuhy, em eu-

jas margens se alastraram os arraiaes.
*

Dahi por deante a historia não ministra a necessária luz sobre^ as conse-

quentes aventuras do tenente-general BorbaGato, no concernente á fundação
de povoações marginaes do rio das Velhas; pelo menos, ao que consta,nenhum
documento existe relativo a Santa Lusia.

Todavia, presume-se, em observância á lógica dos factos, ter sido Borba
Gato—de retorno ao ouro que apparecia, abundantemente— o iniciador das

primeiras construcções em Santa Lusia, pelos fins do século XVII.
A não ser o concurso indirecto dos dados históricos apontados, do «Alma-

nackderMinas»parao anno de 18G4, organisado pelos srs. Antônio de Assis
Martins e José^Marques de Oliveira, consta ter sido o seo primitivo nome—
«Bom Retiro», allirmativa corroborada pela carta regia de 16 de fevereiro
de 1724, em virtude da qual foram creadas na Província 20 vigararias colla-
das, entre as quaes a de «Bom Retiro».

Eifectivamente, a citada carta regia parece referir-se á freguezia, poste-
dormente de S. Lusia, por existir em um dos livros da irmandade do Rosário
desta cidade a licença concedida para o seo funecionamento, na freguezia de
«Bom Retiro da Roça Grande».

—O municipio de Santa Lusia foi creado pela lei mineira n. 317 de 18 de
março de 1847, que elevou á categoria de villa a freguezia de Santa Lusia,
então pertencente ao municipio de Sabará.

Mais tarde resolveo o Governo, entre outras, supprimil-a (lei n. 472 de
31 de maio de 1850), sendo de novo restaurada pela lei n. 755 de 30 de abril
de 1850.

Não tardou muito para que a llorescente villa fosse elevada á categoria
de cidade, juntamente com as villas de Passos e Santo Antônio da Serra de
Grão Mogol (lei de 14 de maio de 1858).

Por oceasião da primeira divisão judiciaria da província, decretada pela
lei de 8 deioutubro de 1870, entendeo o Governo formar uma só comarca dos
três municipios-Sabará, Caeté e Santa Lusia—a que denominou — comarca
do Rio das Velhas-até que nova lei, após o advento da Republica (13 de
maio de 1801), dividindo o Estado em 115 comarcas, delles formasse três co-
marcas distinetas.

A ultima reforma judiciaria, promulgada em 1903, conservando a cornar-
ca de Santa Lusia, annexou-lhe, como termo dependente, o municipio de
Sete; Lagoas.

—Esboçados, perfunetoriamente, o inicio e o desenvolvimento do peque-
nino recanto que homisiou os vultos immortaes da revolução liberal, vem a

N

(4) «Culturaoo Opulcnciando Brasil».
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Pello transcrever as linhas que se seguem, devidas á penna infatigavel de um. moço e ja notável historiador mineiro:

úM |eSendar,ia 
ejdade de Santa Lusia do Rio das Velhas, ao centro, ser-

^tr tf T * í,en"° °era'ra' "° #***# é uma cidade histórica (Re-voluçao liberal mineira de 1812).
O municipio tem uma superfície de 110 legoas quadradas.

1M1„ w60 
'í°m Chma' é "1UÍt0 >irocurada pelos veranistas o famílias doBello Horizonte e outros pontos.

H^I°,FaÍrr! 
d« EstaÇâ0Óh°Je dè mais'movimento"e 

'commercio "que 
a cildade alta: esta fica a um kilometro da ponte de madeira (191 metros de ex-

2f 
°tcaudaloso rio das Velhas, ponte que separa o arrabalde daestação da montanha sobre que se assenta a cidade.A estação do Rio das Velhas, que serve a cidade de Santa Lusia, fica

ItH" h° ?+381 
mS- da E' F- Central> distando assim a cidade quasi102 legoas da Capital Federal.

com~n° uT 
d6 SaDta LUSÍa é maenifico> o que é attestado, orgulhosamente,

cidade. SemPI'e 
rar° 6 extraordinario da verificação de um óbito na

O commercio é de pequena escala e pouco movimentado; todavia, o Bairro
litUf! 

P°SSUe °afSaS commerciaes importantíssimas, as quaes, além do
T~- 

varejo, fazem a exportação de gêneros para o norte do Estado epovoaçoes. circumvisinhas.

pelo~eSne.teSta<;al'- Tí 
aS °braS de benemerencia aqui emprehendidas

tíoJTÍ*\ T~° 
Bara° e Baroneza de Santa Lusia> a fundação do

WÊi , T 
deDeos4uevem, até hoje, prestando assignalados ser-viços á pobreza desamparada.

A philantropica instituição fundada pelos beneméritos titulares foi offi-cialmente reconhecida a2 de abril de 1840 (lei n.° 181 desta data).Cinco annos depois installava-se o Hospital, conforme nos conta Xavier
, IIS^4o-Instaila-se na villa, hoje cidade de Santa Lusia de Sabará,

Zr 7n. - 
deoaridade que alguns annos antes (1840) havia sido fundadopor iniciativa e philantropica dedicação do 1.» Barão de Santa Lusia.

creaf^de^TTf 
"""f °' alem daS deSpeSas e fadi§'as 1ao teve c™ a

tfto 
estabelecimento, dotou-o com a quantia de

daí certamente para aquelle tempo e naquella locali-
FV digno pois, de ter o seo nome registrado aqui como um beneméritoda humanidade*. (6)

™ í^!**?** 
°h0SpÍtaI' com ° fund0 de cerca de 80:<XX)J?000, está entre-gue ao zelo e á dedicação de irmãs do Asylo da Piedade, que não têm pou-pado esforços no sentido de modelal-o pelos modernos estabelecimentos con-generes.

Santa Lusia-á semelhança das demais cidades mineiras-mantem a os-tabilidade natural e invariável dos centros a que falta a actividade propul-sora das grandes cidades commerciaes. ! F

(6) Ephemerides Mineiras-Vol. IV.
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Emprehendimentos de grande alcance econômico e financeiro não passam
de verdadeiras utopias aos olhos daquelles que, por diletantismo imagina-
rio, os fantasiam.

O meio, acanhado e circumscripto, não oíferece elasterio ás iniciativas
que trariam, necessariamente, accumulo de capital para ser distribuído den-
tro de suas fronteiras.

clima é admirável, a topographia magnífica, o povo, consoante á praxe
mineira, hospitaleiro e generoso.

È' um pequenino recanto, afastado do ruge-ruge estafante dos grandes
centros, em que o espirito pode livremente recreár-se das fadigas de uma
vida laboriosa.

Hoje, vive a cidade ás expensas de suas glorias passadas.
Debalde se prescrutao seio desconfiado da terra, em busca de algum ver-

de escaninho occulto á cobiça destruidora dos bandeirantes..-.
Debalde se cava a terra que a criminosa alavanca sulcara fundo, serpen-

teando o Guaicuhy, em busca de resquícios dos vastos thesouros espalhados
sob o solo mineiro e destinados á creação do monumento de João V á prosti-
tuição fidalga de Portugal...

Ausculta-se, em vão, a alma mysteriosa das aguas amarellecidas pelos
flletes d'oiro dos leitos de seos rios o caudaes...»

CXXXVIII — MUN . DE SANTA QUITERIA

Este mun. da região do Centro —Oeste (valle do Paraopeba) abrange
actualmente, dous districtos de paz :

Santa Quiteria (sede—villa).
Capella Nova do Betim.

- ; —Com a ult. Ref. adm. do Est. (em 1911), pela cit. lei n. 556, deste
mun. foram desmembr. os distrs. de Contagem e Vargem da Pantàna, que
passaram a pertencer ao novo mun. da Villa de Contagem [ex-vi d
n. XXXVI do art. 7.°)-

Faz parte o mun. do 1.° distr; fed. e da 5.a circumser; eleit.do Est.
—A popul. do mun. (pela apuração dos 4 distrs. que o constituíram até 1911

e de accordo com o l.u censo decennal da Rep., em 1890, quando o mun. d
Santa Quiteria ainda não existia), era de 32.191 habs. Hoje, porém, com o
desmembramento acima referido e sem apuração do censo demographico de
1910, é difiicil determinar o algarismo exacto da popul. deste mun.

Calcula-se que fosse correspondente a 3.180 kms. quadrs. a superf. do ter-
ritorio do mun. de Santa Quiteria (até antes dos desmembramentos sofTriclos
com a cit. lei 556, de 1911).

—A villa de S. Quiteria possue Câmara Municipal, Grupo Escolar, Cadeia
Publica, sendo o mun. cortado pelo Ramal férreo da Oésle de Minas (de Bello
Horizonte a Divinopolis). No judiciário, o mun. continua a pertencei' á com.
dá Capital do Est. (confoi-me a lei n. 375, de 1903).

-Deste mun.de S. Quiteria já demos uma longa noticia descripliva, em
nossa ed. de 1909 (pags. 991-998).

—A Cach. de S. Rosa, neste mun., tem uma alt. aproveitável de 23 metros?
um vol. de 1.000 litros dágua por segundo {no rigor cia seccà), correspon-
dendo a uma força mínima de 300 cav, *
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a 15FÍ°na,eI1d! r 
k(mS' ^ Be"° Horizonte' a 9 >"»» de Cap. Nova do Betim,

E. de f!'Centrai)" ° 
* * km' *" ^ de Santa Ros.a (bit°la larga da

munEdí^nfanelfS 
agUaS de Um ribeira0 affluente d0 ri0 Paraopeba, nomun. de Santa Quiteria e com. da Capital do Est

Ü,»M 
15 de mai'Ç0 de lm> foi nesta villa «aug. a Bibliotheca Publica

tatetc! qUe J C°nta mUÍtaS °braS 6m Mvr0S' folhetos' J'ornaes> revis-

de jlni^: íiíSSíüt,* l °12' d6 LOng' °6Ste (pel° me"d- d0 Ri0
fica lZSül 

é 
f PerÍ°r * 

69° mS> A maÍS proxima est- de oaminll° de ferro
raoneh!/ V ? ^ 

Sa"to QííÍ/eWíl (entpe CaPeIla Nova e Ponte do Pa-raopeba), no Ramal da Oeste para Bello Horizonte.
Om^tll0 t1ÍmÍtad° pel0S de Contaee«>- Sete Lagoas, Bomflm, Pará,Ouro Preto, Villa Nova de Lima e Bello Horizonte.
nos Lriainkad° Pe'°DS H0S Para°Peba e Betim, sendo feracissimos os terre-
clZTÁc 

a° Paraopeba e Pr°Prios ao desenvolvimento de qualquercuuura (cale, canna e cereaes).
O orçamento municipal é de 10:000$ annuaes, em média.

ctos"daUViM?»lar.Çâ° f, 
h°xÍe d6 20WO habitantes. disseminados pelos 2 distri-

território; Pe'la 
N°Va 6 peloS seeuintes Pov°ados existentes em seo

Pere^r WoC/nC,e"lnhaS' PalmÍta1' à* José- CamP° Alegre, Boa Vista,
BandeT/inh nf T' 

Engenh° SeCC°' Bom Jardinl- CaPâ°? Jacaré, Funil!
SerrÍ Srá ^ ^^ M°''eÍraS' P°nte Nova, Pimenta, Buraco e

'6J
*

lUlCalCUlar 
a Pr°ducçâo annual do munieipio de Santa Quiteria,

mZ o,, n"a.a°,S 
SefUÍnt6S dados WSricos (seg. escreveo, em Junho deui6, o si. Clovis de Abreo, funecionario da Inspect. Agric. Federal).

^ei,jao  60.000 saccasArroz 1C, mr,,.„ • •¦••  Io.000 »
flh0 80.000 »*ssu°*r 30.0(» arrobas
A1fodao 2.000 »
!f 7V 20.000
£oucinho 35.000 »
í,umo'  10.000 »Farinha de mandioca  40.000 saccas
^«ardente  8<»0 barrisManteiga lcmn , .,
n .. 6  15.000 kilos
T^°*  50.000 (unidades)Gado vaccum  2(U00 ££-» cavallap  1.000 ;¦¦8 n,uar   1.000 ifaP.rlno  •"1.500 »

. " lmm°  2.000 »suino  30.000 »
-Como se vê, a exportação, toda consumida em Bello Horizonte, não é ne-quena, sendo os produetos beneficiados no munieipio, para o que dispõem as
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fazendas nelle situadas de bons machinismos, notadamente para o fabrico de
aguardente, assucar e manteiga.

A exportação de aves, ovos, leite e fructas, para o mercado de Bello Ho
rizonte, é ainda uma das fontes de renda do municipio e principalmente do
districto de Capella Nova do Betim, á 1 hora e meia de viagem da Capital,
por trem de ferro.

— O Gov. do Est. mantém neste mun. os Grupos Escolares da villa de
S. Quiteria e do arraial de Capella Nova do Betim.

Em Caracóes, Jacaú e Retiro existem escolas municipaes mantidas pela
Câmara da Villa de Sta. Quiteria.

Colhemos do jornal O Qmtcriense a seg. not. histórica daVilláde Santa
Quiteria :

«Munido do poético titulo de governador da Terra das Esmeraldas e in-
vestido de poderes illimitados sobre a gente de sua leva e sobre o gentio que
conquistasse, partio de São Paulo para as terras do actual Estado de Minas,
em fins de Julho de 1674, Fernão Dias, acompanhado de um grande numero
de aventureiros.

Depois de atravessar a serra da Mantiqueira, surprehendendo-se a cada
passo ante a estupenda magnificência dos quadros—que lhes offerecia a lu-
xuriante natureza e a belleza delicada das paisagens deslumbrantes e sem-
pre cheias de novos encantos,—o heroe bandeirante e seo numeroso exercito
vieram descançar em um logar ameno a que deram o nome de Mbaependy
(Baependy) que, em lingua indigena, quer dizer «pouso alegre». Proseguin-
do na sua.marcha através de terras desconhecidas, o bando aventureiro trans-
poz o Rio Grande e fundou a primeira povoação da terra mineira, Ibituruna
ou Serra Negra (valle doRio das Mortes), onde passou a estação chuvosa.

Em Março de 1675, ao restabelecimento do bom tempo, fez-se ouvir a voz
de partida. O numeroso exercito com seo séquito de bois, cavailos, mulas
carregadas e pesados carros, poz-se em marcha, atravessou a região do Cam-
po e penetrou no valle do Paraopeba.

Faziam parte da gente de Fernão Dias três irmãos «Coelho», naturaes de
S. Paulo. Estes, emvez de sonharem com fantásticas pedrarias ou minas
encantadas, procuravam um logar ameno e fértil, onde se pudessem entregar
á agricultura.

Não queriam riquezas fabulosas, buscavam apenas a paz em um solo
que lhes desse o necessário á subsistência e mais alguma cousa que lhes as-
segurasse certa independência. Assim, á margem de um límpido e abun-
dante regato, em uma vargem encantadora, emmoldurada por uma série de
graciosas collinas, lançaram os fundamentos de uma fazenda. Esta foi a Fa-
zenda de Santa Quiteria.

As terras da fazenda foram cercadas por um extenso vallo que, ao norte
do estabelecimento, passava a uma distancia de cerca de dois kilometros
delle.

Dentro dos terrenos assim limitados passava, de Leste a Oeste, a frequen-
tada estrada que conduzia ás terras do alem-Paraopeba, muito procuradas
pelas suas riquezas e assombrosa fertilidade. Ao ríiesmo tempo que se des-
envolviam as povoações de Villa Rica, Mariana, Sabará, Caeté, Santa Lusia,
nasciam também além do grande rio, em terrenos auriferos, numerosos nu-
cleos colonizes a cuja frente, em importância o riqueza se achava Pitanguy.
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Rumo ao Norte seguia a estrada que conduzia á fazenda de Santo Anto-mo e a região das Sete Lagoas.
No ponto em que a estrada cortava o vallo existia uma pesada porteira,üa qual ncou o nome a um bairro da Villa.
Para o lado do ribeirão Santo Antônio, que ladeia toda a Villa de Norte aSu lo vallo era largo e profundo. Da porteira para cima os limites da fa-zenda eram marcados por um grande muro de pedra, que, correndo pelo altodo morro, ia ser interrompido em sua vertente sul, atraz do morro hoje de-nominado do Cemitério, pelo caminho de Sabará, abaixo do qual continuavaalternando.se com trechos de vallo, cercando grande extensão de terras fer-iiiissimas •
-Nos arredores da fazenda de Santa Quiteria existia grande numero dericas fazendas, como :
Santo Antônio, Lages, Passagem, Serra Negra, Patrimônio, etc. Levados. pelo seo espirito religioso os donos dessas fazendas emprehenderam a con-strucçao de uma capella em que pudessem satisfazer a sua devoção.
O logar escolhido foi o que é hoje oecupado pela Matriz desta Villa A. primitiva capella media apenas vinte e poucos metros de comprimento 

*
Aos domingos e oceasiões de festa, reuniam-se os fazendeiros para assolemnidades da religião, que eram celebradas pelo padre Francisco de Pau-Ia Moreira dono da fazenda do Patrimônio, ou por algum dos muitos sacerdotes naquelle tempo existentes nas visinhanças.
Na esquina da actual rua dr. Bernardo Monteiro com o largo da Matrizou praça dr. Silviano Brandão, foi construída uma casa para hospedagem dopadre, pelo que lhe deram o nome de Casa do Padre
Attrahidos pela capella os habitantes das circumvisinhanças se foramaproximando do vallo da fasenda, até que um dia o saltaram e ediflearamalgumas casas.
Os proprietários da fazenda concordaram então em conceder um pedaçode suas terras para habitação dos pobres.
Abriram então segundo vallo, que descia ao longo da estrada de Sabará,cortando o terreno denominado dos Campèbas e passava a cerca de 150metros á direita da Capella, indo terminar-se no ribeirão Santo Antônio.
Reservaram mui erradamenteos donos da fazenda os terrenos ,(ue cir-cumdavam a Egreja, porquanto o grande movimento da estrada e a existencia da Capella, acabariam fatalmente por despertar o interesse dos vi-sinhos.
-Tomou o 'IV João da Silva Ferreira sob sua guarda, a juros, o patrimo-mo da Capella, ate então depositado na provedoria de SabaráAdquirio casas para residência dos capellães e alfaias, quê dois annosmais tarde, 1790, ficaram augmentadas das que pertenciam ao P« AnlonioJosé Coelho da Motta.
Deixando em boas condições os bens que lhe foram entregues o T • Ferreira passou a sua administração a Ànicetó Gomes.
O dinheiro foi pedido a juros por Antônio Alves Pacheco, em cuiopoder permaneceo até 1815, época em que elle se achava elevado a877j»629reis.
Aniceto Gomes era ao que parece muito gastador; suas contas forammuito censuradas pelo Provedor das egrejas e capellas.
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Aò deixar elle o logar, foi o patrimônio parar nas mãos do cap.m Ma-
noel José Ferreira da Costa, que não teve o menor escrúpulo de guardal-o
para si, valendo-se dos privilégios de seo posto, como diz o zelador José
Maria da Silva, negociante residente ao pé dá Capella, na sua prestação de
contas.

Assim desappareceo está quantia, que, bem administrada, podia estar
hoje elevada a considerável somma, prestando serviço á nossa Matriz, hoje
mais do que nunca necessitada de auxílios.

—Nenhum acontecimento importante perturbava a paz do pequeno arraial,
que, depois das primeiras aventuras de sua fundação, cahira no maior so-
cego, porquanto seos habitantes apenas se occupavam de suas lavouras, só
se reunindo nas occasiões de festas religiosas, ás quaes davam grande brilho.

Aos poucos, porém, foram-se augmentando os negócios. A compra e
venda de terras, os contractos e mais actos públicos se multiplicaram de
sorte a se tornar necessária a creação de ura tabellionato. O primeiro tabel-
lião (escrivão de paz) foi Maximiano Processo Sidney, substituido pouco tem-
po depois porFrancisco de Paula Rodrigues.

—Por decreto imperial de 14 de julho de 1832, foi a Capellania de Santa
Quiteria, juntamente com muitas outras, elevadaá freguezia. A 26 domes-
mo mez, realisou-se a posse do primeiro vigário Padre José Ribeiro da Costa
Vasconcellos, cujos primeiros successores foram o P.e Antônio Moreira Ri-
beiro e P.* Francisco Felicío de Camargos.

Em 1835, tomou conta da freguezia o vigário Carlos José da Silva, que
teve como fabriqueiro Bernardino José de Portugal e Castro, o qual accu-
mulava também o cargo de escrivão ou tabellião».

—Nota : Não obtivemos para o Annuario a continuação deste impresso
sobre ahist. local de S. Quiteria. Ha uma Dèscripção deste mun. publicada
ha annos, pelo fali. prof. Pedro Bambirra.

CXXXIX—MUN. DE S. RITA DJJ CÁSSIA

Este mun. da região meridional (valle do Rio Grande) abrange cinco dis-
t fie tos de paz :

Santa Rita de Cássia (sede cid.)
Espirito Santo da Forquilha.
Dores da Ponte Alta.

G ar impo das Canô as.
Dores do Aterrado.

—Este mun. constituo, pela div. judiciaria, uni termo forense da com. de
Passos; e pela div. eleitoral, faz parte do 6.ü distr. fecl. edal.a circumscr.
estadoal.

No eccles., depende da dioc. de Uberaba.
— A popul. do mun. (pelo recenseam. geral de 1900, ultimo apurado no

Brasil), era de 20.596 habs.
A superf. do mun. é aval. em 1.453 kms.2
Não solíreo alterações com a ultima Ref. de div. adm. do Estado (em

1911).
—A cid. de Cássia (como é, abreviadamente, chamada, no Sul) possue,

Grupo Escolar, illuminação electrica. theatro, imprensa, telegrapho, Gamara,
Fórum, jardim publico, etc.

A
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Aae ser servida pela E. de F. Mogyana {em ligação com a Rede Sul
Mineira, Ramal de Passos a Santa Rita), já tendo o Gov. da União, em1912, approvado os estudos definitivos para construcção da linha férrea deMonte Bello a Santa Rita de Cássia, na extensão de 51.514 metros.

- No 3.° vol. do Annuario (ed. de 1909, pags. 998-1007), ha uma ex-
tensadescripçáo hist. e chorogr. do mun. de S. Rita de Cássia, com muitos
dados estatísticos.

-O sr. dr. João da Costa Rios publicou, no jornal Estado de S. Paulo, aseguinte noticia desta cidade sul-mineira :
«Dentre as cidades de Minas em que o sopro da animação econômica maisvantajosamente se faz sentir, óm que a proverbial hospitalidade da terra

mineira tem característicos mais assignalados, Santa Rita de Cássia oecupa
um dos logares mais salientes.

Situada na parte sul do Estado, a bella cidade mineira extende-se sobre
uma vasta collina abaulada, formando com seos arrabaldes um conjuneto de
agradável aspecto.

A cidade oecupa uma área de considerável extensão, possuindo bons pre-dios, ruas extensas, bem alinhadas, com bons passeios, grandes praças, dois
magestosos templos com reguladores públicos, estabelecimentos commerciaes
importantes, etc.

Circumdam a cidade vastas e abundantes pastagens, onde é enorme a
quantidade de rezes-principal riqueza do logar e que faz de Santa Rita de
Cássia uma cidade de grande movimento commercial, uni dos pontos mais
procurados pelos estancieiros paracatuanos, matto-grossenses e goyanos, queahi realisam grandes vendas de gado.

Excede de trinta mil o numero de rezes annualmente invernadas nas vas.tas pastagens do logar e que são exportadas para o Rio e S. Paulo.—O povo de Santa Rita de Cássia é culto e civilisado, e sua sociedade
é composta de distinetas pessoas, estando a cidade bem longe de ser a terraa que a crença popular procura emprestar a qualidade de logar de malfei-tores.

Ha em todo o Brasil tantas cidades, onde factos isolados, creados emcircumstancias especiaes, dão origem ao tumultuar das luetas políticas, em
que os ódios se desencadeiam, fazendo rebentar o mar das grandes revolu-
ções.

E quando essas convulsões sociaes se revestem de um caracter grave,o povo, «mu geral, não se preoecupa em estudar o estado psptíico dos ele-mentos que, actuados pelas circumstancias excepcionaes do momenlo con-
correm para a anormalidade da situação.

Situada á grande distancia de estradas de ferro, sem um policiamentoregular, é natural que indivíduos aventureiros, de longínquas paragens, aquiaportando, commettam depredações. Isto tem-se dado, mas não é commum.
Na esphera intellectual, Santa Rita de Cássia apresenta-se-nos oceu-

pando saliente posição entre as cidades mineiras.
Ahi está o Fanal attestando o valor intellectual da sua redaccão, ondeescreve Jeronymo Cândido de Mello e Sousa. Ao lado deste, encontraremos

Leopoldo de Mello Padua e Henrique Vianna.
-Cercado de bons elementos, chefia a política o sr. coronel AntônioCândido de Mello e Sousa, abastado fazendeiro e criador.
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Dentre os cavalheiros que mais se impõem á consideração e estima de
seus tionridadaos. tomos o sr. coronel Tnoríié Macíiãdo do Azevedo, impor-
tante lazehdeiro o também iníiuento chefe político:.

Ao lado deste, gropugnam em prol do progresso do Sanía Rita de Cas-
sia, alui.ri do outros, os conceituados cavalheiros srs. tenente-coronel Jorge
Flavio do Moraes. Rogério Rodrigues Pinto, Joaquim Cândido de Mello e
Sousa, Joaquim A. Teixeira, capitães Saturnino FéliciÒ Pereira, Israel Pi-
monta, majores Leopoldo de Pàduãé Astolpho Máximo de Oliveira.

— O commercio de Santa Rita de Cássia é solido, éífectuando importantes
ti-ansacções.

Entre as boas casas commerciaes, destaca-se a do sr. major Augusto
Stòc kler, i m porl ante c o m m o rei anl c.

—Zona importante, rica, Santa Rita de Cássia necessita muito de viação
férrea, pois o ponto mais próximo é a cidade paUlistá da Franca, a 10 legoas.
E- éstaumá das mais justas aspirações dos seos hábiiantés e para a qualdeve o Governo prestar a sua coadjuvação.

(i distihcto engenheiro si1, dr. Joaquim A. Carrão, acha se animado do
desejo do estabelecer uma linha do automóveis entre Franca e Santa Rita de
Cássia. Oxalá a sua idéa encontre o necessário apoio dospõderos munici-
pães, pois vem a sua reaiisação aproveitar vantagens incontestáveis.

Dentro em pouco tempo, segundo ouvimos, a cidade será illuminada a
luz electrica. »

Fica o arraialete da Fonte Alta no mun. de S. Rita de Cássia, ao sul do
Est.;; o nelle e nos logar.ejos denominados Três Barras e Alagoas, j.como no
distr. de Forquilba. existem escolas publicas primarias mantidas pela Cá-
niara de Santa Rita.

Em 1909, houve 189 óbitos e 272 nascimentos, no distr. e parochia da
cid. de S. Rila de Cássia.

De S. Rita para S. Sob. do Paraíso ha a dist. de 7 legoas e para Monte
Santo 13 legoas.

*

Distr, do Aterrado, K de 2-1 kilometros de extensão a parochia sul mi-
neira de Dores do Aterrado, contando de norte a sul, e de 15 kilometros, con-
Lindo de leste a oesle, com uma população de S a 10.000 habitantes, sendo
mil e muitas na, >éi\^.

A freguezia foi creada por lei de 29 de julho de 1850. Além de uma
vasta e m agosto sa Matriz, possue também este logar o peq. templo do
Rosário.

Pertence ao prospero mun. de Santa Rita de Cássia est.' importante
distr. do Aterrado o confina elle com cs districtos de Santa Rita de Cássia
pelo nascente e pelo norte e com o de Garimpo das Canoas DelfinopoliS)
pelo poente e pelo sul,

E em geral montanhoso, menos na margem esquerda do Rio cirande-
que o banha e onde os tei^eno.á sao ondulados.

Seo regimen hydrògrapbiço, além do Rio Grande e de innumeros corre,
gos, conta os seguintes rios eribeiros: do Chapéo do Uuro, das Canoas e de
S. Antônio.

Seo clima é temperado c salubre, fora as margens do Rio Grande, inalei-
iosas de janeiro a junho,

A. M. - 49
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Seos, terrenos altos, de campos nativos o de mattas, são muito férteis;
estas, muito ricas de madeiras dc construcção, têm sido devastadas pelo fogo
o pelas vandalicas derribadas.

Uma terça parte dos terrenos pertence ao valle do Sapucahy, bacia do
Rio Pardo, e o restante ao valle do Rio Orando,
g; Sua prographia é formada pelas serras dos Macacos, das Canoas e do
Rio Grande, cujos cimos culminantes affingem a mil metros,

Alguns de seos cursos dágua sao ricos cie ouro e diamantes, como mostra
a formação dos terrenos revolvidos pelas catas das antigas lavras.

O patrimônio da sede do districto é de 500 alqueires.
-A povoação do Aterrado foi creada fregueziá em 1833 o tem presentemen-te 250 casas, com 1.500 habitantes, sendo que a população de todo o distr. de

paz é computada em 10.000 almas,
Tem a povoação além das duas egrejas referidas, uma cadeia e uma pe-

quena casa de instrucção ; uma usina do beneficiar arroz e café; oito ruas,
três praças, abastecimento de superior água potável; um bem tratado cerni-
terio municipal, uma pliarmaeia bem montada e sortida; linha telephonica,¦'uma empresa cinemalographica, um hotel e diversas oíílcinas.

Ha duas escolas publicas e uma particular,
Tem o districto 400 eleitores e 50 jurados,,
A renda municipal é na média de lõíOÒOgÒÒO, a estadoal do 15MXXW000 e a

federal de 8:000$000. *
—Industria agrícola ¦:¦¦ produz cereaes, caie, canna dc assucar, algodão,

sendo que a cultura do arroz muito tem-se desenvolvido nos últimos annos.'
A industria pastoril, principalmente bovina, eqüina, muar e suina, emuito importante enos últimos annos feita com inteUigente seleceâo.
Existem na povoação LI casas de commercio,
Importação e exportação são feitas pela est. da cid. paulista dá-Franca

na linha férrea Mogyana,,
Dista Aterrado 38 kilometros da Franca. 39 de Santa Rita cie Cássia, 20do Garimpo das Canoas.
O correio, vindo de Franca e de Santa Rita de Cássia, é de 3 em 3dias»
As estradas de rodagem sao em geral mal conservadas.
--Tem o districto mais ires povpaçõcs: Atcrradinho, Felicíssimo e Cas-

cavei.
A propriedade territorial é no distr muito parcèlladai
São muitos os casos notáveis de longevidade no municipio;'
O estado social é em geral de atraso, principalmente-no campo.
A falta de boas escolas;é o tem sido muito sensível no districto.
Bossúe o districto grandes elementos de vida própria, que seriam pode-rosos factoros econômicos, si a viação férrea: suíçasse as suas terras uber-

rimas.
, A colônia extrangp.ira e, em pequena escala, representada por algumas

dezenas d1. he.spanliQes, italianos o portuguezes.
—Três famílias, desde longos annos, têm a preeminencia no districto pelasua fortuna e ascendência social : os Felisardos, os Limas o os Andrades.
Este distr de Dores do Aterrado fica situado a uma legoa dos limites do"

Estado de Minas com o de S. Paulo, nesse ponto marcados pelo ribeirão das
Qmôas(Q^Â legoas do magestoso Rio Grande. A povoarão de Nossa Se-
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nhora das Dores do Aterrado, foi elevada á freguezia pelo § 2.° do art. l.° da
lei n. 497, de 28 de junho de 1-50, que a annexou ao termo de Passos, da qualfoi desmembrada pela lei n. 2.784, de 22 de setembro de 1871, que a incor-
porouao município de S. Sebastião do Paraíso, pertencendo hoje o distr,
(como se disse) ao mun. de Santa Rita de Cássia. E' lambem notável
este districto pelo adeantamento de sua industria pastoril, por suas grandesinfernadas e forte commercio de gado bovino»

CXL— MUN. DE SAttTA RITA DA EXTREMA.

Este mun. da região meridional (fronteira de Minas— São Paulo) apenas
comprehende um só districto de paz :

I Santa Rita da Extrema (sede—Villa).—Não soííreo alterações este mun. com a ult. Ref. de div. aclni. do Est.
(em 1911).

A villa de Santa Rita não tem foro e, por isso, o mun. continua, sob o
ponto de vista judiciário, a pertencer á com. de .laguary.

—Pelo recenseam. apurado, no Brasil, em 1890, a*popul. do distr. da Villa
era de 3.672 habs.

Na datado 2.° recenseam. geral, de 1900, o mun. de S. Rita da Extre»
ma ainda não estava creado (só o foi, em 1901, pela lei n. 319).

A superf. deste mun. é calculada em 554 kms.2
-Seo território é servido pela E. de F. Bragantina (Ramal de Campo

Limpo, Est. de S. Paulo).
Faz parte, pela div. eleitoral, do 5." distr. fed. e da 3.* circumscr. do

Est.
No eccles., pert. á dioc. de Pouso Alegre.
— Em out. de 1912, o caminho de ferro chegou ás raias deste mun.,

pois fez-se então a inauguração do prolongamento da Estrada de Ferro Bra-
gantinaaté as divisas do Estado de Minas, em territ. a poucos kms. da villa
de Santa Rita.

As estações construidas na parte inaugurada foram as seguintes:—Lava-
pés, Ponte do Jaguary, Guaripocaba e Palmeiras.

—A villa da Extrema está a 1.080 ms. de altit., gosa de uma temperai;,
média de 18°,1 e tem esta pos. geographica : 3°,16' de Long. Oeste do Rio
de Jan. e 22°. 47' de Lat. Sul.

—Do mun. de S, Rita da Extrema já demos, em 1909 (3.o vol. do Annuario,
pags. 1007-1008) ligeira descripção.

CXU— MUN. DE SANTA RITA DO SAPUCAHY

Este mun. da zona Sul-Mineira comprehende, actualmente, quatro dis-
tnetos de paz.

Santa Rita do.Sapucahy (séde-cid.)
Santa Catharina.

:; S. Sebastião da.Bel.1 a Vista.
4 Conceição da Pedra.
-O novo distr. de paz de Conceição da Pedra, creado neste mun. de

Santa Rita do Sapucahy, teve suas divisas determinadas pelo Congr, Mineiro
ex-vi do n LXVIII do art. 9." da cit. lei n. 556, de 1911. '
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-A popul. deste mun. fpelo rccenseam. de 1900) era de 14.495 habs csua superf. avaliada em 591 kms.2
Faz parte do 5.» distr. fed. e da 3.* circumscr.eleit. do Est.Pela div jud., constitue uma com. de 1.* entr., abrangendo os 2 termosde Santa Ritae S. Gonçalo do Sapucahy.
Na div. eccles., pertence ao bisp. de Pouso Alegre.- A cid. de S. Rita do Sapucahy é servida de caminho de ferro, telegra-

pho, luz electrica, telephones, agua potável; possue Fórum, Mercado, Insti-tatoProfissional, Escola Noi-nial, Câmara, Cadeia, Matriz, Grupo Escolar, Bi-bhotlieca publica, Egreja Matriz, Hospital, Imprensa local, etc.A cid está a m ms. de altit. e gosa de uma temperat. média de 19°,6.
,0» ,-"? ^f! ^Ua 

a £°-:3ü' de Long- 0es,c («neridiano do Rio de Jan.) e a**4 .io ue Juat. Sul.

innoT l!CÍt°r 
deSle Ánnuarí0 encontrará em nossa 3.a ed. de 1909 (pags.lOOb-1012) uma noticia hist. e descriptiva deste mun. de Santa Rita do Sa-pucaliy.

-O Instituto Moderno de Educação e EuUno tem sua sede em Santalata do Sapucahy. Delle é Director geral o prof. João de Camargo • e oinstituto se divide em Intern. c Externato para ambos os sexos e compre-bonde um Curso fundamental de preparatórios para alumnos de 7 a 14 an-nos; um Curso normal de pratica do magistério para alumnos maiorescie 14 annos ; e um Curso profissional feminino (de artes e trabalhos domes-ticos), com o curso pedagógico para normahstas.
As aulas funeeionam de l.o de março a.30denov.
Por decr. n. 3.915, de .19 de maio de 1913, o Presidente deste Estado deMinas Geraes, usando da attríbuiçãó que lhe confere o art. 57 n. 1 da Con-slit.uiçào Mineira o de conformidade com o disposto no art. 2.o da lei n 501de 21 de setembro de 1909, eoncedeo ao referido Instituto Moderno de Educa-

ção e Ensino, de Santa Rita do Sapucahy, as regalias de que gosa a EscolaNormal Modelo da Capital do Est.
A sülemne inslailaçâo do novo estabelecimento de educação o ensino sefez a 15 de junho de 1913.
~Em l.o de Jan. de 1913, a Gani. Mun. deS. Rita do Sapucahy inau-

giuou, festivamente, a illumin. electr. da cid., tendo sido todas as instai-laeoosdaioiça e luz contractadas com a Casa Siemens (do Rio de Janeiro)e executadas sob a dir. do engro. E. Bertacini.
A energia hydro-elecmca foi raptada na'cach. de S. Miguel (no Riofurvo), sendo a queda aproveitável de 62 ms. de alt. e podendo a captaçãoieita dar no eixo das turbinas força correspondente a 1.000 cav., mesmo em¦'empo de rigorosa estiagem.
Junto ao prédio da Usina ha uma represa, caixa de pressão, verte-dor, ele.
A linha de transmissão que vem da Usina, depois de atravessar as ser-ras da Mantiqueira e da Manoela (1.250 metros de altit.), tem um desenvolvi-menlo de 41 kms. até á Suh-Estação; e é toda construída de postes tubula-res Mannesmami, de 10 mel: os de altura, com linhas tripliasicàse chega acid. de S Rita com 22 mil voíts. Logo abaixo dos fios conduetores da ener-

gia esta mstallada a linha telephonica, para uso exclusivo da Empresa deLuz sendo de notar que os telephones funeeionam a qualquer hora, o são
protegidos pelos raios de alta tonsào.



*

ANNUARIO DE MINAS 777

Todos os postes da illum. publ. nas praças e ruas da cid. são tubula-
res e munidos de lâmpadas á filamento metallico de Tantalo, de 50 velas,
além de 11 arcos voltaicos de 2.500 velas cada um.

A municipalidade Santaritense illuminou assim aparte urbana da cid. e
da est. férrea de Affonso Penna, tendo ainda derivado da Usina geradora
um cabo para levar luz e força á sede do distr. de Santa Catharina (est. de
Wencesláo Braz).

—A cit. lei n. 556, de 1911, no seo art. 9.°, ns. 30, 44 e 68, trouxe estes
dispositivos, interessando ás divisas do mun. de S. Rita:

«XXX. Os limites entre os districtos de Santa Rita do Sapucahy e S.
João Baptista das Cachoeiras, são os estabelecidos pela Lei n. 319, de 16
de setembro de 1901, com as seguintes alterações: Começam no rio Sapu-
cahy, na barra do córrego em terras de d. Maria Rodrigues, pelo córrego
acima, linha de divisão das terras de João Francisco Rennó com a inverna-
da Pouso d'Antas; dahi pelo espigão até as divisas da invernada de Joào
Eusebio de Almeida epor estas até o fim seguem á direita em rumo, linha
recta, ao cafésal do Pouso d'Antas pertencente a José Moreira da Costa,
dividindo com terras dos Pires; pelo espigão do dito cafésal até o alto desse
ponto seguem pela direita, abrangendo somente as terras do sitio Pouso
d'Antas, em rumo recto ás divisas do sitio Matto Dentro, de João Eusebio
de Almeida; por estas divisas até o alto da serra Caxambú e dahi em linha
recta a encontrar as divisas traçadas pela lei n. 319 citada.

—XLIV. As divisas entre os districtos de Santa Rita do Sapucahy e o
de S. Sebastião da Bella Vista, sào as actuacs com as seguintes alterações:

No logar denominado Pouso do Campo as divisas começam no rio Sapu-
cahy, na fazenda de Marcos Opiglierne, abrangendo esta; pelas divisas
desta acima até encontrar um espigão nas divisas de Joào Pape; por estas
até o ribeirão da Furna; por este acima até o alto da, Serra, dividindo com
terras da fazenda do fallecido José Carlos cle Magalhães: seguindo sempre
pela serra do 

'Mata 
Cachorro, respeitados os limites actuacs.

—LXVII1. As divisas do novo districto do Conceição da Pedra, no muni-
cipio de S. Rita do Sapucahy, serão as seguintes:

Começam no alto da serrada Pedra Branca, divisas com o districto
da cidade da Chrisüna, seguindo á direita pelas vertentes cm divisas com
o districto do Lambary até o ponto fronteiro ás divisas da fazenda do fl-
nado Manoel Ribeiro de Paiva e Luz: dessas divisas pelo espigão cm rumo
recto á barra do ribeirão da Pedra: desta barra em linha recta com o es-
pigão ou divisas do Faustino Pereira da Silva e Joào Rodrigues de Siqueira
até o espigão da Varginha: subindo por este, águas vertentes, até o alto da
Serra dos Fagundes, incluindo-se nesta demarcação o bairro do Sèrtãosinho
ou fazenda Maria Fagundes, com os seos limites; cfaln, voltando á direita
pela cordilheira da Pedra Branca, limites da Villa de Pedra Branca, até o
alto da Serra, onde teve principio esta demarcação.»

*
—A sede deste rico mun. de SantaRita é banhada pelo imponente rio

Sapucahy Grande o deste vamos referir uns informes extr. do Almana 7;
Sul Mineiro del.SSl:

«O Sapucahy tem o comprimento de 310 kilometros, o é navegável na
extensão de 100, entre o Ponlal. barra do rio Verde, e o Salto Grande, o

A .'
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em mais de 140 kilometros além da harpa a «„• s aieiii ua oarra. A navegação a vanor n3n P«tóainda nem ao menos ensaiada mas é iá nftta™i P
comniercio de barcas, ca,^!"^ 

*m£ 
m^Ce* P^Í.°

semços no .transporte de gêneros a diversas localidades,.

^X«S0F^lrÍ^tarÍ0Brd0 
&a""Ca% °'S rios Var°™ Grande, Sa-

WÊtÊ^mMP^ T 
Umpa' Louren(0 Velh0' c™< tachado,

mmW! Douradmho, Musambo, Ouvidor, Cabo Verde e Rio Verde» qual aa estão reunidos os rios do Peixe, Lambary, BaependyPa^eUa,

tigo~quet^
^1; • Aimanak de 18/4, e que reproduzimos a^on nwipor ser ainda essa a mais interessante rinfinfi ; ,7 to ( b j'
importante rio: "»<>iessante 

noticia que ha publicada sobre tão

Ddiiu, município de S. Bento do SaDucahv-mipim ,q d«, i ; a dMantiqueira é singular neste nnnt , ( " Paulo>- A Serrada
diâmetro é-cinrn Z L„tV ' formando ™ Vlateau de três legoas de
S.e se o pico do fe; 

"a extremida^ deste plaieau pequeno, er-
paraF no Jz n ? P°üi° V*'iem os tres riachos em-í direcçãofiliai mm wmm quepr ° n • f^si
para NO, torna-se tributai o Torioí W ShaL 

^^ ^ • *?' C°rrÍd°

íanc4; 
P0 

i: tf"%CamPanha' 
--«- Pon^e ^T^

no de°a ,; r So28e,'a1'fÓrma ^ ,0* m»*»" ™ -tenso er-
cliente: q^llo SÍIn" 

" 
^ ?* **> daS Caudalosas **

^^^M^^^ Pântanos terríveis, e

cabeceiras encontra-se e ouro, mas ^Hm ^SZ"™*** 
"» ™

conhecre-se'„ue facü S&íffieí 
"n, 

: ^ * "^ d° ^^
SaMy SL, emgera,,esSZtT^ZZ^J* T^ d°
cheias de jequitibás, sobrais nainoirn. Z i ; mattas V""0ns
de terrenos producÚvos. Paine"^. 

etc, bastam para o distinetivo,

da uim^:;%c:zzz: "prs de pouso A,esre- ^ »•»*».
de florestas ou matta, anui Stl o ST"" ^ *** «tensa <»
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largura do rio Profundidade Velocidade
17,50 0,97 : 0,56
1:5,2 2,30 1,80
35,0 1,25 0,63

vantagens que pode oferecer, como também por ser o primeiro continente
do rio Grande, em Minas Geraes.»

—«O rio Verde nasce na Mantiqueira, na serra do Jardim (Pouso Alto),
conta 230 kilometros de extensão, dos quaes 180 navegáveis (entre as barras
do Capivary e Sapucahy), podendo ser aproveitado o baixo Capivary desde
sua barra no rio Verde até S. José do Picú. na oxíensão do 20 kilometros.
A parte navegável o que érTectivamerite já o tem sido por grande numero
de barcas, especialmente durante a còitstrucção da EsWada de Ferro Minas
e Rio, tem todavia alguns obstáculos, dos quaes os mais importantes são:
—a corredeira de Pouso Alio, com 50 metros de extensão, dita de S. Thomó
com três kilometros, cachoeiras da Varginha e Salto, junto á barra, tendo
o Capivary a pequena cachoeira da barra e pequenas corredeiras,

A largura do rio, profundidade do canal navegável e a sua velocidade
por um segundo sào, em metros, como se segue, nos três pontos abaixo:

Barra do Capivary
Corredeira de Pouso Alto
Porto dè Pouso Alto
—Têm-se empregado na navegação barcos calando de 0m,80 a lm,25, e

carregando de S.ÜOO a 7.500 idlogranim'ás.
Entre os rios, cujas águas vão engrossar as do rio Verde, notam-se,

em primeiro logar, o já referido Capivary e os rios Baepéndy, Lambury, do
Peixe, S. Bento, Palm ella, etc.»

*

CXI.II -MUN. JDB S. ANTONIO DO MONTE

Este mun, da zona do Oeste (valles do Paraopebae Pará) abrange,
actualmente, três districtos de paz:

Santo Antônio do Monte 'séde-cid.
Nossa Senhora da Saúde.
Sra. de Xasareih dos Esteios,

-Pelo n. XXIX do art. 7.° da cit. lei n. 556, de 1911, este mun. perdeoo distr. de Bom- Despacho, que passou a formar um novo mun., e banhou
o distr. de paz de Esteios, que o n. XI do arí. 5." da mesma lei transferio
do mun. de Dores de Indayá para o de s.l) Antônio do Monte.

—Popul. de 26.Í18habs. (ha 3.3 annos, seg. o ult. reeenseam. de 1900); e
superf. de 1.733 klm.2 (sendo a área actuaí bem menor, devido ao desmem-
bram. de tèrrit. feito pela. cit. lei 556, cimo acima se disse).

—Faz parte do >." distr. fed. eda'5." eiicumscr.. eleit. do Est,
Pela div. jud.. ainda consüt. uma coui. de 1." entix
Quanto ao eccles., pert. ao areei), de Mariana.
—A cid. em breve tem de ser servida nor um -Ramal férreo da Oeste de

Minas, ora em construcção adeantada; e delia parte a linha de entronca.
mento ái\ Oeste com a Goyãncí.

" '"A lcin- 556, de 1911, no ar! 9.°, n. XXVIII, assim dispoz sobre limi-
tes deste mun.

«As divisas entre o municipio de S. Antonio do Monte e o distrieto de
S. Sebastião do Curral, 110 município de ltapecerica, sào as actuaes com aseguinte alteração:
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Começam no alto do Marmello, na divisa do districto de S. Antôniodos Campos com o de S. Sebastião do Curral, seguindo em linha recta e
baía doIgl° th 

m0n'" d°JatÚ ató ° ri° Lambal'y ° pot' este acima ató a
c! ei ,% V,f-P' 

"Cand° ^ faZe"daS da Agl,a LÍmPa e Ti"lC0 P*encentes a S. Sebastião do Curral.»

B9S ^.alUt*rda 
CÍdA de S- Ant0ni0 d0 Monte «""¦ cid- <*é Inhaúma) e de

d! Z'; n S. te> em relaçâo ao merid-do Mo"-°"°c^''^ f^iooe Jan.), e de 2o 1ü e sua Lat. Sul é de 20°7'.

ser Hpf°- 
Carl,°S 

f0 
Pantan°' P°V' deSte mun- í* tera Proporções paraser elev. a sede de um novo distr. de paz.

ed ^wV01^ ^VT- 
de'SantoA"t°nio do Monte o que publicámos naea. de 1909, pags-, 918—920.

cxliii—Mun. de S. Domingos do Prata
Este. mun. da região do Leste .valle do Piracicaba o bacia do Rio Do-ce) abrange, actual mente, sete districtos de paz :

S. Domingos do Prata (sede—cid)Alfié.
Dyonisio

l Vargem Alegre.
5 Babvloniã.
0 S. Isabel do Prata.

7 Illióqs do Praia.
-O CongT. Legisl. do Est. quanto a este mun. confirmou, pelos ns IVe V do art. 3,1 da cit. lei n. 556, de 1911, a creação dos 2 distrs clè mi/denonnnados Babylo:úa e Santa Isabel do Praia, já cfaSdôs pelas eismumcipaos ns. 32 e 3-1, do anno de 1891. '
Popui.de todo o mim. (ha 13 anno.. segí o fésult. do nlt. censo de-cennalda Rep., em 190o), ÍG.498habs.
A superf. do lerrit. deste mun. se calcuia ser correspondente a-2.635 kms. quadrs.
Na div. eleitoral, faz parte do 3.° distr. fed. e da 5.» circumscr.do Estado.
Na div. jud., constitue uma com. de l.> entr. o com um só te>moPela div. eccles., pert. áarchidioc.de Mariana.

,-a S*$W- 
D1°mÍDgos «o Prata possue Grupo Bscolar; Fórum, Cama-ia, Matriz, Colônia.Agrícola do Estado, estação telegraphicá, serviços deelluminaçao e água potável, imprensa, collegios, grande numero descasa»commerciaes, etc. -ia

Tem um periódico ij) Pralcano), lima colônia agrícola li„id,rab- a alliida c,d. p cie 550 ma. e sua posição geogr. ó está : MO' de fone. 
'orientai

do Rio de Jan. e I9?50' de Lat. Sul.

v„i 
-A;esPeitodesl«»'™. ile S. Domingos do Prata, publicámos, no êvo desta obrafpags. 929-931) umadescripçao minuciosa de suas localida,cies c riquezas.
-A cit. lei n. 55G, no art. 9.», n. 78, assim regulou alinha divisória dosmuns. do Prata e Alvinopolis :

i™2rV 
'"r83" lín"'e °S n,uniciÍ}i0s de Alvinopolis eS. Domingos do Prataserao as actuaes, com as seguintes alterações t entre o districto de. llhéo.
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do Prata e o districto de S. Sebastião do Sem Peixe, de Alvinopolis, as divi-
sas passarão a ser por uma linha que, partindo do alto da serra de S. Bar-
tholomeo, divisória das nascentes do Rio Prata e do ribeirão S. Bartholo-
meo, siga pelo espigão das Perobas até encontrar o mesmo ribeirão S.
Bartholomeo, de sorte que as vertentes do córrego das Perobas fiquem
pertencendo ao municipio do Prata; dahi a linha descerá pelo S. Bartholo-
meo até a confluência do córrego Rodrigues, donde em rumo irá ter á nas-
cente do córrego S. Victorino o por este descerá até a sua foz no Rio
Doce».

—Por dec. n. 3.F20, de Io de fev. de 1913, o Presidente do Estado de Mi-
Geraes, usando da attribuição que lhe confere o art. 57 da Constituição Mi-
neira e de conformidade com o disposto no art. 1.°, § 1.°, da lei n. 438, de
24 de setembro de 1906, creou neste mun. de S. Domingos do Prata e nas ter
ras da Fazenda Bois Córregos uma colônia agrícola com a denominação
«Guidoval», tendo sido este nome proposto pelo Dir. deste Annuario. a pe-
dido do sr dr. Carlos Prates, Dir. de Terras e Colonisaçâo do Est.

Não foi sem uma razão muito justa e louvável dado esse nome á referida
colônia praVana : é uma homenagem ao benemérito francez Guido Thomas
Marlière, o iniciador da colonisaçâo no Valle do Piracicaba ( princ. do
sec. 19.°), onde fica a fazenda de Dois Córregos.

Guido Marlière começou a colonisaçâo com o núcleo de PetersdoríT (no
Gallo, margem do Rio Doce), morrendo na Matta de Minas (mun. de Rio
Branco), na sua fazenda Guidoval, jáextincta.

Além de grande colonisador, Marlière foi o civilisador, dos índios da-
quella zona do Rio Doce — tendo chegado a cathequisar um celebre índio,
seo afilhado, o tão falado Guido Pockrane, que continuou a obra da c i vi li-
sação indígena, na região do Manimas-ú.

*

O Piracicaba entra na margem esquerda do Rio Doce (dentro deste
mun. de S. Dom. do Praia) e a sua entrada é serena como si fora um tribu-
to de respeito ao grande e histórico rio de Minas e Esp. Santo.

Na barra do Piracicaba, o Rio Doce se apresenta magestoso e se alarga
em immensa amplidão, como que fazendo vasto leito ás aguas de seo tribu-
tario — escreveo o rev. sr. Conego Domingos Martins.

A largura do Rio Doce na foz do rio Piracicaba deve ser de mais de 500
metros, e a margem opposfa se nos apresenta como immensa muralha orna-
da por densa floresta, que se onclêa soberba por cima da aguas que lhe dão
a abundante seiva.

Essa muralha é a barreira opposta á fúria do Piracicaba, quando se avolu-
ma e vae quebrar as ondas da cheia no dique opposto.

Deve ser uma iucta terrível e magestosa esse embate das ondas dos
dois rios, que nessa oceasião só tem como testemunhas o eco e a floresta
virgem.

—A 7 de set. de 1912 foi solemnemente install. o novo distr. de paz de
S. Isabel do Prata, no mun. e com. de S. Domingos do Prata. Esse distr.
de S. Isabel fora creado pela lei municipal n. 31, de 1891, somente ratifi-
cada 20 annos depois pelo Congr. Legisl. do Est. com a lei mineira n. 556, de
30 de agosto de 1911.

A sede do distr. deve a sua fundação ás conhecidas famílias Pereiras
e Vieiras.
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esco5Íanu£ ^ tbaC!,a,0 ?° 
D°Ce 6 já t6m Uma caPella <=¦* duas

de publfca autoridado^ 
districfaes e vario, melhoramentos de utilida-

(arceÍj. TMaríahat - * — ' * ^ ^ 8' ^^ d0 Dy°nÍSÍ°

no n^ÔVovT' 
^ S> D°mÍng0S d° Prata ° P°V- de S' Jos<'' do Faria,no qual o Gov. Mm. creouuma escola rural, em 1910.

N13~2 «í£ T1' 
Umf COngeStâ° Cerebra1' falleceo no dia 6 de março de

do AÍfié d t n°raS r,aoha' 
6m sua fa^nda do «Guarany», do disü-icto

SaâSí; FeÍLÍT* * 
S- Domingos do Prata, o venerando cidadão

vaTo, car'o d ,.ev 
a°' na,SCld° em 15 de maio de 1835 e que exerceo

no mun ^'Çao popular, tendo deixado numerosos descendentes

(distfdo6 Alnéf' 
n° dÍa7' n°CemÍterÍ0 d° P°V- de S- '«" do Gramma

do ÃméTtemZc ™m 
J°Sé d°Gramn,a «ca no distr. de paz de SanfAnna

Cônsul ;¦ W" Capella' oemiterio e regular commercio.Consütue um distr. policial e é sede de um Curato.

ras d~eSnLmM' T 
®" .Dom' d° Prata Cerca de 756 kiloms- ci»ad™. de ter-

secutí 1 e(mirtn;:r0 
'" ESt:,; t0daS mUÍt° ferteis- «**«» de matta ,Sâ0 ^LiiroSirrou^r006'piracicaba' sa™«-:

do üstttet s,:r? tes.ai f,efvasto mun-da n°ssa *»»
«Fm v • í ™teano (n. 19), em 12 de março de 1913 :virS;S|Ê?iS^ ef,SlU deSt6 mUn- VÍC6Jam fr°nd0sas mat(as
n 

' ' madeiras de construcção e tinturaria.
iSabe L ZTJ^J°:lmoTi0'Wves de Babylonia-Ilhéos e Santa
=« r £-r;sr. rísys rr:r,r

com os seos delicados olores, em plena floresta virgem.Neste solo uberrimo desusam muitos cursos de a-uas claras Ü íimriirt,,que se vão confundir a.ém, ao longe, com as caudal^ ãJádo R o D! 
'

de que sao vassallos, dentro do território deste mun. '
Aqui e alli interrompe-se a área florestal, em trechos de dezenas o„cen enas de m.lhares de metros quadrados, para dar logar a bell ,nnspoéticas lagoas, ricas da maior quantidade de peixes e de div a va ie-dade, de mariscos, verdadeiras ostras de água doce saborosas aolll ¦e elemento de optmia nutrição. Entre as lagoas, a maior e mais bela domun., e a chamada Lagoa Nova (vasta massa de água doce e muito pit

¦ Nestes sertões virentes do Rio Doce. como em vastos domínio, viveminnumeros ammaes bravios, como a anta, a onça, o tigre, a lontra e 11qualidades de caças muito apreciáveis.» °UtlaS
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—As terras deste mun. são de uma uberdade espantosa. E' assim que nas
margens do Piracicaba e Doce que, em um percurso maior de 30 legoas, se-
param o mun. de S. Dom. do Prata dos municipios de Ponte Nova, Rio
Casca, Caratinga, Ferros, Antônio Dias Abaixo e Itabira, portanto quasi em
todo o território prateano, a mediada producção da semente atirada na terra
sem amanho, é a seguinte: arroz, 300 a 500 por 1; milho, 200 a 300 por 1: e
feijão 60 a 100 por 1.

cxi.iv—mun. de São Francisco

Este mun. da região do Nor^e de Minas (bacia do rio S. Francisco)
abrange sete districtos de paz :

S. Francisco (séde-cid.)
Morro.
Conceição da Vargem.
Brejo da Passagem.
Urucuia.
São Romão.
Capão Redondo.

—Tendo o Congr. Legisl. do Est. creado o novo mun. da Villa de Pira
pòra (pelo n. XXI do art. 7.° da cit. Lei n. 556, de 1911), a elle foi incor.
porado o distr. de S\ Francisco do Pirapóra, deste mun. de São Francisco:
e pela mesma lei (n. I do art. 4.°) foi supprimido o distr. de Paredão, o
qual foi annexado ao distr. de Capão Redondo.

Ainda pelo n. XL1I do art. 9.°, ficaram restabelecidos os limites traça-
dos entre os munic. de S. Francisco e Villa Brasília (de conformidade com a
lei n. 2.703, de 30 de nov. de 1880) e revogadas as disposições do dec. n.
227, de 26 de dez. de 1890, relativas ao distr. do Morro, neste mun. de S.
Francisco.

—Popul. do mun. (conforme o result. do ult. censo demogr. de _ 1-900}..
26.068 habs.

Superf. avaliada em 13.681 kms.-
Faz parte—pela div. eleitoral—do 7.° distr. fed. e da 6.a circumscr. do

Est.
Pela div. judie, é um termo forense da com. de Januaria.
Na div. eccles., pert*. ao bisp. de Montes Claros
—A cid. de 8. Francisco possue bello porto fluvial e um cães natural; é

servida pelo telegrapho, tem grande commercio e nòlla existem Fõrum,-:Ca-
nlara; Asylo, Cadeia, Matriz, etc.

—Vide o que escrevemos sobre o mun. de S. Francisco; no 3;° vol. deste
Annuano.phas. 934—913, descrevendo-lhe os distrs. e povõàçõés.

-O mun. foi creado, em 1831, tendo como sede a Villa de S. Francisco^
nome que tomou o porto e pov. de Pedra dos Angicos.

A elevação da villa á cid. é de 1877.
O mun. tem de superf. 13.681 kms, quadrs. e no censo de 1900 sua po"

pul. era de 26.068 habs.
Conta hoje estes 7 distrs. de paz: o da cid. de S. Francisco o os de

São Romão, Brejo do Passagem, Capão Redondo, Morro, Conceição da Var~
geni e Urucuya.
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do Estado, sendo 4 urEas na ^ ^^'^ mantidas pel° Gov'
da Passagem, Capão Redondo £' - t* r°StantêS nos distrs> de Brejo
no 

5;dee«- 
^on>oToní:;eSâ0:eieao da Va,,gem'Môrro's-Româo e

Cam. -^Krno^íeliTs6^ l0gafej° den°min- Bôa Vista' a
mixtas. neiro de S* ^ancisco mantém escolas primarias

—Antonio Antunes de Franen vnio-n a , • ^armados a cid. de S. PraúcTsco !^ -f 
°m° ^ qUe ÍnVadio com "homens

*anhâ, entrincheirando se rCcSo W •*Unh,° de 1913, pelas 7 hs- da
gatede6 contos, comoindemníaS pofCT^6 

^11 eXÍg'nd° Um "¦"
~o irmào, em sua Pazenda a 4 legoas da cí? /T 

d6 gad° r0ubado a
mãos da Policia Mineira com 1„, \ 
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CXI.V—MüN. DE S. GONÇAtO DO SAPÜCAHy
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1 S Gonçalo do Sapucahy (séde-cid.)2 Volta Grande,
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Santa Isabel.
Retiro.
Santa Cruz de Paredes.

—Pelo n. VIII do art. 2.° da cit. Lei n. 556, de 1911, o Congr. Mineiro
creou neste mun. um 5.° distr. de pa.í, ode ÍHrê.Us d) Sapucaliy ; e pelos
ns. XXIV e XXVII do art. 9.° da mesma lei, foram estabelecidos os limites
dodistr.de Volta Grande e as divisas dos munic. conlinantes de S. Gon-
calo e Campanha.

—A popul. recenseada (lia 13 annos, no ult. censo demogr. do 1900), era
do 15.819 habs.

Superfície aval. em 1 028 kms. quaclrs.
Pertence, na div. eleit., ao 5.° distr., fed. e á3." circumscr. estadoal;

na div. jud., á com de S. Rita do Sapucahy; e na div. eccies., ao bisp.
da Campanha.

—A cid. tem varias fabricas de lacticinios e ind. de mineração aurifera; é
servida por uma linha de bonds electricos para Palmcla e cid. da Campa-
nha; sendo o mun. servido pela navegação fluvial a vapor, mantida pela
Rede Férrea Sul Mineira, no Rio Sapucahy. 'Possue ainda a cid. de S. Gon-
calo: Fórum, Grupo Escolar, Câmara, imprensa, rede telephonica, illuminação
electrica, serviço de água potável e outros melhoramentos locacs. E' dota-
da de excellente clima.

—Do mun. de S. Gonçalo do Sapucahy publicámos minuciosa descr. pnys.
e política, no 3.° vol. deste Annuario (pags. 943-951).

A riqueza pecuária deste mun. se patenteia á simples vista dosia esta-
tistica dos rebanhos existentes em S. Gonçalo do Sapucahy ( até fins de
1912) :

Gado vaccum, 12.000 cabeças ; gado cavallar, 2.100 idem; gado niuar,
650 idem ; gado caprino, 700 idem ; gado lanigero, 36C idem : gado suino,
8.70C idem : total, 24.510 cabeças de gados das differentes raças e espécies.

Palmela e Ribeiros são bairros ou arraialetes do mun, sul-mineiro de
S. Gonçalo do Sapucahy, e nos quaes a Câmara mantém escolas primarias
rnunicipaes para o sexo masculino.

Na cid. de S. Gonçalo ha um Grupo escolar c mais 0 escolas districtaes
do Est., em Conceição da Volta Grande, Piedade do Retiro e S. Isabel.

*

O art. 2.°, n. 8, da cit. Lei n. 55G, ao crear o novo distr. de Paredes
— com a denominação de Santa Cruz das Paredes— no município de S. Gon-
calo do Sapucahy, deo-lhe as seguintes divisas :

«Principiando na barra do ribeirão do Cubatão, no rio Sapucahy, subin-
do por esto ribeirão até a cabeceira; dahi pelas antigas divisas do distrieto
da cidade de Sapucahy com o de Pontal, até encontrar os de S. Gonçalo com
o município de Campanha, até o alto da serra de Santa Lusia; e voltando á
direita por esta até o serrote que divide Posses e Boa Vista; e seguindo
pelo dito serrote até o pico mais alto ; dahi voltando á esquerda por um es-
pigào até o córrego do Piranga e por este abaixo até a barra do Gorregosi-
nho do Barro Preto; e por este até a cabeceira, dahi rumo ao alto do espigão;
o voltando á direita pelo espigão até o açude de pedra—da fazenda das Va-
lias; atravessando este pelo espigão até o alto da Roseta e voltando adirei-
ta pelo alto até frentear a barra do córrego da Cachoeira com o de Mafon-
de ; e por este acima até á nascente ; dahi á Lage de Pedra e desta rumo á
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vo, a Egreja Matriz; a rua Direita é calçada a parallelepipedos e a rua Alta
macadamisad.a; possue fabricas de lactiçinios, imprensa periódica, varias ca-
sas commerciaes,, um collegio, uma banda musical (de São Benedipto), etc.—O mun. exporta 700 kilos de manteiga por mez, 250.000 kilos de touci-
nho e banha por anno, 40 pipas de vinhos de uva, annualmente, e 80 mil arro-
bas de café também por anno.

—Grandes fazendas agrícolas e pastoris possue omun.de S. Gonçalo,
quaes sejam: a de Santa Maria (do dr. Júlio de Sousa Meirelles), de Santa
Clara (do dr. Alberto Carlos da Rocha), de .Santa Rufna (do cel. César
Corroa de Almeida), da Bôa Vista (do cel. Ludgero Augusto Pereira), dos
Pcnates e Gloria (do cel. Rodrigo Villela de Lemos), Rosela (do coronel
Manoel Alves de Lemos), Moinho Velho (de Francisco Hermillo Pereira),
Santa Rita (do coronel J. .Villela de Andrade), Cachoeira (do coronel Albe:'-
to Siqueira), Vallios (de Francisco Vallios de Rezende), Barreiro (do coro-
nel,Pedro Machado de Azevedo), .Cachoeira (do coronel Pedro Junqueira); eas dos srs, Thomé Gonçalves, José Nicodemos de Sousa Ribeiro, João Fran-
cisco Grillo, Américo Luiz do Prado, Francisco de Assis Coelho, Antônio
Gonçalves Siqueira, Nicolao Pereira, Pedro Mendes, Frederico Ferreira,
José da Cruz e Silva, Theodoro Borges da Costa, José Medeiros, Olympio
Nogueira, Pedro Faustmo, Rodofpho Alves Ferreira, Antônio Vieira daSilva,
Cynno Alves Ferreira, Octaviano Junqueira, Antônio Justino Ferreira, Ma-
noel Borges da Costa, J. Servido Meirelles, J,. Servulo Meirelles Filho, etc.—Só no distr. da cid., de S. Gonçalo existem três Companhias, que expio-
ram a extracção do ouro, proporcionando o pão a grande numero de opera-
rios e dando animação á localidade.

Sãcellas as seguintes: Minas de Quro-Fala, com o capital de 
1.200.000 francos e de origem franceza; The Conquista and Xicão Gold Mi-nesCo., com o capital de lbs. 180.000 e de origem ingleza; e a brasileira
Ouro—Conta, que, ha pouco, concluio o assentamento de seos machinis-
mos.

-O dr. Gaston Dubois é o gerente da linha de bondes da «Cia. Xicão Con-
quist Gold Limited», cujo trafego entre Campanha e S. Gonçalo foi inaugur.
em 14 de julho de 1913.

,B' da Companhia anglo-franceza do Xicão essa linha de bondes, que, par-tindo da cid. da Campanha, já alcança as margens do Palmella, distante de
S. Gonçalo 10 k.ilometros, fazendo-se por esse meio grande parte da expor-
tação do munieipio, que, não obstante luetar com as innumeras difficulda-
des de transporte, é um dos mais prósperos do Sul de Minas.

—Servem-se os habits. deste. mun. da naveg. fluvial, a vapor, do rio Sa-
pucahy Grande; da linha férrea de carris de Palmella a Campanha; e da
Rede Férrea Sul Mineira, na est. da Campanha.

cxi,vi—Mun. de S. João Baptista

Este mun. da região do Norte de Minas (valle do Itamarandyba) abran-
ge. actualmente, quatro districtos de paz:

S. João Baptista (sede- cidj
Barreiras.
Penha de França.

1 Lorena.
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—Barreiras (freg e distr. do Santíssimo Coração de Jesus das Barreiras)
é o melhor distr. do mun. de São João Baptista, cid. que lhe fica distante 8
legoas.

Os rios Arassuahy e Tijucussú banham o distr. de Barreiras. A freg. de
Barreiras deve ter uma popul. de G.000 almas; em 1912, nella houve 214 ba^
ptisados, 51 casamentos e 72 óbitos, conforme os registros da parochia.

A lei n. 556, de 1911, no art. 2.°, n. 39, creou o novo distr. de paz de
Lorena, no mun. de S. João Baptista, com as seguintes divisas :

«Das nascentes do ribeirão Ouro Fino, e por elle abaixo até á sua con-
liueneia no rio Itamarandiba do Matto, incluindo nestas divisas as vertentes
do alludido ribeirão; deste ponto pelo rio Itamarandiba abaixo até a con-
íluencia do ribeirão S. Lourenço, que serve de divisa entre o municipio e o de
Minas Novas; deste ponto a divisa seguirá pelo dito ribeirão S. Lourenço até
as suas nascentes, na divisa deste municipio com o districto de Santa Maria
de S. Felix, no Peçanha; deste ponto, seguindo-se pela divisa deste districto
até as nascentes do ribeirão Ouro Fino. ponto de partida.»

—As divisas entre os municipios de Bocayuva e de S. João Baptista serão
pelo rio Jequitinhonha, sem interrupção (seg. on. 41 do art. 9.° da lei 556).

O prof. Leopoldo Pereira, no seo livro— Destino Perseguidor, dá neste
trecho do cap. XXI uma impressão da paisagem do mun. de S. João Ba-
ptista r

« Tendo atravessado os valles do Rio Preto. Arassuahy e Itanguá, Er-
nesto no quarto dia de viagem penetrava definitivamente na região das
chapadas, em demandada cidade de S. João Baptista, assentada no meio do
deserto, alva e poética, com todas as seducções de um oásis. As chapadas
que acercam, são extensos massiços de terra vermelha, áridos e monótonos,
cobertos de urna graniinea áspera e felpuda e de um arbusto tortuoso e
baixo chamado arígiqüihho. Nesses amplos descampados é que habitam as
emas, as perdizes e os veados galheiros. Á ema indifterente, confiada na
superioridade da sua carreira, extende o longo collo para ver passar o via-
jante, cuja perseguição ella não teme, porque não ha cavallo corredor que a
possa alcançar; as perdizes piam tímidas aqui e além; e os galheiros em ma-
nadas fogem rapidamente da ápproximação do homem. Com intervallos de
duas ou três legoas se abre no planalto uma longa depressão para passar um
regato, onde o viajante sequioso vai matar a sede. O grande silencio da so-
lidáo só é quebrado pelo piar das perdizes, pelo gemido da ema, ou pelo
canto prolongado do recoveiro, que vem a pé tangendo a sua tropa.»

*

Sobre o novo avraial de Lorena,, neste mun., assim se referio o rev.
sr. P.e Alexandrino Cordeiro da Luz, em 15 de dezembro de 1910, pela Estrella
Polar:

Si ainda não é districto de paz, já devia sel-o (por seo grande desenvol-
vimento de certo tempo a esta parte), a tlorescente Lorena, no municipio cle
S. João Baptista, bella cidade no Norte de Minas.

Não se pode desejar topograhia mais esplendida e mais bella do que essa
de Lorena, arraial novo, e que já conta numerosas casas, algumas de optima
construcção á moderna e de bom gosto.

Terras férteis, boas aguadas, um clima puro, tudo parece concorrer para
um futuro grandioso de Lorena, cujo orago é X. Senhora do Livramento,

A. M.-50
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Os seos habitantes são, em grande parte, pessoas de Capellinha da Graça,
da qual dista não muitos kilometros.

Sua vida commercial tem se activado gradualmente, devido ao excellente
fabrico de fumo, que é superior, e que se exporta para Diamantina, deven-
clo-se essa principal industria á distincta familia Santos, gente bem educada
e religiosa, que parece ter copiado as virtudes do patriarcha João dos Santos
Martins, de saudosa recordação.

Para Lorena tem se transferido muitas famílias de Capellinha e das
mais distinctas: lá vivem também outras, naturaes do Mendanha e outros
logares, e que tem sido para aquelle logar uma causa de progresso.

De muitos melhoramentos carece a povoação do Lorena; mas, ao queme consta até o presente, só um se realisou: refiro-me ao correio que de Água
Boa passa por alli.

O Governo deve volver suas vistas para esse florescente logar, que será
em futuro não remoto um grande arraial do Norte de Minas.»— Alei 556, de 1911, converteo em realidade a aspiração dos habs. do
aclualdistr.de Lorena, localidade que, ha 30 annos, teve o seo futuro asse-
gurado por uma frase prophetica do benemérito missionário capuchinho Frei
Serafim de Gorizia, quando por alli passou, apostolando. Hospede então do
fundador do povoado (sr. João dos Santos Martins, já fallecido), Frei Será-
fim gostou tanto da localidade, do clima e das águas, que chegou a proferir:«Este logar pode ser ainda uma bella cidade !»

Com efleito, não ha nas terras visinhas e pertencentes ás duas bacias do
Rio Doce e Jequitinhonha, exceptuando quatro localidades: Maranhão, S.
JoãoBaptista, Santo Antônio de Suruby c SanfAnna de Suassuhy, um
logar que mais se preste para uma grande cidade do que a jovem Lorena,
banhada por um caudaloso rio, o S. Lourenço, cujas águas são saudáveis,
havendo ainda outros cursos d'agua bem regulares na sua circumfcrencia.

Seo clima é temperado, pois que é um mixto de campo e matta, possuindooptimas terras de cultura.
A. collocaçâo do logar é a melhor possivel para se abrirem extensas mas,

tendo a vantagem de ser meio accidentado, dilíicultando o ajuntamento de
águas, e assim evita a lama, commum em todos os arraiaes da Matta, em tem-
po chuvoso.

Si os pocleresdo mun. a que pertence, lhe forem de futuro favoráveis,
será cada vez mais completa a prophecia acima, em relação ao futuro de
Lorena.

Ha apenas quinze annos que foi começado o arraial, já se contando allinumerosas casas particulares e commerciaes, uni prédio escolar, uma Ca-
pella, cemitério e correio.

-Abbadia é um pitoresco araialsinho, á margem do Arassuahy, distante6 legoas deS. João Baptista e lleg. de Barreiras, tendo umas 60 ou 70 ca-sinhas, quasi todas de gente pobre, mas muito boa e dada ao trabalho agric.e á ind. pastoril.
E; uma larga e plana avenida aberta no taboleifo, no meio da qual esiáa elegante egrejinha sob a invocação de Nossa Senhora da Abbadia. sendo otemplo construído com capricho e com todas as alfaias necessárias ao culto.Abbadia já foi muito mais do que hoje é. Sobrados, casas de commer-cio, pessoal numeroso e bem favorecido da fortuna, tudo isso já houve alli

jnashoje em dia só resta a lembrança dessa passada prosperidade.
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Então, Ab.badia só possuía uma capellita, necrotério do cemitério, tendo
sido o rev. Mons. Domingos Pimenta quem consiruio o pequeno templo
actual, com um confortável presbytcrio, a expensas próprias, para quando o
vigário ou outro padre alli fossem a serviço do culto.

Ecçlesiastiçamente, Abbadia pertence á parochia de Barreiras; civil-
mente, dizem uns que á Diamantina, outros que a S. João Baptista, e alguns
vão mais longe, dizendo que Abbadia pert. a Minas Novas.

O que se sabe é que alli nao ha escola, não ha juiz de paz, nem subdele-
gado, não lia correio, nem nenhum outro beneficio do Governo, apesar dos
muitos esforços e desejos dos moradores.

F.ntretanto, justiça seja feita, não ha baralhos, não ha brigas nem rou-
bos no logarj e os que se casam á face da. Egreja, não se descuidam de ir a
Bai-reiras se apresentar ao juiz de paz, para legaflsaróm, civilmente, a consti-
tiilção da familia.

--Boas fazendas se encontram no valle do Itanguá, como as do Gloria, do
Purgatório (do sr. João Gonçalves), na estrada entre Abbadia e Mercês do
Aras.vuahy; e nas ferras marglhaes a este rio ha varias propried. agrícolas»
qiie.mandam seos gêneros ao mercado de Diamantina.

Os rib. C.angajha e Canastra banham também os terrenos carrasquen-
tos mais próximos a Abbadia.

— O n. cie 20 de fev, de 1910 da Idéa Nova, do Diamantina, trouxe este
artigo, sol) a cpigraphe—.1 que municipio pertence Abbadia?

«Como algumas pessoas duvidam ainda que o povoado da Abbadia per-
tenra ào municipio de Diamantina, vanãòsderimir esta questão, clara e inso-
phisina^^elmente.

Aíiliadia pertence ao municipio de Diamantina, conforme o texto formal
a lei csiaãoai n. 319, do 16 cie setembro de 1901, cujos artigos referentes ao

caso passamos a citar.
«Art. 15. Os limites do municipio de Diamantina serão os seguintes :

Linha l.\ Da, juneção do rio das Velhas com o rio Paraúna, por este rio
acima á sua nascente, na serra geral do Espinhaço, pertencem ao municipio
de Diamantina o território e os aflluentes da margem direita do Paraúna, e
os da sua margem esquerda, aos municipios do Curvello e Conceição, com
os quaes confina por esta linha o municipio de Diamantina.

Linha 2.\ Da cabeceira do rio Paraúna—na cordilheira do Espinhaço,
segue pela Gumeadada dita cordilheira até a serra de nome local Santo An-
tonio, além da garganta do Guaclio0 qüasi em frente da Pedra Redonda do
Serro; pertence o território a Oeste ao município do Diamantina—e aos do Ser-
r.ó o Conceição, com os quaes confina aquello, o território a Leste desta se-
guncla linha.

• Linha o.". As divisas dos municípios; de Diamantina e Serro são as tra-
çaclas nas leis daoxlincía AssombléaProvincial.

Linha l.a. Da. confluência do rio Itanguá pelo soo aí fluente Taypira-
puani, desce ate a sua juiicção com o Itanguá, que segue até á foz d*esle
no rio Arassiialiy, (pao atravessa; sobe á chapada de Barreiros e Calumbys e,
pela eu monda desta, procura a cabeceira do córrego Ganna Brava, pelo (piai
desce até a sua foz, na margem direita do rio Jequitinhonha, limitando esta
quarta linha os municípioside Diamantina e S. João Baptista, respeitados
os limites estabelecidos por leis anteriores.

Linha 5.\ Da foz do córrego Ganna Brava, no .lequitinhonha, segue por
este rio acima até a barra do Inhacica Grande, afílüente pela margem es?

•>* , *
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querda daquelle rio, limitando esta quinta linha, pelo veio do rio Jequiti-
nhonha, os municipios de Bocayuva e Diamantina, a este pertencentes todos
os seos tributários pela margem direita d'este trecho do rio Jequitinhonha.

Linha 6.\ Da barra do rio Inhacica Grande, na margem esquerda do
rio Jequitinhonha, sobe por aquelle rio e pelo soo ultimo afíluente, o Galheiro,
a ganhar a serra do Arrenegado, por cuja cumeada e pelas dos campos de S.
Domingos e serra do Panta segue até ao pontal d'esta ultima, d'onde procurao rio Gamelleira, que atravessa abaixo do Catoni, para, subindo a serra do
Cabral, buscar a cabeceira do Ribeirão da Piedade, pelo qual desce até a
sua foz no rio das Velhas; limitando esta sexta linha os municipios de Dia-
mantina e Bocayuva, respeitadas as actuaes divisas entre os municipios de
Diamantina e Bocayuva, estabelecidas por leis anteriores.

Linha 7.\ Da foz do ribeirão da Piedade, na margem direita do rio das
Velhas, sobe pelo leito (Teste rio até a reunião d'este rio com o Paraúna, no
logar denominado—Pontal—servindo o rio das Velhas de limite entre os mu-
nicipios do Curvello e Diamantina, a este pertencendo o territorio e todos
os affluentes pela margem direita creste trecho do rio das Velhas».—O povoado da Abbadia fica dentro d'estas linhas a (6.a), pertencendo porconseguinte ao municipio de Diamantina».— conclúe o cit. periódico.

cxlvii- Mun. de S. Joio d'Ei>REY

Este mun. da zona do Oeste (valle do Rio das Mortes) abrange nove
distrietos de paz:

S. João tfEl-lí.ey (sede-cidade).
Santo Antônio do Rio das Mortes.
Santa Rita do Rio Abaixo.
S. Miguel do Cajurú.
S. Francisco de Assis do Onça.
Conceição da Barra.
Nossa Senhora de Nasareth.
S. Gonçalo de Ibituruna.
S. Sebastião da Victoria.

-Ficaram reguladas pelos ns. 63, 00 e 67 do art. 9.° da cit. lei n. 556,de 1911, as divisas de alguns dos distrs. do mun. de S. João d'El-Rey" cit-
jo território não soííreo desmembramentos coma referida Ref de'divadmin. do Est.

Sua popul. recenseada, em 1900 (lia 13 annos), era de 48.722 habs.A superf. do mun. é correspondente a 2.543 kms. qadrs.Pertence, na div. eleit., ao 3.° distr. fed. e á 1.* circumscr. estadoal:
na div. jud., constituo uma com. de 2.a entrancia, comum só termo- e nadiv, eccles., depende;do arçeb, de Mariana.

-A cid. de S. João d'Èl-Rey; talvez a 3/ on 4.» do Estado, em populaçãocommercio, riqueza, industrias, adeantaníento inteilectual e conforto urbano'
possue vários melhoramentos : caminho de ferro (Oeste de Minas), Tele°Ta-
pho Nacional, Fórum, Gymnasio, Escolas Normal e de Pharmacia, GrupoEscolar, Bibliotheca Publica, Lyceos e Collegios, Mercado, Theatro, JardimPublico, Gamara, bellos templos catholicos, imprensa, hospitaes, asylos-
guarnição federai, fabricas, Escola de Lacticinios, illuminação electrica'
pães de agua potável e exgotos, colônia agrícola, hotéis, confeitarias, etc.
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—Em 1909 (3.° vol. do Annuario de Minas, pags. 954-967), demos do
mun. de S. João d'El-Rey minuciosa descripção histórica e chorographica,
abrangendo a cid. e os distrs. e localidades principaes.

-A cit. lein. 556, anno de 1911, dispoz no seo ait. 9.° o seguinte em
relação ás linhas divisórias de distrs. pertencentes a este município :

—-N. LXIII. As divisas do districto de S. Francisco do Onça (de S. João
d'El'Rey) como município de Barbacena são as mesmas actuaes do extincto
districto de Ilhéos com aquélle districto, fazendo-se no logar denominado
«Teixeira» a alteração que segue: —«Do córrego dos Paulistas, onde começam,
o rio Elvas; por este acima á direita por um vallo acima; e abaixo pelo cor-
rego da Capoeira, Grande; e pelo vallo acima até o córrego do Paulista.»

—N. LXV. As divisásjdo districto deS. Sebastião da Victoria, munici-
pio de S. João d'Èl-Rey, serão as seguintes: — começam na Cachoeira do
Bom Retiro,"descendo por ella até o Rio Grande, e por este acima até as
divisas da fazenda denominada —Rio Grande -; voltando pelas divisas do
districto do Cajurú até o ribeirão da Samambaia, descendo por este até
seo encontro com o ribeirão.:da Dona; subindo por este até o córrego do
Moinho da Barra, na^divisa de Joaquim Gomes; subindo por esse córrego
até a estrada, subindo por esta até frontear o córrego do Matto Virgem;
descendo por esta até apanhar o vallo das Figueiras; seguindo por este
vallo até a estrada que parte do Pvio Grande para S. João d'El-Rey, epor ella
afora até encontrar coma estrada do Cajurú a Victoria; seguindo por esta
até frontear o córrego de João da Silva; descendo por este até o córrego dá
Lavrinha e por este abaixo até o seo encontro com o córrego do Ipé; subin-
do por este a um vallo e pelo vallo afora ate o encontro do córrego do Reti-
ró, e por este abaixo ate o córrego da Ponte Pequena; subindo por este até, o
do Morro Vermelho, até a estrada que vae da Victoria para S. João d'El-Rey;
seguindo por esta estrada até a Tapera do,Canella, seguindo pelo córrego
do mesmo nome até o encontro da estrada da Matta da Paciência; segciindo
por esta até o ribeirão do Amaral, ironteando a casa de d. Anna Josephi-
na da Costa Braga; descendo por este ribeirão até o rio das Mortes Peque-
no epor elle abaixo até o encontro do ribeirão do Barros; subindo depois
por este a estrada que vae da Victoria para Conceição da Barra, seguindo
pelos Tapumes do sitio do Matto Grosso até Jacarandá; descendo pelo cor-
rego do Paiolinho até o ribeirão e por este até a Cachoeira do Bom Retiro,
onde tiveram começo estas divisas.

—N. LXV1I. As divisas do districto de Santa Rita do Rio Abaixo e Con-
ceição da Barra, no município de S. João d*El-Rey, ficam sendo as se-
guintes :

Pelo rio das Mortes até um ponto de sua margem direita, de onde parte a
linha divisória dos terrenos de Geraldo Ribeiro deTlezendee João Baptista
Ribeiro de Carvalho; e dahi seguindo pelas divisas dessas mesmas fazendas,
e depois pelas das fazendas de José Severiano da Silva, Dainaso José da
Silva e Christino Esfeves dosJSantos, com as cie João Baptista PJbeiro de
Carvalho e Francisco Ribeiro da Silva e outros, até chegarem ao rio do
Peixe, e por este acima como actualmente: passando desse modo a perten-
cer ao districto de Santa Rita, as fazendas de José Severiano da Silva, Fia-
vio Ribeiro da Silva, Geraldo Ribeiro do Rezende, Daníaso José da Silva,
Christino Esteves dos Santos, Companhia Morro da Mina e José Gabriel
Ferreira, da Silva.
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ma„7;,^a,ma P!^ei,Cel'a0diStriCt0de ^'^Ritaas fazendas de José Da-
vidas ntm Tu',m 

t0r J°Sé daSÜVa' Pcrte^entes; aofda cidade e cncra-vacias naquelle distrieto».
*

offlciles':0 
° aCÜ,al SaneamCnt° dcst« «d. temos as seguintes informações

m„t 
CÍd- d!S;,J?f° d'E|-Key conta-pelos ciados estatísticos fornecidos á

por s èsonHf 
e 

T10/amentos mm** ^ & & i^* mM
dos Ca°la,'a 

MWiciPal> 1S-OO0 almas, compreendendo to-aos os seos bairros e subúrbios.

cerct Tr nonn?al 
** 
^ qUe Vae S61>' de P^rencia,' cuidada/temceica de lo.OOO almas, cujo abastecimento será do 5.000.UOÜ de litros dosquaes vao ser traídos pelo projecto em questão mais de 4 milhões de litros;A população actual, si tivesse de receber uniformemente toda a á<nva <me

S™?.e/' 
PS1° ^-tecimento projectade, teria uma média dta° a dmais de 380 litros per capita.

Adoptada a quota básica da alimentação de 20!) litros diário, por habi-tante, acceila pela Oommissão, para projectos regalares, quando ha recursofinanceiro e aconselhada pelos mais eminentes eyspecia islãs, o se fólfmento de 5.000.000 de litros diários dará para uma populaçào de má s Pámfi almas, com a cidade industrialmente desenvolvida c dosando de todo oconforto hygienico da água. '
A rede de distribuição tom na cid. um desenvolvimento superior a "7ki ometros, sendo de cerca de 21 kilometros alinha adductora, d 3 

'¦•' 
ddiâmetro, projectada para trazer as águas do Ribeirão dAeua Limpa (depresada a captação dos córregos Sassafraz e Varginha), as quaes ,'•¦ ene heído as capacidades de altura, para escoamento pela gravidadeí-forami;S-nhecidas de excellente qualidade para alimentação, ceando mal se i lsuo^ratorio da Escola definas de Ouro Preto pelo p,dcssor !r. d^o^

O abastecimento será para toda a cid., inclusive os pontos alto, oomexcepçao apenas cio arrabalde do Senhor do Moirít| '
,-m»,",,0",-8?0!'08 

saodV'Vstoma separador absoluto,"óom um desenvolvimentototal de 1/ kilometros de eoUectores de manilhas de gres cerâmico WSrao fornecidos sob as especificações constantes do contracto deito'còn o I"Engr,* dr. Domingos J. da Rocha. SI"
O emissário dos esgotos, com 0,."33 e 0,-40 de diâmetro inlernb seráconstruído de concreto e terá um desenvolvimento de 2.360 metros' indolançar os despejos provisoriamente «in natura,, nas grandes. águas d'o Riodas Mortes, em cujo leito se fará a descarga geral da redeAhi flea descripto, em traços geraes, o 

"projecto 
dos grandes melhora-mentos, por que vae passar a prospera cidade de S. João d-flI-Rcv, doK-da de excellente serviço de luz electrica e cm breves mezes dol lado modernas rede de água potável e esgotos urbanos.-O orçamento total das obras projecladassceleva á cifra do 314-750èqÒassim distribuída ><»^>A)}

Obras de captação 2g;
¦ Linha de adducç.ão  ,~(,. •

Reservaterio. 
Rede de dxstnbuiçâo 198:310^80
Rede de esgotos 9_.™/vr,,
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—Embora servido o mun. pela E. F. Oeste de Minas, a sua industria
local, comquanto prospera, não attingio ainda ao gráo de adeantamento a
que é natural aspirar, pois esta via férrea tem tarifas asphyxiantes que inu-
tilisam esforços e iniciativas.

Só a exportação de queijos, por exemplo, pelas diversas estações do
munieipio, representa a 8.a parte de toda a exportação do Estado de
Minas.

— O clima de S. João d'El-Rey é excellente. Situada a 880 metros de alti-
tude, a sua temperatura máxima é de 32,°6, a minima de 1,°5 e a média de
18,°6, sendo a pressão barometrica de G87.

—A pos. geogr. da cid. é esta: 21.°8' de Lat. Sul e l.«17' de Long. Oeste
(pelo merid. do Rio de Jan.).

—Existem na cid. um bello e novo Theatro Municipal (arrendado á em-
presa J. Fálleiro & Comp.) ; a famosa banda e orchestra Lyra São Joanen-
se (dirigida pelo sr. João Felicianode Sousa e que já contou em seo seio os
notáveis musicistas mineiros, padre José Maria Xavier, Marcos dos Passos,
Luiz Baptista Lopes e o maestro Martiniano Bastos, quasi todos fallecidos);
o Gymnasio São Francisco de Assis, Collegio N. Sra. das Dores e Escola
Normal annexa ; Grupo Escolar com 10 classes ; Horto Agricola e Escola
de Lacticinios ; Lyceo São Gerardo ; Escola de Pharmacia e Odontologia ;
Asylos Maria Theresa e S, Francisco ; Hospital de Misericórdia ; Recolhi-
mento de o.rphâns e Albergue Santo Antônio (para mendigos) ; offlcinas e
escriptorio da E. de F. Oeste de Minas ; guarnieão do Exercito, com o 51.°
Bat. de Caçadores e hospital militar; Mercado Municipal, cafés, restau-
rants, cinemas, confeitarias e o Grande Hotel do Oeste; colônia agricola da
Várzea do Marcai c a bella Fazenda Britannica (do sr. Charles Causerj;
muitas casas commerciaes, de fazendas, modas, armarinho, molhados, feria-
gens, gêneros do paiz, algumas especiaes e outras por atacado : duas fabri-
cas de tecidos, engenho de café e arroz, fabrica de farinha, «eramica e fa-
bricas do tijolos, cal c telhas ; serrarias, marceneria, cortumes ; fabricas de
laias e de calçado ; alfaiatarias, confeitarias, cafés, fabricas cie cerveja, de
bebidas e massas alimentícias; fabrica de ladrilhos, typographias e papela-
rias ; joalherias, estabelecimentos photographicos e de costuras ; fabrica
de fogões, casas de serralheiro, colchoarias e muitas outras pequenas indiis-
teias, de menor importância.

--Nos arredores da cid. de S. João d'El-Rey, fica a estância balneariade
Águas Santas, onde ha uma fonte thermal de 28.°, um Ramal férreo da
Oeste, um estabelecimento de banhos do empresário sr. José Athayde Júnior,
um hotel e restaurant dos srs. Cardoso 

'& 
Comp. e varias casas para alu,

gticl aos veranistas.
A fonte de Águas Santas nasce na Serra cie Tiradentes o está captada

pela Gam. Municipal.
O logar tem SSft ms. de altit. o gosa de excellente clima : a Estrada

Oede vende 50 cártóòs cie'passagens de l.upor12$ ecíe 2.a classe por 7$,
para os que vão de S. João dei Rey a Águas Santas, achando-se estas em
territ. do mun. e termo de Tiradentes.

—Existem, actualmente, na cid. de s. Jcão d-El-Rey, as'seguintes ruas,
assim denominadas :

Moreira César, Duque de Caxias, Marechal Bittencourt, Tiradentes, Paulo
Freilv, Balbino Cunha, Avenida Carneiro Felippc, lícrmillo Alves, P a
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José Maria, Paysandú, General Osório, Cap. Villarim, Cel. Tamarindo, Santo Antônio, Dr. João Salustiano, Commendador Costa, Commendador Bastos,commendador Magalhães, Independência, Christovam Colombo, RibeiroBastos, Homem de Almeida, Aureliano Cimentei, Leite de Castro, Praçadas Mercês, Severiano de Rezende, do Bomíim, do Visconde de Ibituruna,Cliagas Doria, Pedro Paulo, etc.
*

-Em 1909, fali. na cid. de S. João,dEl-Rey o sr. coronel Antônio Fran-cisco da Rocha, portuguez de origem. ex-Director da E. de F. Oeste deMinas, que elle administrou durante largo período, tendo «ido o constructordos maiores trechos dessa ferro-via.
Constituio família em Minas e morreo pobre, depois de ter sido milliona-rio, datando a perda da sua fortuna do crak financeiro que arruinou a an-tiga Companhia Oeste de Minas, na qual tinha empregado todo o fructo dassuas economias.

,la ,? 
c,0-0"el]R^haf0Í tamliem o constructor dos primeiros 40 kilometrosüa E. de F. de Goyaz (entre Formiga e Arcos).-Na noite de 6 para7 de Jan. de 1912, falleceo, na cid. de S. João d'El-lv<7 a respeitável matrona, sra. Baroneza de S. João d'E]-Rey, viuva doBarão do mesmo titulo e que foi inhumada no Cemitério da Ordem d» 8Francisco de Assis.

Era natural do municipio do Turvo, ilibado l.o Barão do Cajurú (coro-hei oaoGuaberto de Carvalho) e foi casada com o distinCo sanjõanensed.. Lduaido Ernesto Pereira da Silva, barão de S. Joâo dEl-Rey e de cujoconsórcio teve diversos filhos. J
Ha mais de quarenta annos residia naquella cidade
Senhora do peregrinas virtudes, educou sua família nos sãos principiosda moral, da religião e da caridade. [
Existem entre os seos filhos, os seguintes : Drs. Joâo Gualberto Pereirada Silva, Eduardo K da Silva e José Maria P. da Silva e d. Maria Mo™

1d0 pi:;'nTteado dr- *»« mm i *» ***** e^ dos d,,. TSBurlamaqn. (Engenheiro naval e Capitão de Fragata) e Joaquim Lustosa ebem assim a senhorita Maria José P. da Silva.
-Nesta cid. foi inaugur., a 20 de junho de 1913, um novo e vasto pre-dio c nstrmdo para d Hospital da Santa Casa de Misericórdia de S. Jo4od El-Key, o qual funccionava num prédio antiquado e sem o devido confortohyg.en.co desde quando fora fundada a pia instituição, que tem vindo an-parada pela mão bemf.zeja dos irmãos da Santa Casa, srs. Manoel de Je"usFor es ,iose Carneiro Vieira, Jesé Moreira da Rocha, comendadores JoãoBaptis a Machado e Carlos Baptista Machado, Visconde de Ibituruna drsCustodio Magalhães e Eduardo Magalhães, entre outros beneméritos ao Ís-pitai,
-Existe na cid. o Asylo de S. Francisco de Assis, a bella creação do

melhorado ^ 
d° Sacramento' e °*!° prédio está hoje^uito

Foram feitos nelle os reparos necessários, e já estão funccionando di-versas oflicmas, como as de sapateiro, marceneiro, funileifo e encadernarãodevendo ser dentro de pouco tempo inaugurada a fabrica de sabãoE também pensamento da directoria do Asylo crear, nos terrenos per-tencentes ao estabelecimento, um campo pratico de agricultura, para en-
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sinar aos Asylados o manejo de machinas agrícolas e a applicação de
adubos chimicos.

—O 51.° Bat. de Caçadores do Exerc. aquartellado nesta cid. tem a
seguinte officialidade:

T.*-Cel. Commandante, Gustavo Sarahyba;
Major fiscal, José Cândido Rodrigues;
Capitão fiscal, José Luiz Pereira de Vasconcellos:
Capitão ajudante, Manoel Joaquim Marinho;
Capitães command. da 1.* Comp., João Christovam da Silva Júnior; da

3.* José da Silva Teixeira; da2.a Comp., 1.° Ten. Francisco de Moraes Cavai-
canti;'2.° Ten. Secretario, Américo Álvaro dos Santos; 1.° Ten. Director da
Escola Regimental, Helvécio Renato Bosouchet; 2.° Ten. Instructor do Tiro e
do Bat."1, Armando Silva; Intendente, aspirante Ilydio Paes da Silva; Su-
balternos das 3 Companhias: 1.°' Ten. Orestes de Salvo Castro, Nabor
Drummond da Costa, 2.0S Ten. José de Magalhães Fontoura, Alfredo Magno
da Silva, Pedro da Silva Cavalcanti, Floriano de Britto e aspirante Rose-
miro de Freitas Marinho; Capitão medico, dr. Belmiro Fernandes Antunes
Braga, chefe da Enfermaria Militar; 1.° Ten. medico, adjuncto dr. João Dama-
sio; 2 ° Ten. pharmaceutico, Carlos de Castro Cunha; 2.° Ten. Agente, Luiz
Lindemberg Amóra; e 1.» Ten. Dentista, Hermano de Oliveira Rocha.—Uma Escola Federal de Lacticinios foifund. pelo Gov. da União, na
cid. deS. João d'El-Rey, em 1912; funcciona ella no arrabalde de Mattosi-
nhos e tem annexo um campo pratico de demonstração, com cerca de 9
hect. de terras cultivados. Delia são:

Director, o dr. Affonso Negreiros Lobato Júnior, eng. agrônomo:
Vice-Director, o dr. Felippe Belford;
Chimico, o dr. Mareei Ledent;
Mestre de lacticinios, o sr. Raphael Esteves;
Irofesscr primário, o sr. Luiz Amaro Mattos;
Escrevente, o sr. Sebastião Lacerda; e
Auxiliar, o sr. Seb. Cavalcante.

Ha em S. João dEl-Rey as seguintes fabricas: duas de tecidos, uma
de calçados, ti es de fabricação de artefactos de latas, duas de cerveja, uma
de macarrão, uma de moveis, duas cle malas e arreios, varias de lacticinios,
unia de tecidos cle malha, uma de ladrilhos, duas de tijolos e telhas, sendo a
maioria dessas industrias movida á electricidade.

-A Empresa Telephonica, que liga a cid. e mun. de S. João d'El-Rey
a outros muns. do Oeste, é de propried. do sr. dr. Oscar Botelho, que a
organisou, em 1912.

—Em 19 de jan. 913 foi inaugur. na sede do distr. de S. Sebastião da
Victoria o abastecimento de água potável, mandado construir pela Ca-
niara Municipal de S. Joào d'El Rey.

*
Entre os chronistas, que têm escripto sobre a historia local cle S.

João d'El-Rey, conhecemos: José Antônio Rodrigues, autor de umaexcellen-
te Monographia sobre essa cid. e mun. do Oeste ; o prof. Aureliano Pimen-
lei, erudito autor dos Apontamentos históricos sanjoanenses; major A.
Campos da Cunha, pesquisador emérito e que tem no prelo uni trabalho com-
pleto para commemorar o Bi-Centenario da villa e cid. cle S. Joào d'El-
Rey.
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l af.rnE;SOreyeram 
tamb6m S0bre a llistoria de S. João d'El-Rey, o dr. Carlos de

ít* i,rr?reC'r7 r° Em WWm e o m Sertório de Castro, numapagina do Jornal do Commercio (do Rio)

hli.fr 
feSta,S„d° 2'° Centenapi0 de S. Joio del-Rey (1714-1914) deve serpu-

t££P£ ,St /0"° C'd"A'e!/' orê-anisado pelo jornalista local sí.lancredo Braga, que o dará illustrado e finamente impresso.
dn« Ait-T 

S6P! feit° de sorte a constituiI' uma bôa propaganda da cidade,
*!„ « t0S 

e S circumvisi"hanças de S. João del-Rey, taes como asAfeuas cantas, pitoresca fonte de águas thermaes existentes a meia hora de
t,lT° Xa ,a 

da Pedra' maravi'hosa gruta, celebre pela sua belleza na"
nhos! 

ajcGamellelras' as Cachoeiras do Carandahy, do Cala-Bocca, Mattosi'
0 trabalho conterá as seguintes matérias e assumptos:1. Collaboração sobre o Bi-Centenario Sanjoanense.2. Panorama geral e vistas parciaes de vários pontos da cidade... Apreciações sobre a administração municipal da cidade.

r»Ê% ^Tm't0' inforraa^es e Photogravuras sobre as Águas Santas,casa da Pedra, Gamelleiras, Cachoeiras do Carandahy, Cala-Bocca, Mattosi-nnos, Rio das Mortes, Colônias e mais arredores da cidade.5. Photogravuras dos principaes estabelecimentos de Instrucção e dosseos proprietários. ò
6. Photogravuras dos principaes estabelecimentos commerciaes e in-austnaes da cidade e de seos proprietários.7. Principaes repartições publicas, Theatro, Quartel, Escola de Lactici-nios campo de Demonstração, Distribuidora de Electricidade, etc.t>. A intelectualidade sanjoanense, retratos, collaboração e referenciassobre os principaes homens de letras de S. João.0. Vultos em destaque. Cliçliès, dos médicos, advogados, engenheirosetc, residentes na cidade.
10. Apreciações sobre a imprensa local, com retratos dos respectivosjornalistas, actuaes e já fallecidos.
11. Sanjoanenses illustres, já fallecidos. Sua nécrologia e retratos.
!~. Como se diverte em S. João ? Photogravuras e informações sobreos seos estabelecimentos de recreio.
13. Onde se deve hospedar em S. João?
Informações sobre hotéis e pensões da cidade, com photogravuras, etc-14. Si João religioso.
15. S. João acadêmico.
16. S. João militar.
17. S. João caridoso.
18. Descripção e Clichês sobre os estabelecimentos pios da cidade, emvários grupos. (Photographias).

. 19. Vistas de todos os districtos de que se compõe o municipio, comminuciosas informações c descripçõos de cada um delles.
20. S. João agricola.
Informações e referencias sobre a lavoura do municipio
21. A Estrada do Ferro Oeste de Minas. Sua administrarão e des-envolvimento.
22. Clichrs de todos os deputados, estadoaes e federaes, que rcpresen-tam o distrieto eleitoral de que faz parte a cidade de S. João d^l-Rey.
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CXLVdl —MUN. DS SÃO JOÃO I.VANGEUSTA

Fica este novo mun. entre Norte e Leste cio Est. (valle do Suassuhy
Grande, bacia do Rio Doce) e abrange 2 districtos de paz:S. João Evangelista (séde da villa e do mun.)

S. Sebastião dos Pintos.
—Na legislatura de 1911, o Congresso Mineiro creou este novo mun. de

S. João Evangelista pelo n. XX, do art. 7.° da lei n. 55G, de 30 de agosto,
sendo o territ. dos seos 2 distrs. de paz desmembrado do vasto- e populosomun. do Peçanha.

Por dec. n. 3.355, do 31 de o.ut. de 1911, o Gov. do Est. marcou o dia
31 de março de 1912 para se proceder ás eleições de vereadores da Câmara
do mun. de S. João Evangelista e de juizes de paz dos distrs. da séde e donovo distr. de S. Sebastião dos Pintos, tendo sido este ultimo creado pelon.L, do art. 2.° da cit. lei n. 556, assim concebido :—«Art. 2." Ficam creados os seguintes districtos:

L. De S. Sebastião dos Pintos, com território desmembrado do distri-
cto da villa de S. João Evangelista, no município do Peçanha e comas se-
gtiintes divisas:

«A partir da Cachoeirado Telles, seguindo pelo S. Nicolao abaixo, lado
direito, até a linha divisória com os districtos de S. José do Jacury, ao nor-
to, S. Pedro do Suassuhy e da cidade do Peçanha, a leste.

Depois pelo Suassuhy Grande acima, a partir cia foz do S. Nicolao, até
o córrego dos Pereiras inclusive, ao oeste do S. Nicolao, abrangendo to-
das as vertentes do Cansanção cite a cachoeira do Telles, onde fecha a linhano ponto de partida.»

Por oceasião da 2." discussão do refe.ddoproj.de div. admin. do
Est., no Senado Mineiro, passara o dito art. 2 '\ n. 50, com esta redaccão,
que melhor consultava os interesses do distr. de Pintos :

«E' creado o distr. de paz de S. Sebastião dos Pintos, constituído com
território desmembrado do districto cia villa de S. João Evangelista e per-tencendo a esse município, com as seguintes divisas :

«A partir da cachoeira do Telles, seguindo pelo S. Nicolao abaixo, lado
direito, até a sua foz com o Suassuhy e por este abaixo, sempre pelo mesmo
ado, até a cachoeira das Maivtas; dahi, seguindo o rio Suassuhy acima, até

o córrego dos Pereiras inclusive, abrangendo todas as vertentes do Cansan-
ção até á dita cachoeira cio Telles, onde fecha a linha no ponto de par-tida.»

Na discussão final do proj. da lei 556, na Câmara Estadoal, em agos-
to de 1911, foram apresentadas, em relação a este mun., as seguintes omen-
das, croando e transferindo districtos de paz:« Accresccnte-se, logo depois cio n, LXV do artigo 2.".: «LXV1 -deSanlo
Antônio de Gaankães, desmembrado do districto da cidade e município de
Guanhàes, com os mesmos limites que constituíam o districto policial cie
Santo Antônio, para o município de S. Joào Evangelista».

Artigo 5.".— Accresccnte-se. logo depois do n. X, in-finc:
«XI. cleS'. José do Jacury, do aetual município de Pe;a.iha, para o

município de S. João Evangelista, regulando-se as divisas entre os dois
municípios, no território de Jacury, de accordo com o artiiro 12 desta lei.
com referencia ao art. 78 da Const. do Estado.»

j
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Artigo. —Accrescente-se, onde convier :
« Fica revogado o dispositivo da lei provincial n. 3.409, de 27 de Julhode 1887, que transferio a Fazenda de S. José das Barreiras da freguezia,hoje districto, de S. João Evangelista para a então cidade de Suassuhy,

(actual cidade do Peçanha).»
-E por esse modo, si tivessem vingado passar tão justas emendas, omun. de S. João Evangelista teria ficado composto dos quatro districtos de

paz da Villa de S. João Evangelista (sede), de S. José do Jacury, de S. Se-bastião dos Pintos e de Santo Antônio de Guanhães, com os limites iá assi"
gnalados, modificando-se assim para melhor o n. XX do art. 7.° da referidaLei 556, de 30 de agosto de 1911.

—Pertence o novo mun., judiciariamente, ao termo forense do Peçanha
(comarca de Guanhães); eleitoralmente, ao 7.° distr. federal e á 6." circumscr.estadoal; ecclesiasticamente, ao bispado de Diamantina; e, nas relações pos-taes, á Sub-Administr. dos Correios, com sede em Diamantina.-Em 1912, foi elev. á3.a classe a Ag. do Corr. da sede deste mun., ten-do um estafeta distribuidor, malas diárias e serviço de emissão de vales
postaes.

-Vide no 3.«vol. deste Annuario (ed. de 1909, pags. 784 a 796) umalongadescr. histor. e chorogr. do actual mun. e então simples distr. de S.João Evangelista.
*

No anno de 1910, já possúia esta progressista localidade os seguintes me-lhoramentos, que a tornaram digna de ser Villa e cabeça de um novo muni-cipio :
Grupo Escolar—prédio construído pelo povo, no valor de 5:000g000 e of-ferecido ao Governo do Estado (vide Relatório da Secretaria do Interior de1908, pag. 155) em 1908.
Nelle foi inaugurado o Grupo com 4 cadeiras naquelle anno, havendo en-tao cerca de 250 creanças de ambos os sexos nas escolas. Hoje, conta o Gru-

po Escolar 6 cadeiras e os alumnos passam de 300.
Estação telegraphica-Inaugurada em 17 de outubro de 1907, pertence aodistricto de Minas-Norte, do Telegrapho Nacional.
Cadeia Public a- excellente prédio estadoal, construído em 1910, com au-xihos do Gov. e do povo do distr. Tem commodos para prisões e salas da

guarda e das audiências das autoridades.
Casa de Detenção-prédio construído a expensas do povo, em 1906, servede Quartel da força policial ahi destacada, desde 1907.
Pontes-i sólidas pontes ligando as varias ruas do logar, sendo 1 dellas

a maior e mais bella, com 120 palmos (ou 28 ms. de vão), junto á Casa deDetenção. Ha 15 ruas, 4 praças e um novo bairro-o de «Bello Horizonte.»-quee a parte nova do moderno São João.
Templos-A Egreja Matriz de S. João Evangelista, templo moderno evasto, inaugurado em 1901, no novo bairro da localidade chamado «BelloHorizonte»; e a Egreja de N. S. do Rosário, poético templo situado numacollina, foi a primitiva Matriz do logar (construído em 1883). A nova Matrizncou em mais de 30 contos de réis4

A freg. ecclesiasticapert. ácom. foraneadas Sete Dores (bisp. de Dia-mantina) e o seo perímetro é de 4 legoas.
Prédios particulares-Kxistmm, nos fins de 1908, 320 casas térreas 4 so-brados e alguns chalets, de estylo moderno, no perimetro urbano.
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Cemitério Publico— Atraz da Egreja do Rosário fica o «Campo Santo»,
com área suíficicnte, todo murado e dividido em quadras.

População—No recenseamento de 1890, figurou o districto com 3.997 ha-
bitantes, sendo 1.954 homens e 2*04:1 mulheres. Em 1908, era calculada á po-
pülação do arraial em 2.000 a 2.100 almas, e a de todo o districto (abrangendo
S. Sebastião dos Pintos e Bom Jesus da Canna Brava) em 7 a 8 mil almas,
senão mais.

Corre?o—Tem uma movimentada Agencia de Correio de 3.a Classe, su-
bordinada á Sub-Administração de Diamantina; tem correio, diariamente,
para as cidades de Guanhães, ao sul, e Peçanha, ao norte; expede malas para
outras linhas (São José dos Paulistas e São Sebastião dos Pintos); e de S.
João communica-se em 5 dias para o Rio de Janeiro, 4 para Bello Horizonte,
3 para Curvello, dia e meio para o Serro. Como era de justiça, fez-se a creação
de um carteiro ajudante, nesta agencia.

Producção agrícola-^m 1901, uma estatística do juiz de direito dr
João Cancio da Costa Prazeres dava a este districto uma exportação annual
média de 20 mil arrs. de café para as praças de Ouro Preto, Sabará, Rio das
Velhas e Curvello. Hoje, produz de 25 a 30 mil arrobas de caíé, não se
computando aavultada exportação de aguardente ae canna, toucinho, assucar»
arroz, feijão, polvilho, farinha de milho, gêneros de producção abundante no
districto, onde ha muito boas fazendas de café, vários engenhos de ferro para
moagem de canna, moinhos, etc.

Eleitorado— Em 1896, dava o districto 388 eleitores, em 1908 era de 65^
eleitores e em 1912 seo eleitorado era de 708 eleitores estadoaes e federaes.

Dados estatísticos -Data de 1874 a fundação do arraial de S. João Evan-
gelista, que também se chamou S. João do Ildefonso, S. João do Suassuhy
e S. íoão Novo. A creação da freguezia civil data de 4 de novembro de
1880 (lei prov. n. 2.654), e a da parochia, de 15 de agosto de 1882. Tem o dis-
tricto um patrimônio de 14 alqueires de terras, para logradouro publico; mede
o seo território cerca de 36 a 40 kiloms. de comprimento por 18 de largura»
estando a sede no centro. O extincto Concelho Districtal rendia 2:500$ por
anno. Dista a localidade 24 kiloms. do Peçanha, 36 de S. Pedro de Suassuhy,
40 de Jacury, 20 de Pintos, 14 de Santo Antônio, 36 de Guanhães, 24 de Pau-
listas, 36 de Patrocínio. 42 de São Sebastião de Correntes, 48 de Columna,
localidades estas que rodeiam S. João Evangelista. Possue o logar 1 club
literário, e 1 sociedade recreativa, 1 banda de musica, alguns pianos, grupo
escolar, pharmacia, hotel, mercado de tropas, 3 usinas ou engenhos de be-
neficiar café, muitas lojas e casas de commercio bem sortidas, etc.

A parochia é provida de Vigário e ha autoridades policiaes com um pe"
queno destacamento local.

— Além da desenvolvida agricultura, no districto, cuida-se ahi da criação
de gado vaceum e do plantio da vinha, lia algumas quedas dágua (Cansam
ção, Sujo, Maretas, Jambeiro, Tell.es, etc.) ,bons minérios de ferro e lavras
de ouro, no mun. de S. João Evangelista.

—Dentro do território do mun. ficam os povs. de S. Sebastião dos Pintos,
Barra do Cansanção, Adrianas, Bom Jesus da Canna Brava, Vargem Alegre da
Jurema, Sardinhas e outras aldeias e sitios de menor importância.

—Pordecr. n. 2.901, de 2 agosto 1910, o Pres. do Est. dr. VVenceslao
Braz creou duas cadeiras mixtas de instrucçao primaria, uma em Jurema e,
outra em Cannabrava.
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Por decretos n5. 3.039 e ,3.040, de 27 de set. .de 910, o Pres. do Fst sr
onEri co„7rteo em cad-d0 sexo fem-aesc- -^-.c píuL :;.;,;outia.cad. para o sexo masc, na mesma localidade.
dada~emK,AOJOaOEVanSClÍS('allai'nla Li<>a Proteclora da Instrucção fim-

enfio mun fr pV \l 
°''a ° C1"e en(â°.fOT^c« (entre os demais doentão mun. do Peçanha) maior numero de estudantes (mocos o mocas) oarn o

pXeroiothee2irantina(8,?araocoiiegio d°ser- h2::pequeno theatro e um grupo de amadores da arte dramática, na Villa.

De um inquérito ecorion-ico ÍVii.o pola Insp. Agric. Fed em Minas sobre os municipios de Minas Geraes extrahimos petno Lc - í '... i. l- ^ lllw' «AUdii-imos estas informações do mu-nicipio de S. João Evangelista (publicadas em Junho de 1913)
sinâff 

""TT leV° Se,° ÍnÍ0Í° n° aM° de 1874^ até entâ° era umasim les fazenda, denominada São João, propriedade do capitão lldefonsoCoelho da Rocha, já fallecido ha annos. uaeionso

Pn,.t 
PrimeÍra CaSa f0Í construida P°r «'* Alho deste, Valoriano Coelho da

A entrada dos mascates concorreo para que alli fossem se estabelecerdiversos negociantes c de tal sorte progredio a povoação de S Ellldetonso, como a principio era chamada, que se teimou em pouco temiamarraial, conhecido pelo nome de S. João Novo.-Em 1880, foi croada a freguezia por lei provincial n. 2.GÕI, «lo 4 do no-vembro, con, o nome de S. João do Suassuhy, tendo sido instalada aT,de agosto de 1881. insunaua a lo
Nesta mesma data foi provida a freguezia pelo revmd. sr. padre .loaquirn An tomo dos Santos Lacerda, a quem relevantes serviços deve V Joãoe que fo, o primeiro vigário da parochia, ahi fallociüo em imUs seos limites conservaram-se os mpsmn« nnm «; ^', - ' -.

pado 
(.891,, quando as fregne,|pSram>Z M^BM

Em 1882, por proposta dos então deputados provinciaes padres Aloxo.ndre Generoso de Almeida e Silva e Venancio Ribeiro de ãM Zf ôra"lhe mudado o nome para o de S. João Evangelista do Peçanha-Em 189.,, suecedeo ao revmd. padre Joaquim Lacerda, no paròchiãto dafreguezia, p monsenhor Antônio Pinheiro Brandão (W v < arildo-se .patriotas locaes, homens de boa vontade > sM^ d dr feLson de Scnna, com seo gênio emprehendedor, mdito fizeram paí0f,'cevolvimen o moral e material de S. João, tornando conhecido £"mnÍeSacüf a' °novo municipi0' °todos m,iito *«^ miSSS
Effectivamcntc, pelo art. 7.", n. XX, da lei n. 55C, de 30 de acosto deWll, fo, elevado a villa, desmèmbraudb-sè do prospero nuinicin o SÓ Po, anha, sendo a nova sede installada a 1 » de junho de p„, eÇa"-Compoe-se o município dos districtos da sedo e do d» <* ^wr~dos Pinfo^- fiphi «n oitMn,? i, ao cie S. .Sebastiãoaos iintos, acha-se situado ao nordeste de Minas e limita-se com os im-portanto» muH.cpios do Serro, Guanhães e Peçjanha.
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Sua superficié não é grande, pois apenas tem o municipio 36 kilometros
de extensão e 30 de-làrgura.

Sua população é de cerca de 12.003 habitantes, contando a sede 2.000.
A sede do municipio está collocada numa immensa planície, que se presta
perfeitamente a uma importante cidade.

O clima é saudável, com os melhoramentos porque tem passado, quan-to ao saneamento local.
—O municipio é banhado pelo Suassuhy Grande e seos affiuentes—ribei-

rões S. Nicolao Grande, S. Nicolao Pequeno, Babylonia, Mesa, Canna-Brava,
Cansanção e outros diversos córregos, como o Bom Jardim e S. João, quebanham a villa.

Estos ribeirões formam em seo curso importantes cachoeiras, sendo a
principal no S. Nicolao Grande, distante da villa 5 kilometros, a qualse presta admiravelmente para instailação de uma usina geradora electrica,
que illuniine a villa e dê força ás industrias que ahi se estabelecerem.

—A sua riqueza provêm da cultura de cereaes cm grande escala, e do
café, fumo, feijão, batatas e diversas outras culturas.

A criação do gado vaccum, muar e cavai lar vae se desenvolvendo,
comquanto seja actualmente a pastagem feita com grande trabalho. Cria-
se em grande escala a espécie suina e cuida-se da apiculfura.

—Encontra-se grande quantidade de minérios de ferro, existindo uma im-
portante fabrica cle fundição no Jambeiro—retiro do sr. tenente-coronel Du-
vai Pimenta, onde também existe formação de ouro, a 2 legoas da villa, e
no caminho para S. Sebastião cle Correntes.

— O commercio é importante; ha na villa 5 casas commerciaes do pri-meira classe, 9 do segunda o 30 cle negócios diversos.
A maior exportação consta de café, toucinho, fumo, aguardente, assu-

car e cereaes.
O commercio de exportação e importação é feito nas estações de S.

Barbara, S. Lusia do Rio das Velhas e Curvello, naE. de F. Central do
Brasil.

—Produz annualmente 30.000 arrobas de café, 60.000 de toucinho, 1.000
de fumo, 800 de assucar e 10.000 barris de aguardente, existindo 14 enge-
nhos de cylindro de ferro movidos por água, e 30 de moendas de madeira,
movidos por animaes.

Para os municípios do Serro, Diamantina e Guanhães, exportam-se ce-
reaes, toucinho, rapaduras, muito polvillio, cera em velas, aguardente e
assucar.

-Ha na villa 36o casas, 15 ruas, 5 pragas, 2 egrejas, um cemitério, uma
cadeia, um prédio em que funeciona o grupo escolar, um gabinete de leitura
annexo ao mesmo, uma agencia do Correio, de 3.a classe, que despacha
diariamente malas para o Rio e Peçanha e periodicamente para Pintos e
Paulistas; 3 machinas ou usinas para beneficiamento do café, uma pharmacia
bem montada, uma estação telegraphica federal e um posto meteorológico.

Dentre as casas notam-se alguns bons chãlets e sobrados, as collecto-
rias do Estado e da União, dois bellos prédios do sr. coronel Cornelio José
Pimenta, e varias outras habitações importantes.

A Matriz, construída de 1895 a 1900, por esforços do revmd. monsenhor
Antônio finheiro Brandão, é um templo espaçoso e de muito bom gosto.

%.,
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O Grupo Escolar, da sede do mun. consta de 5 professores e 2
adjuntas, estando actualmente em funcção 7 aulas em dois turnos, com
perto de 250 alumnos freqüentes.

* •
—Existem no mun. muitas e importantes fazendas, merecendo especial

menção as 3 seguintes: «Fazenda das Casimrinas*, propriedade do sr. coro-
nelCornelio José Pimenta, nos subúrbios da Villa, a dois kilometros, com
uma área de 300 alqueires em mattas, pastagens, cafesaes e cultura de ce-
reaes; produz annualmente 3.000 arrobas de café, 2.000 barris de aguar-
dente, 300 arrobas de assucar, muito milho, feijão, arroz, batatas diversas,
etc; e tem uma criação de gado superior a 300 cabeças.

«Fazenda da Boa Esperança», propriedade do sr. capm. Marciano de
Sousa Guerra, distante da Villa 5 kilometros, com 120 alqueires de área em
mattas, pastagens, cafesaes e cultura de cereaes e batatas e fructas, em
grande escala; produz annualmente 2.000 barris de aguardente, 200 arrobas
de assucar e 1.500 de café. Esta fazenda é cultivada pelos novos processosda mecânica agricola e já foi subvencionada pelo Governo do Estado, ten-
do mais ou menos 10 alqueires de terreno cultivado a arado.

«Fazenda das PàZmeíras»,propriedade dos herdeiros do finado senador João
Nepomuceno Kubitscheck, e do revmd. monsenhor Pinheiro Brandão, dis-
tante da Villa 8 kilometros, com uma área de 300 alqueires em mattas,
pastagem, cafesaes e cultura de cereaes em grande escala; produz annu-
almente 600üarrobas de café, 800 barris de aguardente, e tem algum gado.—Ha diversas outras propriedades agricolas e pastoris a maior distancia
da Villa.

Mesmo em seos subúrbios encontram-se 3 chácaras ou sitios impor-
tantes, sendo um de propriedade do sr. tenente-coronel Arthur Borges do
Amaral, com uma área de 60 alqueires de terras em mattas, cafesaes e pas-tagens ; produz annualmente 1.500 arrobas de café, 500 barris de aguarden-
te, 200 arrobas de assucar.

Outra propriedade agricola do sr. coronel Antônio Borges do Amaral,
com uma área de 30 alqueires de terras, dos quaes 12 cm cafesaes, produ.zindo annualmente 3.000 arrobas de café e 18 alqueires em pastagem. A do
sr. capitão Antônio Pedro Gonçalves Filho, com 100 cabeças de gado, con-
tendo uma área de 30 alqueires em pastagem e 30 em mattas de cultura.

—Diversos são os retiros pastoris do municipio, sendo digno de nota o do
sr. tenente-coronel João Gualberto Gonçalves, com 300 alqueires de pasta-
gem e uma escolhida criação de gado, superior a 300 cabeças; o do sr.
major Manoel Marcellino da Costa, com 200 cabeças de gado' e uma boa
pastagem superior a 200 alqueires; o do sr. capitão José Celestino Ribeiro,
com 60 cabeças de gado, engenho de serra e uma cultura de café, pro-duzindo 400 arrobas, annualmente; o do sr. capitão Sebastião da Costa
Rocha, com 80 cabeças de gado, boa bastagem e matta de cultura e uma pe-
quena plantação de café;o do sr. tenente-coronel Duval Pimenta,com uma área
de 400 alqueires em pastagem, com uma criação de gado muar e cavallar
bem desenvolvida.

O povo da roça occupa-se geralmente da pequena lavoura e da poly-cultura.
*

, Districto de Pintos-S. Sebastião dos Pintos é uni prospero districto
creado pela lei n. 556, da Divisão administrativa de 1911.(art. 2.°, letra 4};
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comquanto muito novo o logar, tende a desenvolver-se pela actividade e bôaorientação de seos habitantes; conta umaescola publica primaria muit0freqüentada e bem dirigida, uma Agencia de Correio, uma Capella e 80casas.
A sua fonte de riqueza provem da cultura do fumo, café, canna e daex-

portaçáo em grande quantidade de toucinho.
São uberrimas as suas terrrs e prestam-se principalmente para a culturado fumo e café.
Planta-se alli muito arroz, milho e feijão; e o seo commercio é bem de-senvolvido.
O districto é banhado pelo Suassuhy Grande e acha-se situado em uma

planície, que se presta perfeitamente ao seo desenvolvimento futuro.-Ha muitas e importantes fazendas no districto, sendo as principaes asdo sr. capitão Manoel José de Oliveira, Paulo Alves da Costa, capm. JoàoGeneroso de Almeida e Silva, etc.
Mesmo nos subúrbios do arraial de Pintos, existem uma chácara do sr.major Lermino José Pimenta, que produz annualmente GOO arrobas de cafée um pequeno retiro com alguma criação de gado, propriedade do sr ca-

pitáo Francisco Demetrio de Paula Costa.-Tal é, em synthese, a situação econômica deste novo e progressista mu-nicipio de «Sâo Joào Evangelista», cujo território pertence á bacia do Rio!Doce».
*

-A estação do Telegr. Nacional, na Villa de S. João Evangelista, pert.ao distr. de Minas-Norte e fica entre as estações de S. Miguel de Guanhãese S. Ant.nio do Peçanha.
-Tem o mun. de 36 a 40 kilometros de comprimento, cerca de 0 a 7legoas de diâmetro, com 18 kilometros de raio, estando a sede mais ou me-nos no centro, podendo-se, pois, avaliar a sua superfície cm 15 legoas nua-dradas mais ou menos.
-Dista a villa de S. João Evangelista 27 kilometros da cidade do Peçanha36 da de Guanhães, 42 do districto de S. Sebastião de Correntes, 2:!'do dêSão José do Paulista; 40 de Sao José do Jacury, 32 de São Pedro do Suassuhy48de.Sto. Antônio da Columna, 48 de Mãe dos Homens do Turvo 15 de SantoAntônio de Guanhães, 18 de São Sebastião dos Pintos, arraiaes todos essesdistantes da Villa um dia de viagem a cavallo e dispersos em torno do mun-üe b. João Evangelista.
-Neste peq. e adeantado mun. norte-mineiro, a instruccao primariaestá bem desenvolvida, contando elle um Grupo Escolar cora 0 cadeiras nasede, 2 escolas no distr. de Pintos, 1 esc. lural mixta em cada um destespovoados: Canna-Brava, Vargem da Jurema, Sardinhas e Barra do Can-sanção.
-Em Junho de 1912, a Sec. de Agricult. do Est. mandou estabelecerahi um Posto Meteorológico ligado á rede meteorológica do Est. funccio-nando o dito Posto annexo ao Grupo Escolar e a cargo do respectivo Dirdeste estabelecimento.
-Asolemne installação do mun. se realisou a l.o de Junho de 1912 comaposse da sua !;• Câmara, composta dos srs. Cel. Antônio Borges do Ama-ral presid., TV coronel João Gualberto Gonçalves, vice-presid , pharraa-ceuticos Francisco Carpophoro da Rocha e Carlos Antônio Pereira, secreta-
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rios, major Lermino José Pimenta e cap.m Olympio Júlio Costa* e José
Cesario dos Santos, vereadores.

—A Estreita Polar (de Diamantina) assim noticiou as festas officiaes da
instai, do novo mun. e villa deS. João Evangelista:

«Desejando dar uma pequena noticia das festas da installação desta
Villa e do novo Municipio, venho fazel-o succintamente.

Dos diversos municipios visinhos—Conceição, Guanhães, Peçanha e
Serro, vieram pessoas de todas as classes sociaes, famílias,-representantes
de todos os membros do Governo do Estado e das diversas corporações
religiosas e sociaes, da imprensa, etc.

Dois coros de musica.io daqui e o da cidade de Guanhães realçaram todas
as festas.

A' meia noite de 31 de maio para 1.° de Junho ouviram-se 21 salvas de
dynamites e em seguida grande quantidade de fogos.

Ao som do Hymno Nacional e com= segunda salva de 21 tiros foi, ás G
horas da manhã, alçada em todas as Repartições publicas da Villa a bandeira
Nacional.

A's nove horas, houve miss* solemne campal ouvida da praça da Matriz,
tocando no coreto a orchestra Michaelense.

Ao meio dia, realisou-se a installação da nova Câmara, indo os vereadores
ncorporados da casa do coronel Antônio Borges do Amaral, presidente, para
o salão das solemnidades, no Paço Municipal. ;

Precedidos duma das bandas de musica e das senhoritas que represen-
tavam a Republica e os Estados do Brasil, foram os vereadores acompanhados
por todo o povo e de innumeras delegações presentes.

As ruasachavam-.se ornadas de lindos arcos, bandeirolas, serpentinas,
palmeiras, etc. e juncadas de pétalas de flores e confetti. Em chegando o
cortejo ao edifício das sessões, as bandas se revesavam, tocando o Hymno
Nacional e outras peças do seo ivasto repertório.

Depois da leitura da acta e juramento dos vereadores, o sr. Presidente
levantou-se e declarou «em nomedeDeos Todo Poderoso e da Lei, installada
a Câmara da Villa de S. João Evangelista e seo municipio», sendo o acto
saudado por uma prolongada salva de palmas dos numerosos assistentes.

Seguio-se a sessão cívica congratulatoria. Falaram diversos oradores,
que exalçaram o patriotismo dos habitantes de S. João Evangelista, sua
tenacidade empiomoverem o progresso do logar, esperando sempre a rea-
iisaçâo do seo desideratum.

Acclamaram os nomes do dr. Nelson de Senna, representante deste G.°
districto eleitoral no Congresso'do Estado, do monsenhor Pinheiro Brandão e
de outros paladinos deste tentamen.

Foi orador oflicial o jovem estudante Maximiniano de Miranda, filho do
advogado coronel Ângelo de Miranda.

E>teve representada a.imprensa mineira, inclusive a Estrella Polar. A1
tarde, teve logar a Benção do SS., Sacramento em acção de graças, seguindo-
se una passeata cívica pelas extensas ruas da nova Villa, ouvindo-se, diversos
discursos até alta noite, ao estampido de myi iades de salvas de fogos. Se-
guio-se o e^pectaculo da Companhia eqüestre, Circo Alagoano.

Hcntem (2 de Junho), houve o banquete em cuja mesa em forma de U,
tomaram assento todas as autoridades presentes, sendo esse banquete oflicial
otfencido pela Câmara e povo ao deputado dr. Nelson de Cernia, em signal

m
Pr :v'!í*t--
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de gratidão, e saudado o homenageado na pessoa do seo legitimo represen-
tante, sr. coronel Antônio Borges do Amaral.

Ao Champagne, ergueram-se diversos brindes, entre outros, ao Clero
Diamantinense e ao seo chefe, ao querido Arcebispo^Bispo sr. Dom Joaquim,
nas pessoas do monsenhor Pinheiro Brandão e do digno vigário da Villa,
rev. sr. Padre Leopoldo Seabra. O primeiro respondeo, agradecendo, peloeminente Prelado.

Seguio-se um animado saráo, no Paço Municipal.
Houve depois, á noite, representação dum drama sale siano e na manhãseguinte foi celebrada, na Matriz, solemne missa de requiem, por alma dos

saudosos pães do dr. Nelson de Senna, em signal de gratidão do povo domunicipio.
Todos sentiram a ausência deste grande amigo. Em todas as solemnidades

tem reinado a maior harmonia e ordem que se pode desejar.
Estão delirantes de contentamento os S. Joanenses por solemnisarem a

realisação de um sonho dourado, que ha muito os alimentava.
Deos os proteja e lhes dê forças para, na união de vistas, promoverem a

prosperidade desta Villa e seo novo municipio, dando-lhes um futuro jun-cado d* roseas felicidades. K o voto que faz, como amigo deste logar, o
Correspondente da Estrella Polar».

*

Distr. de S. Sebastião dos Pintos-A 15 de Junho de 1912 foi official-
mente install. pelo Presid. da Câmara do mun. de S. João Evangelista, ao
qual pertence, este novo distr. de paz de S. Seb. dos Pintos, creado pelo n.
50 do art. 2.° da cit. lei 556, de 1911.

^ O acto da instailação teve logar na Casa da Instrucção, sendo orador
oílicial osr major Franklin P.eis, director do grupo escolar da Villa, sendo
então empossados o 1.° juiz de paz e escrivão do novo distr., srs. Cap."1 João
Gualberto de Meira e Cap.ra Juscelino Narciso de Andrade.

—A povoação de S. Sebastião dos Pintos (até 30 de agosto de 1911) era
sede de um simples districto policial encravado no território do districto de
paz de S. João Evangelista, a cuja parochia estava sujeito, ecclesiastica e ei-vilmente.

Fica em águas do rio Suassuhy Pequeno este distVicto, pelo seo affluente
S. Nicoláo Grande. Do logar temos esta noticia:

«O arraial de S. Sebastião dos Pintos, distante de São João Evangelista
(ao nordeste) pouco mais de 3 legoas, é uma povoação de cerca de 90 casas,
á margem do ribeirão de S. Nicoláo.

Sobre este ribeirão construíram os habitantes a expensas próprias (de-
pois de muito esperarem auxilio dos cofres públicos) uma ponte, que, senão
prima pela arte, parece primar pela segurança.»

(Vide Estrella Polar, de Diamantina, junho 1908).
?\h ~A localidade é risonhae solírco muito com a epidemia de varíola, que a
assolou, em meados de 1895, fazendo abi muitas victimas e esmorecendo o
commercio.

Dahi para cá ainda não se levantou ao seo antigo pé de prosperidade, não
obstante o esforço de seos briosos habitantes.

Entretanto, devido a sua optima collocaçâo, boa aguada, uberdade do solo,
producção de café e cereaes, S. Sebastião dos Pintos virá a ser dentro em
pouco um dos bons arraiaes da «Matta do Peçanha-, no futuroso mun. da vilia
de S. João Evangelista.
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—Era pequena demais a capella que até bem pouco servia. Monsenhor
Brandão, então vigário de S. João Evangelista, em 1907, substituio-a poroutra de mais espaço, e de geito tal que mais tarde poderá se converterem
capeiia-mór da nova Egreja, no arraial.

—Em junho de 1908, esteve em Pintos o bispo dom Joaquim (da dioc. de
Diamantina), que ahi falhou um dia em vista da boa vontade do habitantes,
que lhe deram provas de ser um povo hospitaleiro e religioso.

Houve então 397 chrismas, durante essa rápida passagem do diocesano,
no logar.

Em 1913, aportou pela 2.* vez no distr. a mesma autoridade diocesana.—Em 1898 [Revista do ArcJiico Publico Mineiro, tomo 3.°, pag. 712) já
possuía a povóação 50 casas, uma capella nova, bem começada, e 2 escolas
estadoaes, uma para cada sexo.

-Rodeiam o districto de S. Sebastião dos Pintos, outrora denominado«São Sebastião da Aldeia», os territórios de São João Evangelista, pelo sul,de São Pedro do Suassuhy, S. José do Jacury e Santo Antônio do Peçanha',
pelos outros pontos cardeaes.

Os novos povoados de Adrianas, Cansanção, Araras, São Bento, Can-tagallo, lhe ficam poucas legoas distantes, pertencendo hoje ao distr. o
territ. da Barra do.Cansançào e outros, que lhe foram annexados pela ult.
liei'; da div. adm. do Est., em 1911.

-Pela dimensão de seo território, estatística das casas existentes, no
núcleo da povóação e na zona rural, pelo numero de habitantes do arraial efazendas, São Sebastião dos Pintos em tudc já satisfazia os requisitos dos §§1.» e 2.° do art. 2.° da lei n. 375, de 1903, e referidos §§ do art. 2. o do dec.
n. 1.638, que regulamentou a dita lei n. 375; pelo que, em 1911, a lei cit.
n. 556 ahi creou um distr. de paz, com os limites que lhe foram assignalados
no art. 2 °, daquella lei.

-As 2 escóUs do logar tinh.m sido suspensas, ha alguns annos, e o seo
restabelecimento se impunha, como medida de justiça, pois ha alli mais de100 creanças em edade escolar.

Por esse motivo, em dez. de 1910, o Gov. do Presidente Bueno Brandão
desdobrou a escola mixjtaotadoal em duas, uma para cada sexo, na sede do
pov. de S. Seba>tiào dos Pintos.

-O art. 10 de um proj. do Congr. Legisl. do Est., em 1910, mandava
ficar revogada a lei provincial n. 3.4u9, de 27 de junho de 1887, na parterelativa á transferencia da fazenda denominada ò'. Jose dos Barreiros (de d.
Anna Nunes Coelho), da freg. de S. Joào Evangelista para a então cidade de
Suassuhy.

Tal fazenda fica em territ. deste distr. de S. Sebastião dos Pintos.

—Oito kilometros ao norte de Santo Antônio de Guanhães e 6 ao sul daVilla de $. Joáo Evangelista está o nascente povoado de Vargem Alegre,
que é a antiga o Aldeia da Jurema».

Existem ahi uma peq. Capella e uma esc. mixta rural, em prédio pro-
prio do Est , desde 1910.

O risonho povoado de Vargem Alegre, que começou a se formar lia pou-co? annos umalegoa, si tanto, ao sul de Sào Joào Evangelista, tem propor-
Voes par i ser uma bonita localidade.
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Bòa aguada, clima temperado, topographia excellente, horizonte es-
campo, na vargem ampla, e com alguns serrotes de pedra e colinas a Oeste,
Vargem Alegre tende a se desenvolver e da aldeiazita de hoje surgirá, na-
quelle recanto da Matta, quasi limitrophe dos actuaes municípios de Guanhães
e de S. João Evangelista, uma garrida povoação, dentro de poucos annos.

Sua população, esparsa em pequenos sítios e chácaras, se entrega áagri-
cultura, exportando paraS. João Evangelista os gêneros de sua lavoura de
canna e cereaes.

Fica Vargem Alegre da Jurema encravada no mun. de S. João Evange-
lista, á cuja jurisdicção civil e ecclesiastica pertence.—O nome Jurema é da flora indígena, e, em botânica, essa planta indígena
se denomina mimosa-jurema.

*

O chamado—Commercio da Canna Brava é outra povoação que surge na
mesma região.

Seis kilometros ao noroeste de S. João Evangelista, no território deste
mun. e no caminho paraS. José do Paulista, fica o povoado de Senhor
Bom Jesus da Canna Brava, que, em 1898, já contava 20 casas, cerca de 100
habitantes, duas escolas, uma estadoal (rural) e outra municipal (mixta), atn-
bas bem freqüentadas, conforme se vê da Revista do Archivo Publico Mi-
neiro, tomo 3.°, pag. 742, em informação do vigário da parochia de S. João
Evangelista.

O pequeno povoado é banhado pelo córrego Canna-Brava, afíluente do
ribeirão Sâò Nicolao Grande; e sua população se entrega aos labores rocei-
ros, cultivando a canna e cereaes, e cuidando da criação de suinos produc-
tos que se exportam para o mercado de S. João Evangelista.

-—A escola estadoal ahi foi supprimida, em 1899, durante a presidência
Silviano Brandão, e como era de justiça o gov. do dr. Wencesláo Rraz a
restabeleceo (1910), attendendo á população escolar, que ahi existia sem re-
ceber instrucçao.

O pov de Canna Brava data de uns 18 annos e tem hoje umas 30 casas,
uma peq. Capella do Senhor Bom Jesus, 1 prédio escolar pertencente ao Est.
e algumas casas de commercio.

—Bairro dos Sardinhas. Fica no territ. do mun. de S. João Evangelista,
na estrada de rodagem entre a villa e o distr. do Paulista.

Em Sardinhas, ha 1 escola mixta rural creada pelo Gov. do Estado,
em 1912.

—Barrado Cansanção. Este pequeno povoado fica no distr. de Pintos
e quasi na fronteira com o mun. do Serro, do qual foi desmembrado o seo
territ. pela lei n. 556, fazendo hoje parte do mun. de S. João Evange-
lista.

Existe uma esc. mixta rural, em Cansanção —creada em 1913.
—Ahi fallec. (em 1909) o rev. Pe. Francisco Damaso dos Santos, fazen-

deiro.
exux—Mun. dh São João Nepomucrno

>
Este mun. da região da Matta íbacia do Pomba) abrange seis distrs.

de paz :
S. João Nepomuceno (sede—cid.)
Descoberto.
Taru-Assú.

A .*
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Santa Barbara.
Rochedo,
S. José da Cachoeira.

-Não sofTreo alterações com a ult. Ref. de div. admin. do Est. (em 1911.)-Popui. do mun. (apurada ha 13 annos, pelo ult. recenseam. geral de1900),.22.523 habs. fe
A superf. do seo territ. se avalia em 756 kms. quadrs.Faz parte do 2.° distr. fed. e da 2.« circumscr. eleit. do Est.Judiciariam ente, constitue uma comarca de l.» entr. e com um sótermo.
Pela div. eccles., pertence á archidioc. de Mariana.
A sede do mun. (cid. de S. João Nepomuceno), está a 360 ms. de altit.,a O. 10' de Long. Leste (pelo meridiano da Capital Federal) e a 21.° 34' deLat. Sul.
Todo o territ. do mun. está encravado no valle do no Pomba e seosaffluentes (bacia do Parahyba do Sul), em clima quente, porém sau-uavei.
-Vide sobre este mun. de S. João Nepomuceno o que publicou o 3." vol.desta obra, ed. de 1909, pags. 967-971.
-A cid de S. João Nepomuceno é servida por E. de Ferro (LeopoldinaRaihoay) e pelo Telegrapho; tem illuminação electrica e redes de agua po-tavel e esgotos; possue Fórum, Paço Municipal, Cadeia Publica, MercadoGymnasio, Grupo Escolar, Jardim Publico, Theatros, imprensa, fabricasde varias industrias (tecidos, calçados, fundições, bebidas), hotéis, casasde commercio, hospital, prédios modernos, etc.-Conta ainda o mun. de S. João Nepomuceno 54 engenhos de beneficiarcanna e 7 de preparar madeiras para construcções e taboas, além de cente-nas de boas Fazendas agrícolas (café, canna e cereaes) e retiros pastoris(criação de gado bovino). I -
A extensão territorial do municipio (que foi creado pela lei 2.677, de 30de novembro de 1880) é de 776 kilometros quadrados, como antes referimos.A sua producção annual de café sobe, actualmente (1913), a 400 mil arro-bas, beneficiadas em cerca de 40 engenhos e machinas alli existentes.
A exportação se faz toda, viaE. de F. Leopoldina, para o Rio de Janei-ro, havendo também grande commercio do mun. com a praça de Juiz deFora.

Em 1905, a producção annual do café colhido em 1.522 propriedadesagrícolas deste mun. (fazendas, sitios e chácaras), subio a 371 mil arrobashavendo então somente 34 engenhos de beneficiamento de café. On.°de
pes de café plantados passava de 3 milhões, numa área de 960 alqs., noanno referido.

-Na lavoura do mun. o braço extrangeiro é representado por mais de 3.000colonos italianos e por cerca de 12 mil trabalhadores nacionaes (operários ecamaradas).
Em 1891, foi a cidade assolada por uma violenta epidemia de febresde máo caracter, fallecendo alli victimade sua dedicação profissional o no-tavel medico, dr. Carlos Ferreira Alves, então senador do Est.Felizmente, com as obras de saneamento feitas na cid., não mais se deotal anomalia e o clima de S. João Nepomuceno continua a gosar de boare-

putaçao, pois a sua temperatura média é de 22° 1 e a cid. está provida de
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bòa canalisação de esgotos e perfeito abastecimento de água potável, haven-
do esmero de seos habs. nas modernas construcções publicas e particu-
lares.

Aliás, aepidemiadas febres de 1891 foi geral, na zona da Matta, pade-
cendo do mesmo mal (typho icteroide) outras cidades visinhas a S. João
Nepomuceno.

A estação férrea da cid. de S. João Nep. fica no km. 81 da linha da
Leopoldina Railway (ant. Ramal de Serraria), a 360 ms. dealtit., entre as
ests. de Roça Grande e Furtado de Campos e foi inaug., no anno de 1880.

*

Na cid. de S. João Nepomuceno, foi construido, em 1912, um bello edi-
ficio escolar para o Gymnasio São Salvador, inteiramente á custa de uma
generosa senhora, D. Prudenciana Faustina de S. José, muito amante do
desenvolvimento do ensino em sua terra natal. O Gymnasio foi logo instai-
lado, sob a dir. do sr. prof. F. Paixão,

Segundo os boletins recolhidos pela Secret. da Agric. do Est., em
1913, para o levantamento da nossa estatistica industrial, apurou-se que
existem na cid. deS. João Nepomuceno :

Uma grande fabrica de tecidos de algodão e linho ;
Uma fabrica de calçados (em experiência, tendo já assentados diversos

machinismost de origem ingleza);
Uma de tecidos de malha (meias e camisas);
Uma de ferraduras ;
Uma de massas alimentícias ;
Uma de cerveja (alta fermentação), águas gazosas e outras bebidas ; e
Uma de fundição de ferro e bronze.
O capital empregado nessas fabricas sobe a 1.788:000^000, tendo havido

uma producção total, em 1912, calculada no valor de 1.624:000$000, não se in-
cluindo a fabrica de calçados, que se acha ainda em começo, nada tendo
produzido.no referido anno.

O numero total de operários dessas fabricas (excluida a de calçados),
é de 704, sendo 337 do sexo masculino c 367 do sexo feminino.

Empregam essas fabricas (excepto a de cerveja, que é manual), a força
electrica fornecida pela Companhia Força e Luz de Cataguazes e Leopoldi-
na, havendo o emprego total de cerca de 300 «kilowatts» diariamente, segun-
do as instaliações existentes.

A Fabrica de Tecidos (da firma Sarmento) foi fund. pelo industrial
mineiro, sr. Daniel de Moraes Sarmento (nasc. a6denov. de 1865, no mun.
de Rio Novo, e fali. a 17 de Dez. de 1908, na cid. de S. João Nepomuceno),
que deixou o estabelecimento á sua Viuva e 7 filhos, que continuam a expio-
rar a mesma industria.

A «Companhia Fiação e Tecidos Sarmento», no gênero uma das mais
bem installadas que Minas possue, tem a sua grande fabrica illuminada á
luz electrica e possuindo força suffi ei ente para tocar os seos machinismos ;
nella trabalham 250 operários, produzindo, diariamente, 2.500 metros de te
cidos brancos*

Sua producção annual é de cerca de 900 mil metros de pannos de ai-
godão.

Em princ. de 1913, foi install. na cid. de S.João Nepom. uma nova
empresa— a Sociedade Anonyma S. João Fabril, com o capital de
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os resPe<-tivoS machinismos, para alaor. ae calcados, typo mglez, de que falou a estatística acima.

CL-MüN. DE S. JOSÉ' DOS BOTELHOS

Paulfe comZlT' 
D° *T?° ™A° Estado, perto das divisas com S.auio, e comprehende um so districto de paz :1 São José dos Botelhos (sede da villa e do mun )

com^In^Zt^]0 V 
d°art ^ da lein' 551>de'30 dcfagoslo de 1911,

côes 5 Í , « 
br-. do™n. de Cabo Verde, tendo se realfsado as elei-Coes de sua l.a municipalidade, em 31 de março de 1912

em ^rXt: d° lnM- ' aVal' 6m m Id,0mS' qUadrs- e'a sua W- «*«
Judiciariamente, pert. o mun. de Botelhos ao termo forense de Cabo

deralVr?- 
^ Musambinh°> ' eleitoralmente, faz parte do 5 ! istí fr-

í o5o6Aíegr'e.ClrCUmSCr- 
^^ ; ° D° ecclesiastioo, pertence ao bisp. de

-Em nossa penúltima edição (Annuario de 1909, pags. 278 a 279) escrevamos esta not. do distr. de S. José dos Botelhos '•b um distr. de paz do mun. e termo de Cabo Verde, e creado em 1866A prospera e populosa povoação de S. José dos Botelhos deve o seõnome a uma família de prestigio assim conhecida, que alli existio e de auefaz.a parte ocidadão Joaquim Botelho de Carvalho, doador depatrímo^opara a ocahdade, que ainda hoje offerece terreno a quemquizer ImTvZlsuahabrtaçào (Alman. da Campanha para 1884). g
Pelo logar muito fez aquelle cidadão, efflcazmente auxiliado nesse pitri-o .co empenho por Laudelino Carvalho da Silva, que como elle fôi protector

outuífé 18S6T e° f'0S; 
tol'fado dist-t» de paz pela lei n. 1.2% é M Z

Ve de dlnl H 
eIevaaoafreguezla em 1873> flcando tencendo

1|d0nde 
desmembrou-a a Lei n. 2.085 de 21 de dezembro de 1874, que aannexou a Caldas, voltando a pertencer a Cabo Verde pela Lei n 2 500 de 12de novembro de 1878. W ae l~

e 0***2 NflsgrÍaRdUaS 
eg,'e!f' a MatrÍZ «onsa«-ada ao padroeiro S. Joséo outra de í\. S. do Rosário, collocada em frente da primeira no »*tr*mllaisI'Zo^T^ri°iogar-que -i^i i«juacs mais de 100 foram construídas depois de 1871Ha no largo da Matriz um chafariz publico com bastante e excellente a-„aque e também encontrada em diversas fontes existentes em casa parU u'UCS* p-ara a iactura do chafariz, construido om i«79 *„ Papll(-U-

^¦nicipal 
de Caldas com a quàhtialSínl 1^®Sig$ggpelo povo, „uc concorreo para uma subscripçào aberta para esse fln

^ 
* o melhor d.stncto do mun. de Cabo Verde e com aspires a ser

d« r.A 
LCSt? da pm-oa«â0'e a 3 »/* legoas, está o distr. do Campestre passando-se a uma legoa a «serra do Pinhal» • ao S .,7 ifl„AO ^"y301113' Passan-

d7:SraedoPOC°^rSSand0-Se a l6g0a e -'a o Ho .Pardo" e a 3 f Sdo selado,: a NO , e a 6 legoas, Musambinho, passando-se o 8 Mia2l/2.e,oas; aoN.. ea4Iegoas, Cabo Verde, sede do termo, passânão se

0
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o «Bom Jesus» a legoa e meia e o «Assumpção» a 3 1/2. (O «Bom Jesus» de-
sagua no rio «Pardo» eo «Assumpção» no Cabo Verde). A NE., ea 5 le-
goas, está Conceição da Boa Vista, passando-se a 2 1/2 legoas o povoadodo Córrego Raso, que tem cerca de 30 casas. Além deste ha para o O. e a
2 legoas outro bairro habitado, o «Pirapetinga», onde se contavam também
cerca de 50 casas, em 1885, quando sobre esto distr. de Botelhos escrevia
B. S. da Veiga, no «Almanack Sul Min.».

—No recenseamento de 1890, a popul. do distr. epar. de S. José dos Bo.
telhosera de 3.661 habs., dos quaes J..826 hom. e 1.835 mulh.

A peq..popul. do mun. de Cabo Verde, no censo de 1890, teve como
causa o nào terem se recenseado os 2 distrs. de Penha e Monte Bello.

—Por dec. n. 2.328, de 22 de dez. 1908, expedido pelo Vice-Pres. do Esta-
do sr. Bueno Brandão, foi creado o Grupo escolar de S. José dos Botelhos,
com 4 professores, 1 director e 1 porteiro-servente.—Pertence á dioc. de Pouso Alegre a freg. eccles. de Botelhos, que fo[
canonicamente instituída em 1873, tem 18 kms. de extensão norte-sul e 33
kms. na linha leste-oeste. Sua popul. foi calculada, e.m.1908, em 5.038 habs.
(Vide «Quadro» cit. dasparochias do bispado de Pouso Alegre).

- O extenso arr. de Botelhos tem grupo escolar, matriz, cadeia publica,ag. de correio, mercado, est. telephonica, água potável e muitas casas com-
merciaes.»

—Por decr. n. 2.328, de 22 de dez. de 19C8, o Gov. do sr. Bueno Brandão,
então Vice-Présidente em exercício do Estado de Minas Geraes, de confor-
midade com o disposto no art. 22 do regulamento que baixou com o dec.
n. 1.960, de 16 de dezembro de 1900, e para execução do disposto no art. 4.e
da lei n. 439, de 28 de setembro do mesmo anno, creou o Grupo escolar do
districto de S. José dos Botelhos; então pertenc. ao municipio de Cabo Verde.—Em 8 de agosto de 19U9, vários habitantes, proprietários agricultore?,
industriaes e commerciantes residentes neste districto de S; José dos Bote-
hos, solicitaram do Cong. Legisl. Mineiro a concessão de um ramal férreo
que, partindo de Poços de Caldas, passando por esta localidade, se diri-
gisse ao ponto mais conveniente, pondo Botelhos em communicação com as
fontes thermaes de Caldas. ^

«Este melhoramento (dizia a representação), de urgente necessidade,
muito contribuirá para a prosperidade desta localidade," que dispõe dos ne-
cessarios elementos, mas que, devido á falta de communicação com os cen-
tros consumidores, nào tem progredido.

A extraordinária lavoura caféeira que possue, o seo importante com-
mercio e industria, assim como a uberdade e riquesa de seo solo e a ameni-
dade de seo clima, sào elementos sufficipntes- para obter o melhoramento quesolicitamos*

0 .—Para demonstrar o que acabamos de affirmar, passamos a fazer uma li-
geira synthese do seo movimento agrícola, industrial e commercial :

?Lavoura : Possue este districto, em plena producção, um milhão oito-
centos e vinte oito mil pés de caféeiros, produzindo annualmente mais de
quatrocentas mil arrobas, que sào exportadas para Santos, pela estação da
Mogyana, em Poços de Caldas.

Commercio : O movimento commercial desta localidade é muito im-
portante, atüngindo a importação amais de mil contos de réis, annual-
mente.
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G a lltTTdití^T 
n° districtosete machinas de beneficiar café, sendo

mmÊm 
beneflClararr02> seis «senhos de serra e trinta en-

dign?smmeeSmbrí ZT 
* COnflados.no ^"o Patriótico e progressista dos

S concedido n 
Co,n/re^ Mine.ro, os habs. de-Botelho* esperam que

hiallidal &°' 1ue Partindo de Poços de Caldas/passando
MusamSo, 

' d'nJapara ° ponto mais «"nveniente da estrada de ferro

e ho7e meÚÍ°r<I»0hCUmeI r 
"l? * prosPeridade econômica do então distr. de pazss: epmÍ9iodrJualhs0erinte-Estatistica Gerai d°Distr-de L

Superficie-400 kiloms. quadrs.População-21.080 habs.
Eleitorado-700 eleitores alistados.
-Diversos bairros ou povoados existentes no território do districto •

Pa rritAirac *Palmeiras
Pasto Bom.. _
Córrego Raso
Serra •••...... . .
Barreiro *
Cachoeira
Córrego da Minhoca !!!!!!!!!!!!*
Limoeiro
Sertãosinho  o

 •••

Corujas..•
Capetingas  *.*,

Santo Antônio '..'."..¦.'.*.'.¦.*.'.'..'.'.'.*'.'.'.'.'.*.
Pombal
Bella Vista ^•......".. ... .Jaboticabal
.... 

¦ Pinhalsinho..
Pitangueiras
Bom Jesus   "'

Lage "'*
Conquista.... ,.
Córrego Bonito V
Cachoeirinha ;.##i#
Córrego das Contas .. [..]^[[[,[,[]
Barra do Sertãosinho ".....  ..Santa Barbara
Mumbuca.
Taquaral *
Pedrosos  . ....  

* " *

Pilotos-,
Perímetro da localidade (sede do distr.).!!!!
Total.

População eleitoral-700 eleitores.-Producção agrícola do distr., annualmente •
Café.... ma
Aguardente de canna à!!!^Vt' !

com
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

2.800 habs.
350 h.
400 h.
220 h.
450 li.
250 h.
800 h.
550 h.
220 h.
256 h.
400 h-
350 h.
400 h.
380 h.
420 h.
350 h.
300 h.
280 h.
650 h.
550 h.
800 h.
600 h.
500 h.
510 h.
650 h.
450 h.
230 h.
350 h.
420 n.

6 200 h.

» 21.080 habs.

400.000 arrobas
2.500 quintos



ANNUARIO DE MINAS 815

V u.111 U. ...... ..y................ ......... .'.'•* iC «UUU oi rODdb

Cereaes de varias espécies, média 100 contos an-
nuaes

Instrucção :
•'ilipu viscoiai........................ ........ i
Internato e Extern ato '..„ 2

Escriptorios :
Consultórios médicos. 2
Escriptorios de procuratorios.. 2

Industria e commercio urbanos e ruraes :
Fabricas de arreios 3
íuem ue logos......,...,.,.......,.,......... 1
Idem de calçados 4
Idem de massas 1
Idem de tijolos 4
Ferrarias 3
Alfaiatarias 3
Casa de modas 1
U\j li Uijtdo • • • i i« • ••*! •#••••••«••• •••••••••••9 /&

Açougue 2
Casas commerciaes, sendo :

Urbanas 24
Ruraes 15
Pharmacias... 3
Barbeiros 2
Funileiros 5
Padarias 2

Fabricas agricolas ruraes :
De aguardente e assucar 8
De polvilho 4
De vinho 1

Machinas diversas :
Para café 6
Para arroz •. 4
Para madeiras 6

•

—As fazendas mais importantes do mun. são estas: Cachoeira (do sr.
José Martins de Andrade), Pitangueiras (do sr. João da Silva Lopes), Sertão"
sinho (do sr. Damião Santiago da Silva), Barreira e outras.

—Em princ. de 1913, a lnspectoria Agricola Federal, em Minas, ultimou
o censo pecuário pelo processo indirecto das avaliações neste mun. de S,
José dos Botellios e achou que nelle existem :

Gado vaccum, 3.600 cabeças ; idem, eavallar, 690; idem, asinino e muar,
370 ; idem caprino. 280 ; idem lanigero 190 ; idem suino, 3.800 cabeças.

— O districto da Villa de Botelhos comprehende, além da sede, nada
menos de 29 bairros, sommando a sua população, ao que acima se apurou,
21.080 habitantes.

A producção agricola annual é considerável: em média, 400 mil arrobas
de café, 2 mil de fumo (500rolos), 300 alqs. de polvilho, 2.500 quintos de aguar-
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totata^SdaZnt? ££%%*J?>™> — a P«*«*o
.0 orçara t0 municia édeTllt, ir «2 ^ ~

el.estsatrar£t^^* ^h«^ ^to<~ »«>'
expensas unicaraente do povo nué o 0SZ 

' C*f predio foi ^uirido a
a sua inaoguraçãoofflciarE ;eqG 

"0 
l^rs?0^ °Vern^° EStad°' apÓS

possue as suas dependências moM«Z ama Ei~nest° Santiago,
giene escolar : nada haq^dUe r ouanItoÃ —, rÍg°r°S°S PrÍn°ÍpÍ0S de h>fei^ado mobiliário, onb.^rd2rdivilCr,a,da ""' disPos*a° e

-A villa vae ser iilurain 
™ 

n eteefnetlJ f ¦"? ' ^
públicos e particulares- 2 iw/b 

e nelIa exlstem excellentes prédios
Pharraacias, mffiWtit*^' ?o MuniciPal. Cercado, Cadeia, 3
bana.) preaios'6 ™^. 3 praças e 3.000habs. (dentro da área ur-

CU-VÜN.DE S. JOSÉ' DO PARAÍSO
(PARISOPOUá)

}• S. José do Paraíso (sede---cid.).- "2. Conceição dos Ouros.
3. S. João Baptista das Cachoeiras.4. Capivary.
5. SantAnna do Sapucahy-mirim.
6. Dores dos Gonçalves.
-Não soffreo alterações com a lei n ««« ía« ,n,nadmin. do Est. de Minas este mun \»L f '' qUe refo™°» a div.

le do Sapucahy e, po Io ZZce\T TT" 
Mtá enCravado "° ™1-

raná. ' P6rtenCe a ^ande bacia hydrographica do Pa-' 
annol,PS65 TZ.' 

(SegUnd° ° ^ re°~- *»- * ™. isto é, ha 13 
"

Sua superfície é calculada em 2.127 kms *
Pela div. eleit., faz parte do 5.» distr fed * a* q a •

Pela div. jud., constitue uma cora d fení ««cumscr. do Est.;
divides., pert. á dioc. de Pouso Alegre ^ 

™ S° t6rm° ; e Pela

Foruní Z ^"Zara! G^co.ar tEoÍ •*' ^ ^ ! P°SSUe

^sé hoje denominada m^^ZZS^ "*" " ^ * *'
- O anni^rfc? rfe Af/nflíf para 1Q09 na^ 071 crfi ,,

pelosr.dr. Fidelis LI ei'heo Z! \ g'',C- Federal> ^^a era Minas

^^21^12^^ P°U ^^^ -cüraa epe,o«*»*««, jt rs «rr use isss st
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trafortes da serra do Machaiào, que faz parte da Mantiqueira-e pelos dis-rs. de Ouros, Cachoeiras, Capivary, Gonçalves e Sapucahy-mirim, fazendosuas divisas com osmuns. de Pouso Alegre, Villa Braz, S. Rita do Sapucahy e Cambuhy e com o de S. Bento do Sapucahy (Estado de S. Paulo).-Binhalo pelos rios Sapucahy-mirim, que, com 10 metros de largura e 3de profundidade, passa a 3 kilometros da cidade, pelo Capivary, ltahym eoutros meno-es, desaguando o segundo no primeiro, no districto dos Ourose o terceiro nas proximilales de Pouso Alegre,-o município de S José doParaíso, cuja superfície é de quasi 3.000 kilometros quadrados, com urnapo-
pulaçao actual de 36.000 almas, possue ainda muitas bellezas naturaes, entreas quaes se contam vários lagos nas margens daquelles cursos dágua, ficandoo maior no districto de Conceição dos Ouros.

E; muita montanhoso, como em geral toda a zona sul-mineira, e 70 •/<>
de seo território está coberto de densas mattas, muitos pinhaes e espessascapoeiras, o que origina grande abundância dágua, sendo rara a propriedadeagrícola que não a possua em quantidade sufficiente e com excellentes que-das para mover engenhos de serra, de canna, de café, moinhos e monjolos,constituindo ainda preciosos elementos para futuras energias electricas.Com excepçâo apenas dos pontos mais altos, onde, pela intensidade dorio, somente ceitos cereaes e algumas espécies de fructos se desenvolvem,todo o território do municipio se presta a diversas culturas, sendo notável aexlmborancia que se neta na< lavouras do milho, arroz, feijão, café ecanna. J

Presta-se também ao cultivo da cevada, do trigo, do centeio, da laranjae da manga. J
Com effeito, todas essas culturas têm sido feitas alli com inteiro sueces-so, principalmente o café, no districto de Cachoeira,, onde cada 1.000 pés dâoannualmente de 80 a 100 arroba?.
-As fazendas do municipio são, em regra, constituídas por 300 alqueiresue terra. Algumas, porém, ultrapassam esses limites, tendo, por exemploa propriedade agncqla do sr. Barão da Motta Pae, 4.G00 alqueires e a dósr. Renno, 500 alqueire*.
í-ao em numero de 1.235 os proprietários ruraes do municipio, que, emgeral, devido as e.xcepcionaes condições de seo solo, de uma uberdade es.pantosa adoptam ainda os processos antigos em suas culturas, colhendo emmédia lbO alqueires de milho, 30 de feijão e 80 de arroz, por um de planta.A batata e o fumo são também cultivados, em grande escala, no muni"cipio, sendo que uai kilo de plantada primeira produz geralmente 15.A cultura da cauna está egualmente bastante desenvolvida, existindo naslazendas animado fabrico de assucar e aguardente.-O mun. pro luz, annualmente, 150.000 arrobas de café, 200 000 alqueiresde milho, 30.OCO de feijão, 40.000 de arroz e 25.C00 arrobas de fumo.
E' ainda pequena a industria fabril no municipio, que, por certo, se in-cremen ara com a pioxima inaugurarão do Ramal férreo de Piranguinhocomprehendido entre Villa Braz e a cidade de S. José (Rede Férrea SullMineira).
Por emquanto, o transporte de mercadorias é feito em carros de bois eem tropas, para as estações de Rennò (situada no districto de Cachoeiras),VMa lira: ,da Rede Sul-Mineira) e Pindamonhangaba (naE. de F. Centraldo Brasil, Ramal de S. Paulo).
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*

nnva~E? gfaI' 3S 6StradaS de:rodag«'" «ao boas, destacando-se entre ellas a
P 

"ta 
Í oa'rer/a Tade * ReCebed0Ha d° Sapucahy-Mirin, S/s

to do Saíncahyf a,,tomoveis- 
*¦» direcção á cid. paulista de S. Ben-

^^^^l^á^lÉSfdas carsas árazao 11
„m 7A 

mSt'acçao Publioa ™ município é representada por um Grupo escolar
Z^Xc^801^ maDtidaS Pel° E8tad0 •' escCas^rt:
,~.rPitxxt\r,r ¦, :,,xsldpiM * ™> b- -
oiil7^tcZtt\tV:á: P0US° AIeêTe' e-«ndo3tenlplosna
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W (^oDdttre dl S6lfo°âroVaTn,daS n?T^ d° mUn- °itam-se estas •• *«-
neira ant P li £ ^ Cachoeiras- e ^vida pela Rede Sul-Mi-
1II * SaPucahJ'); ma Vista^o sr. cap.™ Joaquim Pereira de
mtTr I V"arír„ra d° SaPu°aV-mirim): Coqueiros (do sr m^jor V 

"iío

•

,on"Em!91f' foi íun(lad0 ^sta cid. um novo estabelecimento de ensinodenominado Lyceo Paraisense, que se propõe a instruir Ticos para a'matncula nos cursos superiores e para a vida pratica. ? 
P

U novo Lyceo funcciona em excellente prédio da parte central da %

sus srssor josé Maria de caiasans N°gueira e p-s
raisr(d!CStrndeE"sdeTlSRaPUCahy,e em ter''it0ri° do mun- de s- *»* do Pa,

Cnv t m n 
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Seíen'bl'0 de ^ designar ° dia 1(i de ™°
por aquelulSalidS^.*10 M 

M° ^ G°^^ «ead°

çp!linaíaSaíd2 ^^1^^^ 
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queira, numa altura d fícÊ 
Machadao' ram'fica«âo da cadeia da Manti-

dP ínln °°0 metros acima d0 nivel do mar e fica a 2» 43'de Long. Oeste (do R.o de Jan.) e a 22» 29' de Lat. Sul

destl amaoCGXTKScl4TanÍabS;ie ^ 
? ^^ ^ *&-* -
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Bueno de Paiva, Hotel Central, diversas casas commerciaes, padarias, 2
pharmacias, um cinematographo e uma typographia, em que se imprime aFolha do Povo, jornal local e dedicado aos interesses do municipio.Possue agua potável e tem em rápido andamento a installação dos ser-viços de luz electrica e de rede de esgotos, na parte urbana.

caminho de ferro e o telegrapho serão inaugur. em S. José do Paraiso,ainda em fins de 1913.

CLII — MüN. DE S. MANOEV

Este mun. da região da Matta (valle do Muriahé) abrange dous distri-de paz, actual mente :
:S; Manoel, (villa—sede do mun.).
Pinheiros.

-A cit. lei n. 556, de 1911, confirmou a creação do distr. de S. Sebas*tiào de Pinheiros, neste mun.-distr. esse que fora ha annos creado pelaCâmara local e ainda não tivera sancção do Poder Legisl. do Est.-Popul. do mun. (em 1900, anno do ult. receseam. apurado na Rep.),8.778 habs. F '
Suasuperf. é correspond. a 1.008 kms. quadrs.O mun. faz parte, pela div. eleit., do 2.« distr. fed. e da 2.» circumscr.

do hstado.
Pela div. jud., sendo um mun. cuja sede é uma villa sem fôro,pertence

á com. de S. Paulo do Muriché.
No eccles., pertence ao arcebisp. de Mariana.
—A villa de S. Manoel é servida pela Leopoldina Railway (linha do Mu-riahé) e pelo Telegrapho;.possue Câmara Municipal, Grupo Escolar, imprensa,

luz electrica, canalisação dágua potável, usinas de beneficiar cale, varias
casas commerciaes, etc.

O territ. do mun. pertence á fértil bacia fluvial do Parahyba do Sul.—Do mun. de S. Manoel já publicou este Annuario (no 3.° vol., pags.989-991) ligeira dcscripção, com vários dados estatísticos e chorographicos.—A villa de S. Manoel teve esta categoria, por dec. de 9 de março de
1891 e até ser erigida em sede de mun. tinha o nome de S. Sebastião da
Matta.

—Ha 1 annos, funcciona no mun. a Cooperativa Agricola de S. Manoel,
fundada, em 1909, por fazendeiros de café da região e mantendo, com auxi-
lio do Gov. do Est., uma granel • Usina de benficiamento do café, que é do
mun. exportado em fo;'te escala.

-Pelo art. 2.°, n. XII, da cit. lei 556, de 1911, o Congr. Mineiro creou
o distr. de paz de Pinheiros, no municipio de S. Manoel, com as divi-
sas estabelecidas na lei municipal n. 3, de 5 de julho de 1903, conforme
dissemos, no começo do estudo sobre eate mun. da região da Matta.

—Fica a villa de S. Manoel a 176 ms. de altit. e a l.o 15' de Long. Orien-
tal (merid. do Rio de Jan.) e a2l.ü 6' de Lat. Sul.

tí' um tanto quente o clima di localidade, cuja temperat. media é
de 23,° 2.

— A estação férrea deS. Manoel está entre as do Patrocinio do Muria-
hé e Coelho Bastos, na linha do Carangola (Leopoldina Railway).



820 ANNÜAKIO D» MINAS
**^^^**^*^^m

DistaS Manoel 77 kiloms. de Recreio (estação inicial desse Ramal doAlto Muriahé ou linha de Santa Lusia do Carangola).
Foi inaugur. a est. de S. Manoel, em 5 de julho de 1885.

cuii—Mün. de S. Miguel do Jkqüitinhonha
Fica este novo mun. no extremo Norte de Minas (valle do Jequitinho-nha>, em região de mattas e abrange quatro districtos de paz :S. Miguel (sede da villae do mun.)

S. João da Vigia.
S. Sebastião do Salto Grande.
Joahyma,

-Foi este mun. deS. Miguel creado pelo n. XII do art. 7.° da cit. leimineira n. 556, do anno de 1911, tendo sido todo o território dos 4 distrs ,que o compõem, desmembrado do vastíssimo mun. de Arassuahy, a cuja co-marca continuam sujeitos, quanto á divisão judiciaria.O novo mun. faz parte do 7.» distr. federal e da C/ circumscr. esta-doai, segundo a actual divisão eleitoral de Minas.
Quanto ao ecclesiast., suas parodiias dependem,' parte da dio . deDiamantina e parte do novo bisp. de Montes Claros.-Pelo sr. Presidente do Estado foram, em fins de 1912, assignados os de-cretos, designando o dia l.° de janeiro dè 1913 para as instaliações da villa emun. de S. Miguel do Jequitinhonha e do distrieto de Joahyma, no mesmomunicipio. • ,- ¦
-A freg. ecclesiast, de S. Miguel é muito vastae abrange vários povoa-dos [Farrancho ou Guarany, Vigia, Joahyma ou liomfim dos Quartéis, etc.);em 1912, pelos assentos paroclnaes da Matriz de S. Miguel, na freg. houve1.225 baptisados, 211 casamentos e 260 óbitos.-Nu ed. de 1939, deste Annuario (pag. 231), vinha a seguinte noticiadoentão distrieto de S. Miguel :
«O arraial de S. Miguel do Jequitinhonha, rio valle do baixo Jequiti-nhonha, que jaé um rio francamente navegável e muito caudaloso, per-tenceo antes ao Rio Pardo e depois a Minas Novas, para cujo mun. foitransferido, em 1837 (lei prov. n. 859).
O seo território já fez parte da freguezia do Salto-Grande (lei n. 654
-Cinco legoas a Leste de S. Miguel ficam as ricas lavras de aguas-ma-rmhas do Farrancho, distantes 2 kilometros do rio Jequitinhonha.
Também no ribeirão Água Preta, afnuente do Água Branca (que des-agoa nono S. Miguel) ha jazidas dessas gemmas ou pedras coradas.
Do mesmo modo são encontradas no logar Quartéis, do mesmo distrietode S. Miguel, e no Boqueirão, Brejo, Ilha Alegre, Santa Rita, S. Pedro,etc. nas margens ou no valle do Jequitinhonha.
-A popul. recenseada, em 1890, na par. de S. Miguel do Jequitinhonha,foi de 4.060 habs- (2.071 homs. e 1.989 mulh).
Dista o arraial de S. Miguel 60 kms. da Vigia, 50 de S- Pedro, 70 deS. Roque, 112 da Itinga, 140 do Salto Grande, 147 do Pontal e 11 > da cida-de de Arassuahy».
-A Egreja Matriz da villa tem como Vig. o rev. Padre Emerenciano

Alves de Ohverra, do qual éra coadjuetor o rev. Padre Sebastião Ayaia.
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-A l.a Gamara do mun. tem como Presidente o sr. coronel ClementeFranco.
*
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-Na villa publica-se um semanário-Ò hidüjena, fundado em 1<JP>-O mun. soffreo, em 1010, uma violenta epidemia de febres, dizimando asua laboriosa população; alem das lebres malignas, lambem a variola o •>dysentena ali grassaram (1910 1911).
-A villa de S. Miguel está collocada na margem direita do Jequitinho-nlia, ollcrecendo um bello panorama, polo soo desenvolvido commm-cio aVul-fado numero de habitantes, progresso continuo em todos ramos das indii-trias e principalmente na pastoril e agrícola.
W visível a todos a grandeza desta parte do Norte de Minas, tão despre-sada dos poderes públicos e entretanto approveitavel em tudo pela fert.lidade do solo, e operosidade de seos habitantes, epié, apesar dos esforços nfô,
Ac M .-52 v J
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prios, seguindo os rotineiros meios do trabalho, luctam ainda assim com difii-
culdades constantes até que venha o auxilio dos governos minorar os seos sa-
orifícios, no desenvolvimento de vias de communicação para essa admirável
região do baixo Jequitinhonha mineiro.

—Ainda agora (Junho de 1913) lá estava parada, por faltado verba, a con-
clusào da linha telegraphica federal de Itinga para a villa de S. Miguel,
numa peq. extensão de kiloms.

»

Vejamos outras localidades deste novo e rico mun. do Norte.
—O pov. do Farrancho, amigo aldeamento indígena, recebeo ultima-

mente o nome do Guarani/, do que o povo faz questão, sob pena de incor-
rer no desagrado dos habs. quem designar o pov. pelo seo velho c prosaico
nome.

Collocado á margem do Jequitinhonha, dista 4 legoas da Vigia e 5 de S.
Miguel, apresentando—pelas cordilheiras que o cercam c o rolar das águas do
Jequitinhonha em seo vasto leito-vistas alegres e attrahentes, diz um col-
laborador da, Estrella Polar.

Não é districto de paz; entretanto, conta já para mais de cinco mil habi-
tantes, espalhados pelas margens direita e esquerda do rio e pela malta.

Tem uma escola mixta bem freqüentada, capella recentemente construída,
cujo orago é N. Senhora da Conceição da Boa Viagem, e singelas casas de
moradias particulares.

Gaarany fica exactamente a meio caminho, na estrada de rodagem que
vem de S João da Vigia para a Villa de S. Miguel; a estrada vem sempre
margeando o rio e muito cheia de moradores.

Em seo território ficam 3 boas fazendas : a do sr. Salustiano Baptista, a
do cap.,n João Carlos da Cunha Peixoto, a do sr. Domingos Gomes Cardoso e
outras propried. agrícolas e pastoris.

—Adeante de S, Miguel, no caminho para Cachoeira do Pajehú (distr.
do visinho mun. de Fortaleza), encontra-se um peq. pov. de umas 20 casas,
denominado «Villa Nova do Catriangongo» (extranho nome!), o qual fica a
21 kms. de Pajehú c a 7 legoas de S. Rita do Jequitinhonha.

— Entre Vigia o Salto Grande (22 legoas) ficam na estrada os seguintes
logares :

Feijoal, Melancias, Torce, Poço, Piabanhas, etc , extendendo-se grandes
mattas a uma margem e outra do rio Jequitinhonha, que se vem descendo
desde S. João da Vigia. São as famosas Mattas do Rubim, do Enxáclãò,
da Lua Cheia e outras.

—Distr. de Joahyma. O art. 2.°, n. XIV, da cit. lei 556, creou o novo
distr. de paz de Bomfim de Joahyma, na povóação de Bomfini dos Quartéis,
no município de S. Miguel, com as seguintes divisas :

«Da barra do córrego da Areia. Preta, na margem direita do rio S.
Miguel, por esse córrego acima até suas cabeceiras; destas pelos altos divi-
sorios das águas do rio S. Miguel até a linha divisória do município de
Theophilo Ottoni; por essa linha até as cabeceiras do rio S. Miguel; des-
tas em rumo direito ás cabeceiras do córrego Areia Grande; por este abai-
xo até sua barra em S. Miguel; por pste acima até a barra do dito córrego
Areia Preta, ponto de partida.»
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cJ°.a8'osto do 1913 foi inaugur. a Estação do Telegr. Nacion. nauna de S. Miguel, no ramal de Arassuahy para Itinga e S. Miguel

0Q 
distr. da Villa de S. Miguel fica a vasta fazenda agrícola'e pasto-nl-lpyranga, pertencente ao sr. cel. Clemente Franco, havendo outras mui-tas lazendas de criação, que lhe são visinhas.

-Distr. do Salto Grande -Temos a respeito delle as seg. informações :Foidesmembr. do mun. de Arassuahy e incorporado ao novo mun. deS. Miguel (lei 556, art. 7.°, n. 12). :

p'^'7'v9 !* 
Sebastiao d0 Salt0 ^ande abrange, diversos povoados :

IPIvI*^' neÍ:ÍOa'' 
Melancias- Sali»«»'o> 4 m&& do Jequitinho-nha Knxadao,Gamelle.ra, Vocaimbra, Joaquim Sertanejo, Vento Frio, Bôa-

no t'nn'!a rS',m,Qa 
maUa- Conforme os registros parochiaes, nella houve

óbitos °Ste 
"10vi"lenl° : P6 l'aplisado.s, 35 casamentos e 118

O lorrit, desta freg. do extremo Nordeste de Minas limita o bispado deDiamantina com a archiclioc. da Bahia. ^pacto 
ae

da hl^o^VTr^T^^ 
b°m tamaQh0' recentemente construa

bticl c rn m- .Sebast.ao), 
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"ms con, a bahia. pelo rio Jequitinhonba, ,p,e dahi cm dean c corre âéao Oceano com, o nome de Belmonte.
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noXÍ 
" ' liaiT"a'-l0d0 di*ibtb,e;da parochia (diz um esoriptor

Salto Grande traz o seo nome dos 9 tombos ePaguâ, três maiores e (i me-nores, tomados pelo Jequitinhonha, um kilometro abaixo do arraialfará mais de quinhentos metros acima do arraial, o caudaloso rio descecomprimido entre extensos paredões de pedra, terrivelmente fundo e comgrande velocdadc, principalmente duzentos metros acima dos tombos ondevimos um.marco, ponto terminal para as pessoas e obiectos, que-passandoaquel o limite, infelizmente não terão outro remédio sinão precipi ar11 noslombos, donde sahirào aos pedaços.Alguns visitantes sentem uma espécie de attracção pára o abvsmo formado pelas cachoeiras; nós sentimos uma terrível repul ão, doia, -Tos a éas carnes, ao nos approximannos da medonha altura, donde se avi a o Jeuní.nhonlia descendo furioso por entre os rochedos con, os IrS aTs1^^' »° ^ '^ ^ *#g^ <~ <P>^^^~
nm,ínlUnvc' 
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Nos tombos, as águas cahern e correm também comprimidas entre dois
extensos e altos paredões e no alto de um nos achávamos, contemplando todo
aquelle movimento, completamente abysmados, receiosos, trêmulos até, e não
podemos, ou nos esquecemos de tomar a altura donde nos achávamos até em
baixo na queda das águas, calculando-se erií cerca de 8 ou mais metros.
Assim nos falara um moço, que vimos descer, com o auxilio de uma rejeira>
escOrregandó-se pelo paredão, não receiando o terrível precipício abaixo
dos pés».

— Sobre O Salto Grande do Jequitinhonha escreveo esta nota <dvo dei
Rio» :

«E' Um bello horrível o Salto Grande do Jequitinhonha, na divisa do nosso
como Estado da Bahia (no território da com. de Arassuahy):

Os saltos ou tombos do rio, no arraial do Salto, nào são menos de nove.
Três, porém, são os maiores, e por isso principaes.

Um é o salto da Rejeira, outro da Fumaça e o terceiro da Neblina.
Chama-se da Rejeira um dos saltos, porque, para se descer até uma pe-

dra que fica mais ou menos junto delle, mister se faz empregar uma corda
a que dão o nome de rejeira, que fica presy, e bem segura, em cima.

Do logar em que se prende a corda até a pedra de que falamos, deve
haver 8 ou 10 metros.

Até a essa pedra descem os pescadores, com habilidade colhem os peixes.
que entram num rebojo, e com o auxilio da corda sobem do novo.

Certa occasiáo, um indivíduo cortou a rejeira, quando estava na pedra>
junto do salto, recolhendo peixes, um seo inimigo.

Lá ficou o pobre homem três dias, até que a família, suspeitando o caso,
deo parte á autoridade, e foram diversas pessoas examinar o occorrido.

Vendo que a corda estava cortada, lançaram outra, e o homem, que viaa morte deante dos olhos, pois o rio crescia, e já lhe ia tocando os pés, ponde,
muito a custo, tão extenuado estava, chegar ao alto, sào o salvo.

Dizem que passaram bôa sova no clesalmado inimigo.»

cliv— Mun. de S.Sebastião do Paraíso

Este mun. do extremo Sul (fronteira de Minas com S. Paulo) abrange
quatro districtos de paz :

S. Sebastião do Paraíso (sedo-cid.)
S. Thomaz de Aquino.
Espirito Santos de Peixotos.

1 'Espirito 
Santo do Pratinha.

—Não soffreo este mun. alterações com a ult. kef. de div. administr. do
Estado, em 1911.

As águas que banham Cate mun. correm para a bacia íliivial do Pa-
raná.

—Era de 18.575habs. a popul. receríseàda neste mun., em 19ÜU, sendo a
superf. do seo território aval. em 1.120 kms. quadrs.

Faz parte do G.° distr. fed. e da 4." circumscr. eleit. do Estado.
Judiciariamente, ainda é sede de uma com. de l.a entr.
—Na div; eccles , pert. á dioc. de Pouso Alegre.. —A cid. de S. Sebastião fica a 812 ms. de altit., tem uma temperatura

média de 20.°1 e íica nesta posição geographica : 4.° 3' de Long. Oeste pelo
juerid. do Rio de Janeiro) e 20.8 50' de Lat. Sul.
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—Desde 1912, que a cid. de S. Sebastião do Paraíso está servida porduas linhas de caminho de ferro (S. Paulo & Minas Railway e Companhia
Mogyana) e peto telegraplio, possuindo também linha telephonica, illumi-
nação electrica, canalisacão dágua potável; Fórum, G-ymnasio, Mercado, Es-
cola Normal, Theatro, imprensa, templos, jardim publico, etc.—A 5 de out, de 1913, falleceo nesta cid. o venerando cidadão, sr. co-
ronel Jp(s;;é Luiz Campos do Amaral Júnior, então dep. ao Congresso Legisl.
do Est. e anligo Tabellião da comarca de S. Seb. do Paraíso, onde era che-
fe político geralmente estimado do povo pelo seo gênio bemfazejo.

—Vide sobro este mun. o que publicou o 3.° vol.. desta obra (pags.1.O1M.02Ü), em longa descripção da cid. e dos distrs. e localidades prin-cipaes.
-Também o distr. de S. Thomaz de Aquino, neste mun., é illumin. á

luz electrica, tendo sido a respectiva inauguração realisada a 1.° dejanei-
ro de 1913, e o serviço de install. cia torça e luz executado pela «Empresa
Aurora.» Egualmente, em 8. Thomaz surgio o 1." orgam de imprensa do
distr., O Aquinense, semanário fund. em 1911 e de propried. dos srs. Bri-
gagão & Amaral.

Depois d'0 Aquinense, appareceo emS. Thomaz outro periódico—O Dis-
tricio, cie publicação semanal.

O arraial de S. Thomaz possue umas 500 casas de morada, distribuídas
por G extensas ruas, 7 travessas e 3 praças ou largos.

No período de 1909 a 1911, a Câmara Municipal de S. Seb. do Paraíso
fez nesta localidade importantes melhoramentos, salientando-se dentre
elles : o cemitério municipal, calçamento de cinco ruas, a estrada de ro-
dagem que vae aGuardinha, além de outros serviços.

—Odistr.de S. Thomaz exporta cerca de GO.000 arrobas de café, annual-
mente; o seo commercio é activo é a ind. pastoril adeantada, mandando
centenas de rezes para os mercados do Rio e S. Paulo e para a Feira de
gado, em Três Corações.

Por occasião da Ref da div. administr. do Est. (era 1911), o distr. de
S. Thomaz pódio ao Góngr. Min. a sua emancipação, no sentido de crear-se
ahi um novo mun.

— Perto cia est. de (íuardinha e em territ. do distr. de S. Thomaz, fica
o logar denomin. llyrapuan—que em tupi significa (a baixada fria,).—O n. 124, de 9 cie março de 1908, da Gazeta de Passos, commentando
o privilegio concedido pela Cam. de S. Sebastião do Paraíso á E. de F<
$. Paulo cC Minas, assim se pronunciava :

«Por mais que um bairrismo mal entendido queira desligar esta partedo sul do Estado dos mercados paulistas, procurando nos planos de viação
vincular-se sómenle ao mercado do Rio cie Janeiro, como que se torna isso
impossível; e, fatalmente, pela sua posição geographica, senão todo o sul,-
esta nossa região liacle procurar, nas estradas de ferro paulistas, a solução do
problema da sua viação, pelas grandes vantagens que lhe resultarão com o
encurtamento da distancia, e com a facilidade e rapidez da construcção de li-
nhas férreos -que forem tributarias cia rede da Mogyana.

S. Sebastião do Paraíso, o importante e riquíssimo municipio visinho,
desesperançado cie ser einíiiu beneficiado pela linha férrea da Musambinho,
deo o exemplo, e, coma. iniciativa de sua municipalidade, que ooncedeo
privilegio á empresa de viação férrea—São Paulo cO Minas, terá elle dentro
de 18 mezes inaugurada, a sua estação.
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Essa estrada de ferro, hoje pertencente a um syndicato ingiez, rcprc
sentado pela firma Natham & Stuart, iniciou já os trabalhos de construcção
da linha que parte da Estação de Bento Quirino (na Companhia Mogyana)
e, atravessando riquíssima zona no visinho Estado, vem terminarem S.
Sebastião do Paraíso.

E' um facto, pois, a estrada de ferro navisinha cidade, que, separada
de Passos pela pequena distancia de.9 legoas de excellentes estradas, gra-
ças á natureza dos terrenos, é a estrada que também convém para esto
nosso municipio».

clv —Mun. do Serro
Este mun. da região Gentro-Loste (yall.es do Joquitinhonlia e Doce)

abrange dez districtos de paz :
Serro—(sede e cidade):
Rio do Peixe.
Milho Verde.
Itambé do Serro.
S. Gonçalo.

G ltapanhoacanga.
S. Sebastião de Correntes,
Mãe dos Homens do Turvo.
Rio Vermelho.

10 S. José do Paulista.
—Este mun. pouca alteração sotíreo pela lei n. 55(5, de 1911, tendo apenas

perdido uma nesga de terras encravadas no novo mun. da villa de s. João
Evangelista, ao qual {ex-vi do n. L do art. 2.°) ficaram pertencendo todas as
vertentes do Cansanção, desmembradas do clistr. serrano de S. José do Pau-
lista para o novo distr. de S. Sebastião dos Pintos, daquello referido mun.
de S. João Evangelista.

-O n. 97 do art. 9.° da lei n. 556, de 1911, tem este dispositivo inte-
ressando ás divisas do mun. do Serro :

N. XÇVll."«As divisas entre os municípios do Serro e Conceição do
Serro correm pelos rios e ribeirões Cachoeira, S. José e Água Limpa, É-
cando pertencendo a este o retiro de Passa Sete».

—Pelo recenseam. geral de 1900, era de 80.339 habs.a popul deste mun.
e a sua superf. avaliada em 4.254 kms. quadrs.

Faz o mun. parte, pela div. eleitoral, do l.o distr. fed. e da 5.a circum-
ser. estadoal; pela div. jud., constitue uma comarca de l.a entr., com um
só termo; e pela div. eccles., pertence á dioc. de Diamantina.

—No 3.° vol. deste Annuario (pags. 1021-1035) publicamos minuciosas in-
formações histor. c chorogr. sobre este velho mun. do Serro.

—Possue a velha cid. do Serro vários melhoramentos tocàes : Fórum,
Grupo Escolar, Fazenda Modelo do Estado, Hospital, Collegio, Asylo e
Lyceo de Artes e Officios, Mercado, Cadeia, telegrapho nacional, illumina-
ção a gaz acetyleno, rede de canalisação d'àgüa potável, etc.

—Ficaa cid. do Serro a 940 ms. de altit. e a Ótí9' de LOng. Oeste
(pelo merid* do Morro do Castello, no Rio de Janeiro* e á 18,° 38' de Lat'
Sul,

O tarr.it. do mun* mk çriüraVadoem menor pirtò na bacia do Hq\xi0<
«hohlm e nni Bita maior parte na do Hio 3)oõei
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A temperatura média da cid. é de 20,°2
—O Grupo escolar do Serro foi creado, com 8 cadeiras, por dec. expedido

em 1907, no gov. do dr. João Pinheiro.
Ha também na velha cid. do Serro o Collegio de N, Senhora da Con-

ceição, para meninas, fundado pelo Monsenhor João Moreira da Silva e
dirigido pela irmã Theresa Biard e mais 3 professoras, todas congregadas
de S. Vicente de Paulo. Para a instrucção agricola 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.

—Na freg. da cid. do Serro (seg. os assentos parochiaes), houve, no
anno de 1911, este movimento: 252 baptisados (nascimentos), 57 casamentos
e 119 óbitos.

—Em 1910, foi benta, segundo o ritual eatholico, a nova Egreja Matriz
do arraial de S. Sebastião de Correntes, cuja parochia era então regida
pelo rev. sr. Padre Pedro Gomes Ayrcs de Heredia (natural de ltambé do
Matto Dentro).

Em princ. de 1913, 0 Gov. do Est. creou, no mesmo distr. de S.
Seb. de Correntes, um grupo escolar com 4 cadeiras e que funcciona em
prédio próprio e construido para esse fim.

—Palmllal é um logarejo, no distr. de S. Sebastião de Correntes, no
valle do rio Guanhães e onde ha uma esc. mixta do Est., para alli trans-
ferida, em março 913, do pov. de Lucas Abaixo (também do mesmo if.nn.
do Serro).

Santa Rita do Patrimônio é outra pov. nova, no valle do Turvo e
em territ. do distr. de N. Sra. Mãe dos Homens.

Km Santa Rita ha um prédio escolar, construido pelo povo, por iniciati-
va do sr Bernardino Pinho Tavares, para ncllc funecionar uma cad. de
instr. primaria, alli creada pelo Gov. cm 1913.

—O Murury, semanário da cid. do Tb. Ottoni, publicou, em 1912, esla
noticia :

«J/ma casa histórica—V: a em que nasceo, na velha e legendária cidade
do Serro, o grande patriota Theophilo Benedicto Ottoni, fundador não só da
companhia Mucury como desta cidade, que elle chamou de Nova Phila/lel-
phia e que cm homenagem á sua memória lhe tomou o nome.

Valendo-se de dados que apanhou em 1870, quando esteve no Serro, o
hábil desenhista sr. Alberto Schirmer levantou um quadro representando
essa casa histórica, no qual se yéni nitidamente esse edifício e bem assim
a rua em que está situado, a paisagem e topographia do local, Outros pré-
dios ao lado e fronteiros a essa casa em que nasceo o eminente democrata
e ardoroso tribuno popular, e a Egreja da Praia, velho templo de construi
cção antiga, na cid. serrana;

O trabalho do sr. Schirmer, além do valor histórico e do interesse que
tem para nós, por ter sido Theophilo Benedicto Ottoni o fundador da nossa
cidade, recommomla-se também pelo lado artístico, pois foi paciente <• cui-
dadosamente feito todo elle a ponta de lápis.

Jà orna a sala das sessóes da Câmara Municipal de Th. Ottoni um bello
1'otrato do prcçlaro patriota e ficaria bem ao lado dclle este quadro repre-
Hentanrlo n. ras.i. cm rjuoi há 101 arinoé) nasceo elle tia cidade á& 8errc
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A cisa em que nasceo Benjamim Constant foi, por disposição constitu-
çional, 

adquirida pelo Governo da Republica para fundação do InstitutoBenjamim Constant; na casa em que nasceo o Barão do Rio Branco, aca-
ba de ser pregado um escudo, lembrando esse facto memorável e a muni-cjpa idade da Capital Federal vae adquiril-a, por desapropriação publica,para nella fundai uma Escola, que te.-á o nome do grande chanceller bra-sileiro.

Xào é muito, pois, que a Câmara Municipal deste logar, que foi funda-do, colonisadoe povoado por Theophilo OItoni, prestei sua abençoadamemória mais esta homenagem, adquirindo para collocar ao lado de seoretrato, na sala de suas reuniões, o quad.-o que reproduz em traços nítidosa casa em que nasceo o inolvidavel mineiro, em Vüla do Príncipe.
O sr. Alberto Schirmer vende esse quadro, em que clespendeo longo e

paciente trabalho, por módico preço, podendo elle ser visto e examinado
nesta redacçào, onde está exposto.»

— Em complemento a essa noticia, lembraremos que, por benemérita
doação do sr. dr. Júlio Ottoni, já foi adquirida a casa histórica dos OtUni,
na cid. do Serro e nella hoje funcciona um Lyceo Profissional Masculino,
de que já demos not. neste vol. (part. 1).

v

Dos serranos mais notáveis do sec. XIX, o grande e caridoso medico
dr. Joaquim Vieira de Andrade, fallecído em S. João d'El-R'ey, a 26 de fcv.
de 1897, foi um dos de maior destaque, na sua terra natal, como cidadão de
virtudes não communs e profissional de alto renome.

A cid. do Serro vae ter, em unia de suas praças, a estatua do. notável
Mineiro, qü'è foi o Dr. Andrade.

-Outro serrano illustre é o actual Bispo de Taubaté, sr. Dom Epami-
nondas de Ávila, a respeito do qual (e devido á gentileza de um distincto
amigo residente no Serro, ao qual recorremos), temos hoje o prazer de oí-
ferecer aos nossos leitoras alguns dados biographicos, colhidos pelo illus-
trado e velho chi onista serrano, sr. alferes Luiz Pinto :

«Nasceo o sr Dom Epaminondas Nunes de Ávila e Mlva na cidade do
Seno, no dia 4 de julho de 1809, do feliz consórcio do major Francisco de
Ávila e Silva e d. Maria Cândida Senhorinha de Ávila e Silva.

Foi baptisado no dia 21 de agosto do mesmo anno, pelo revdo. vigário• Cândido Augusto de Mello, 46.ri vigário da parochia e 6.° entre os colla-
dos.

Foram seos padrinhos o fallecido major Antônio Generoso de Almeida e
Silva e sua mulher d. Francisca Augusta de Almeida e Silva

O seo pae era natural da freguezia de S. Antônio do Curvello e sua mãe
era da cidade do Serro.

Foram seos avós : o capitão José Caetano da Silva e sua mulher d. Se-
.íhorinha Augusta de Ávila e Mlva, pelo lado paterno ; o alferes Manoel
Gonçalves Nunes e sua mulher, d. Cândida Senhorinha de Almeida, pelo lado
materno.

Percorrendo-se a arvore genealogica de sua illustro^familia, vê-se es -
tar ella ligada ás mais antigas e nobres famílias da Villa do Príncipe (Serro),
oriundas todas da fidalguia de Portugal.

. Entre outras, citaremos os Padilhas,^os3Avilas,>s Almeidas. os Bitten-
courts, os Almeidas Mendes, os Mendes de Almeida, os Almeidas Maciel
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os Velhos Cabraes, os Azevedos e Athaydes, os Vargas Leal, os Menezes, os
Almeidas Godinhos, os Santos Pereira, etc.

E' também parente muito chegado do saudoso sr. d. João Antonio dos
Santos, l.o bispo de Diamantina, e, por conseguinte, também do eminente
jornalista catholico, sr, dr. Antonio Felicio dos Santos.

Não tinha ainda 13 annos, quando ficou orphão de pae pelo fallecimen-
to deste, occorrido a 19 de abril de 1882, ás 5 1/2 horas da tarde.

Muito previdente, tinha o sr. major Francisco de Ávila deixado acau-
telada a educação de seos filhos orphâos.

Seo testamento é fonte eloqüente de muitas virtudes.
Sua mãe foi um modelo, e como tal fez milagres para crear, educar e

instruir os seos filhos, que foram consolo perenne de sua velhice e da me-
moria do seo saudoso marido.

Dom Epaminondas estudou primeiras letras e começou suas humanidades
na cidade do seo nascimento, sempre com grande proveito (com o velho
professor Tocantins de Gouvêa).

Fez depois todo o curso.de humanidades, no Seminário de Diamantina,
onde se preparou egualmente nos estudos superiores, para o sacerdócio.

Das mãos do seo pai ente d. João Antonio dos Santos recebeo a tonsura
e todas as ordens sacras, na Cathedral diamantinense: as 4 menores, no dia
31 de maio de 1890, o subdiaconato no dia 23 de maio do 1891, o diaconato
no dia 19 de dezembro do mesmo anno e o presbyterato no dia 17 de julho
de 1892. A 24 do mesmo mez e anno, na Matriz de sua freguezia natal, can-
tou a missa nova

Desde então começou o seo profícuo ministério, tão fecundo em boas
obras, como attesta esse bom espirito de ordem e paz de toda a freguezia
do Serro, que elle soube imprimir, já com suas freqüentes pregações e com
o ensino do cathecismo por toda a parte da parochia; ja com a propaganda da
bòa imprensa e combate á má, que isto sempre lhe foi a máxima preoccupa-
çáo; e com mil outros meios de que o seo zelo ardente sabia opportuna-
mente lançar mão.

Para com os enfermos sempre teve cuidado especial. Chovesse a can-
taros, nunca deixou de lhes levar o Viatico, ainda que aos confins da fregue-
zia. Para isto era amiudadas vezes forçado a fazer longas marchas a ca-
vallo.

Primeiro começou dom Epaminondas como simples auxiliar do seo pa-
rocho, o rvm. padre José Maria dos Reis, hoje vigário de Santa Maria de
S. Felix. Depois como parocho, cargo de que tomou posse, no dia 21 de
agosto de. 1896, tendo nelle se conservado, sempre amado e venerado po

suas ovelhas, até o primeiro do anno de 1908, quando foi eleito 1." Bispo da
dioc. paulista de Taubate

Registrando estas ligeiras notas, pede a justiça que não passemos sem
mencionar o nome de um de seos mais ardorosos e apostólicos auxiliares,
o seo digno primo, rev. Mor.s. João Moreira da Silva, seo successor na dire"
cção da parochia e em tudo seo continuador, na nobre cid. do Serro».

clvi — Mun. dr Sete Lagoas
Este mun. da região Centro-Norte (valles do Paraopeba e Rio das Ve-

lhas) abrange cinco districtos de paz, actualmente :
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A

Sete Lagoas (séde-cid.)
Inhaúma.
Jequitibá.
Burity.
Fortuna.

• —Deste mun. foram desmembrados, pela lei n. 556, de 1911 (n. XIII do
art, 7.°), os territórios dos ?> distrs. de Taboleiro Grande, Cordisburgo e
Araçá, para formarem o novo mun. da Villa do Poraopeba, com sede no
arr. de Taboleiro Grande.

A mesma lei, pelo n. V do art. 2.°, creou no mun. de Sete Lagoas o
5.° distr. de paz, no logar denominado Fortuna, abrangendo um pedaçodesmembrado do mun. de Santa Quiteria.—Seg. o ultimo recenseam. apurado, no paiz (o de 1900), era de 34.756
habs. a popul, deste mun.

Era aval. em 3.274 kms2 a superfície territorial do mun* de Sete La-
goas (antes da lei n. 556, de 1911, que nelle fez as alterações já referidas).—Faz parte o mun., pela div. eleit., do 1.° distr. fed. e da 5.* circumscr.
estadoal: na div. jud., constitue um termo forense da com. de Rio das Ve-
lhas; e na div. eccles., pertence ao arcebisp. de Mariana.—Vide sobre o mun. de Sete Lagoas a descripção hist. e chorogr., queda cid. e distrs. fez o Annuario de Minas para 1909, pags. 1.035-1.046.—A cid. de Sete Lagoas tem 771 ms. de altit. e uma temperat. média de
20,o9. Sua pos. geogr. é esta : 1<>2' de Long. Oeste (do merid. do Castello
no Rio de Jan.) e 19°28' de Lat. Sul.

—Na lei n. 556, de 1911, vem este dispositivo (art. 9.°, n. 56), inferes-
sando a linha divisória do mun.de Sete Lagoas:

«N. LV1. As divisas do municipio de Pitanguy com os limitrophes conti"
nuam as mesmas com as seguinte alteração:

Com o municipio de Sete Lagoas a divisa será pelo rio Paraopeba,
voltando a pertencer ao de Pitanguy a fazenda da Taquara.»

—Sobre o assumpto da creaçao do municipio de Sete Lagoas assim es-
creveo um periódico local (O Reflexo):

«Quando, após renhida lucta sustentada com Santa Lusia, installou-se
o municipio de Sete Lagoas, o dr. Elias Pinto de Carvalho, integro magis-
trado, de imperecivel memória, saudando o povo, ao presidir a primeira ses.
são do jury de Sete Lagoas, disse: «Está pequeno o municipio só com a sua
sede, Jequitibá e Taboleiro Grande; mas fiquem tranquillos. que elle hade crês-
cer; Mattosinhos e Santa Quiteria hão de fatalmente vir a fazer parte de Sete
Lagoas, pois não é possível que continuem a pertencer aquelle a Santa
Lusia e esta a Sabará, quando se acham tão mais perto desta villa.»

Mais de sete lustros são decorridos e não se realisou ainda a profeciado velho magistrado !
O municipio de Sete Lagoas é, ao contrario, menor hoje, do que era

então, porque do districto de Jequitibá se destacou o que foi depois creado
do Páo Grosso. Conta, é verdade, seis districtos, quando então só contava
três; mas os três novos, Inhaúma, Buritys c Cordisburgo» foram creados com
território desmembrado dos três primitivos;

Santa Quiteria progredio, è hoje villa (desde 1001) e nâo teríamos o in.
sensato egoísmo de querer que olla se viesse Incorporar1 ao município! meu
MjittOBinhos} oom Capim Branco; «ovo dísMrtto dalle dasmembfadPi Pnfl
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Grosso, que foi destacado deste municipio (para o visinho mun. de Santa
Lusia) deviam ser transferidos para Sete Lagoas.

Elles representaram, ha tempos, ao Congresso Estadoal, manifestando
esse desejo, baseando-se no eloqüente argumento das distancias:

Páo Grosso está a 45 kilometros de Sete Lagoas e a 60 de Santa Lusia.
Capim Branco, finalmente, está a 21 kilometros de Sete Lagoas e a 18

de Santa Lusia».
.* -; ¦

—Os contemporâneos da época (diz O Reflexo) em que a installação do
mun. se deo, dão testemunho do justo e legitimo enthusiasmo que esse facto
despertou, e das grandes festas havidas então em Sete Lagoas, que era
muito menos de metade do que é hoje, em 1 amanho, população, commer-
cio, etc.

Esse enthusiasmo e o contentamento, que a installação do municipio
despertou, foram tão grandes, quanto renhida e tenaz havia sido a lucta que
Santa Lusia, durante mais de um lustro, sustentou com Sete Lagoas, primeiro
impedindo por todos os meios a creação deste municipio ,depois creando
toda espécie de embaraços á sua installação. Sete Lagoas venceo a lucta»
graças aos esforços titanicos de homens illustres, hoje mortos, que eram en'
tão os proceres do logar e dos quaes não é licito deixar de destacar dois
nomes: dr. Francisco Vicente Gonçalves Penna, á cuja memória tanto deve
Sete Lagoas, e outro, o finado coronel sete-lagoano João Antônio de Avellar,
pae do sr. dr., João Antônio de Avellar, medico, jornalista e antigo dep.
federal.

—O novo pov. do Barreiro fica dentro do territ. do distr'. da cid. de
Sete Lagoas e desta distante 9 kms. ou l e 1/2 legoas.

Perto do Barreiro ha uma esc. rural mixta, na fazenda da Lapa.
—O art- 2.°, n. V, da cit. lei n. 556, de 1911,creou o novo distr. de paz

da Fortuna, no municipio de Sete Lagoas, com as seguintes divisas:
«Da barra do Ribeirão dos Macacos, no rio Paraopeba e por elle acima

até as divisas de Santa Quiteria; por estas até encontrar as do districto de Bu-
rity, no dito ribeirão e por este abaixo até o ponto de partida».

Neste pov. da Fortuna ha uma escola publ. rural mantida pela Câmara
de Sete Lagoas, que também subvenciona outras escolas primarias em Pe-
dras, Macacos, Urucuia, Silva Xavier e Funil, localidades do mesmo mun.

—O Est. sustenta 16 escolas primarias no mun., sendo 6 no grupo esc. da
cid. de Sete Lagoas, 1 na Vargem do João Correia, 2 em Barra do Jequiti-
bá, 2 em Burity, 2 em Inhaúma, 1 em Cachoeira Grande ,noc',urna), 1 em For-
tuna e 1 em Macacos.

O grupo escolar de Sete Lagoas, creado em 1910, contou desde a sua
inauguração 563 alumnos matriculados.

—A cid. de Sete Lagoas inaugurou, em 1912, o reservatório do Garim-
po, num pitoresco arrabalde da cid. e com capacid. de 355 mil litros. O
reservatório é todo de pedra, revestido de cimento e abastece de água po-
tavel a cid., já havendo installadas mais de 200 pennas d'agua particulares.

—Egualmente, a Cam. Mun. de Sete Lagoas, installou o seo serviço te-
lephonico, ligando a cid. aos distrs. de Inhaúma e Fortuna e á cid. do
Pará.

~» Em Arcoverde, perto de Prud. de Moraes, neste mun** existo uma
Kmpresa Industrial da firma M» Pitta# CompM que explora á* caieiras e Jsh
«idas do mármores da localidade.
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Na fazenda dos Macacos, mun. de Sete Lagoas, falleceo em 1912, asra. D. Francisca de Paula Moreira, esposa do coronel Ferreira da Silva,contando 82 annos de edade, tendo vivido 67 annos de casada e tido a se-
guinte descendência : 19 filhos, 128 netos, 121 bisnetos e-5 tataranetos: aotodo 273 descendentes.

A 24 de maio de .,1913, no arraial de Çordisburgo, falleceo a sra. Baro-
_neza de Gorutuba (d Jacintha A. de Bittencourt e Sá), viuva do Barão deGorutuba, CV1 Ângelo de Quadros Bittencourt, e tia do senador fei. dr. Fran-cisco Sáedo deputado Camillo Prates.

A estimada senhora contava 65 annos de edade e deixa sete filhos, sendosua família oriunda do extremo Norte de Minas.

-Entre os Núcleos Coloniaes do Est. figura a Colônia «Wenceslao Braz»,
que e situada no populoso e rico mun. de Sete Lagoas; O núcleo coloniai«Wenceslao Braz» dista 9 kilometros ao N. dessa bella cidade mineira, á
qual está ligado por uma bòa estrada de rodagem e tem sede na faz. da Pri-mavera (que foi da Cúria Marianense).

A área total do núcleo é de 24.148 metros quadrados, dividida em 54lotes, dos quaes 36 agrícolas, 12 pastoris e ôurbanos; e as principaes cultu-ras alli existentes são: milho, arroz, algodão, canna, batatas, mandioca ecebola. ¦
A producção de 1912 foi relativamente pequena; dado, porém, o desen-volvímento que vão tendo no núcleo as plantações, espera-se que, neste annode 1913, a colheita seja de 1.000 saccos de milho, 200 de feijão, e muito arroze algodão.
Existem no núcleo as seguintes machinas agrícolas, de que se servem os

colonos: 2 arados Chattanooga, 1 arado americano, 2 arados Oliver, 2 ara-
dos 31, 2 capinadeiras Planet, 1 semeador, 1 machina para extinguir formi-
gas, 1 grade, 1 engenho para canna, 1 aiambique, 1 moinho para fubá e 1
engenho de serra.

O movimento immigratorio, em 1912, constou da sabida de 2 famílias com 
'

9 pessoas e da entrada.de 16, com 84, existindo actualmente alli 22 famílias
com 132 pessoas e assim descriminadas: Brasileiras, 5 famílias, com 31 pessoas;italianas, 13 famílias, com 36 pessoas; portuguezas, 3 famílias, com 10 pessoas;allemã, 1 família, com 2 pessoas;

Possue o núcleo, além da estrada cie rodagem acima referida, 30 kilome.
trosde caminhos vicinaes e fica á margem da E. de F. Central do Brasil.

Existem alli as seguintes criações :
16. cabeças de gado vaccum, 6 cabeças de rnuar, 11 cabeças de caprinos,

18 cabeças de cavallar, 60 cabeças de suíno e 180 aves domesticas.
Conta o Núcleo 22 boas casas definitivas, 1 em construcção e diversas

em projecto; e dada a excellente fertilidade dos terrenos, ao núcleo «Wen-
ceslao Braz», ainda beneficiado por um clima agradabilissinio, estáreservado
o mais prospero futuro econômico.

— Além de varias fabricas e industrias, possue o mun.de Sete Lagoas
excellentes propriedades agrícolas e pastoris.

¦ Merecem destaque, pelos progressos que apresentam, em suas lavouras4
as seguintes fazendas: Campo Alegre, Pontinha, Santa. Cecilia, das Pedras,
Primavera, Lapa, Gineta, Pae Paulo, Jacuhy, Chaves, Cannabrava, Riacho
Fundo, Macacos, Rasgão, Morro Vermelho, Algodões, Monteiro, Maquine,
Fazenda Nova e das Melancias, etc
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Esta ultima está em negociação com um syndicato extrangeiro, para ex-
tràcção de seos minérios de cobre, de ouro e de carbureto de cálcio.— No mun. existem varias estaeões daE.de F. Central do Brasil: Ar-
coverde, Prudente de Moraes, Sete Lagoas, Primavera, Silva Xavier.

*
7 —Na revista Santa Cruz (de São Paulo), o então acadêmico de Direito, sr.
Hereulinode Sousa, publicava esta interessante descripção dá cidade de Sete
Lagoas:

< Ao viajante quedo Rio vae, pela Central, procurando o centro de Mi-
nas, ao excursionista cançado de observar a successão fatigante de monta-nhas, no meio das quaes o comboio parece um pequeno mundo inteiramente
isolado do resto do convívio social, tal a estreiteza dos horizontes, é um gra-tissinio espectaculo, quando começa o terreno a se tornar mais plano, e a va-
getação a assignalar mais claramente a região dos campos.

O legendário Rio das Velhas parece correr mais preguiçoso, e os man-
gues das suas margens balançam-se* bafejados por uma viração mais livre.
A Estrada como que não mais necessitando de beirar o rio, afasta-se d'elle,
deixa-o á direita e penetra nos cerradões.

Mas, como si ao excursionista não bastassem a largueza dos horizontes e
a conseqüente viração acorrer, a luz jorrando muito mais intensa do ceo, avista das serras azuladas ao longe è as vastas campinas semeadas de capões
e onduladas de suaves colunas, começam a apparecer aos lados da linha pe-
quenas lagoas, uma particularidade característica da região. Mal descança
a vista na superfície quieta d'essàs águas tranquillas, quando lhe apparécem
pela frente, emergindo da verdura que tapeta o planalto, as torres de uma
Egreja derramando, uma mysticà poesia em toda a paisagem.

O viajante saúda, enifini, Sete Lagoas.
Lançando os olhos para os lados, logo verá que muita razão tinha o sa-

bio dinamarquez, dr. Lund, quando opinava terem sidoaquelles sítios o Éden
dos nossos primeiros Paes. E não resistirá ao desejo de travar mais intimo
conhecimento com a afamada cidade e suas bellezas, que muitos têm procú-rado admirar, entre os quaes o ex-Presidente do Estado (Dr. Francisco Sal-
les), que alli esteve veraneando. • •

Próximo á estação da Estrada de Ferro está aparte novíssima da cidade,
toda ella construída em muito pouco tempo, o que attestao estado progressi-
vo e animador do logar. Na parte antiga, apesar de relativamente nova, pois
que a povóação não tem mais de vinte e seis annos de cidade, nota-se com
pesar o mao gosto dos primeiros habitantes, no alinhamento das ruas e na
construcção das casas, máo gosto que a moderna administi acção municipal
vae corrigindo. O tonrisle não resistirá também ao desejo de dar um passeio
de barco pela lagoa do Paulino, a principal da cidade, e de fazer uma ex-
cursâo ii Serra do Cruzeiro, de onde é surprehendente o panorama, Diflicil-
mente se poderá descrever a vista que cialli se descortina: uma immensa
planície com ligeiras elevações, ora cobertas de cerrados de um verde es-
curo, ora tapetada de campos de um tom ligeiramente amarellacio, onde aqui
e alli scintillam aos raios do sol as plácidas lagoas. No centro, está a cidade,
cujas casas quasi somem entre o frondoso a voredo das ricas chácaras que
possue, sobresahindo os bellos vinhedos do sr. Major Joaquim Cândido de
Andrade,

A' esquerda, no começo de uma successão interminável de colunas, estão
os bellissimo bairros da Bòa-Visla e Zefelix, também cercados de chacaras,cn
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tre as quaes se distinguem a do sr. Major Salvador Borges, com bellissimas
variedades de mangueiras, plantas européas e asiáticas em profusão. A' di-
reita, ve-se &Ped;ra-Grande, solitária e gigantesca colümna de pedra, ligada
pela sua base á uma lapa de cobre que vae brevemente ser explorada por um
syndicato, e a fabrica de tecidos das Melancias.

Do ponto mais elevado d&Serra do Cruzeiro avistam-se terras de 13
municípios do Estado c as seguintes lagoas, entre outras: Paulino, Catharina,
Cer cadmho, Doa Vista, Zé felix, Matadouro, Brejdo e Capão do Poço.
Dalli, o observador não descobre as razões que fizeram a Commissãp Con-
structora.de Bello-Horizonte preferir para a nova Capital o Curral d'El-Rey á
localidade occupada por Sete Lagoas. Foi esta a opinião que, pelo Jornal do
Commercio (do Rio de Janeiro;, cremou sobre o assumpto o illustre geo-
grapho brasileiro Dr. Alfredo Moreira Pinto. Mas, mesmo não tendo sido
escolhida para capital, a cidade progride, graças ao gênio emprehendedor
dos seos filhos, e talvez mais do que tudo á sabia direcçâo que têm tido os
negócios municipaes. Com razão cognominada a Manchester mineira, Sete
Lagoas tem no seo município varias e importantes fabricas de tecidos, entre
as quaes a do Cedro, a primeira que se fundou em Minas, e a da Cachoeira
de Macacos, que, em franco estado de prosperidade, distribue quasi sempre
12 % aos seos sócios e aos empregados já tem distribuído um excesso de
cercado 25 contos annuaes. Auxiliadas pelo Governo do Estado, vão breve-
mente ser ligadas á sede do município por linhas de automóveis já cm con-
strucção. Produz o muniçipio toda espécie de. cereaes e exporta grande quan-tidadede madeiras.

Vae brevemente ser explorada a fabricação de carbureto, no distrieto da
cidade e a extracção do manganez, no de Cordisburgo, no mesmo município.• Impressiona também agradavelmente a quem quer que observe a socie-
dade sete lagoana, a grande concórdia que existe entre todos seos elementos,
a união que congrega todas as actividades, a harmonia que congeaça todas
as forças latentes. E' orgam revelador e fielmente refleclor d'este estado de
cousas o sympathico hebdomadario-«/?e//^o»,-propagandista tenaz dos me-
lhoramentos locaes. Eo estado francamente progressivo em que actualmen-
te se acha a cidade tem sua principal causa na direcçâo administrativa e
politica que lhe tem sido dada.

E bem merece uma tal direceão em seos destinos essa formosa—Terra
das garças—«terra dos lagos e de luz, de céo azul e de campinas.»

*

A propósito de uma superstição local, descabida e sem fundamento, bór-
da um chronista sete-lagoano o seguinte justo commentario :

«Grande mal nos faz aos nervos uma frase que, tão impensada quãolevianamente, se costuma dizer ne>ta cidade e que é a seguinte: «Nada em
Sete Lagoas vae adeante. »

Filha do espirito fanático e supertsicioso da massa popular, essa frase
nasceo na occasião em que o primeiro vigário de Sete Lagoas foi aqui preso
por uma força mandada pelo Governo Provincial, cançado de supportar os
despropósitos de toda a ordem que aqui fazia esse Vigário, na primeira fase
de uma loucura, que se tornou conhecida depois.

Houve a coincidência de uma grande tempestade, no dia em que se deo
essa prisão e o povo tomou-a como castigo e começou a dizer: que nada em
Sete Lagoas poderia ir adeante. Como si a cidade fosse responsável por essa

/.»
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loucura e pela prisão que o Governo do Minas mandara efetuar de um sacer-
dote demente !

Desde então tudo que se intenta fazer aqui c que não tem bom êxito, hade
ser glosado pelo tolo estiibilho: «Nada era Sete Lagoas vae adeante !...»

*
Em relação aos coefficientes de óbitos em diversas cidades do Brasil, Sete

Lagoas figura com Corytiba, ao lado do mais baixo coeficiente por 1.000 ha"
bitantes, entre as seguintes cidades :
Natal •• ,,. ..... 77,10
M$  • 52,51
o. IjUIZ.........m..,m,,.,,.m, , |{ 170™theT°y ••-••• •••'•• ••'..'•'..'..'..v.'.'.'.'..v.'yy.y..'.'.'. u,^
Beiem «,10
Manáos  34,68Fortaleza 34 42
Florianópolis 30 §o
Santos 97 «9
Aracaju '.'..."..'...'..]'. 23^69
Maceió 22,59
S- Paul°  18,91
Bello-llorizontc %t  ju 9o
Porto-Alegre  17 80Distrieto Federal (Rio) ;•, 16'97
S. Salvador  # ^ 

" 
14 5*}c°wMf. i.-'.y.'.'."y.y. im

Sete Lagoas  1100

CI.VII—MUNICÍPIO DE SILVIANOPOUS

Fica este novo mun. no Sul do Est. (valle do Sapucahy) o abrange dois
districtos de paz ;

Sihianopolis (sede da villa e do mun.).
Espirito Santo do Dourado.

-Foi creado este mun. pelon. IX do art. 7.° da lei n. 556, de 30 de
agosto de 1911, tendo sido realisadas, em 31 de março de 1912, as eleições
da sua l.R Municipalidade.

O 1.° orçamento da Câmara íoi de 12:000$i)00 (receita).—O seo territ. foi desmembr. do vis. mun. de Pouso Alegre, a cujaco-•marca judiciaria continua a pertencer,
O seo nome foi uma homenagem ao fali. dr. Silviano Brandão, alli

naf-.c. e que foi Pres. do Est. de Minas, no quatriennio de 1898—1902.-A popul. da ant. freg. de S. Anna do Sapucahy era de 14.062 habs.,
sendo 7.027 hom. e 7.035 mulh., pelo recenseani. de 31 dez. 1890.

Perl. o mun. de Silvianopolis ao 5.° distr. eleit* federal c á 3.* cir
cumscr. eleit. do Est.

-Pelo art. 2-0, n. Vil, da lei n. 556, já cit., o Congr. Mineiro creou odistr. de paz do Espirito Santo do Bourado, neste mun.', com as se°uin-
tel divisas ft

«Começam nas cabeceiras do rio Machado, nas actuaes divisas com odistrieto de Congonha!; seguem pela s<Tra do Dourado, em divisas com o
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mesmo districto e vão ao alto da serra do Cotinguá; acompanham o alto
desta serra, águas vertentes, até o alto da serra do Vira-CopOs ; dahi aO
alto cia serra dó Palmital e pelo alto desta serra, também águas vertentes,
até a estrada que vae ter no districto de Machadinho ; seguem pela dita
estrada até a ponte sobre o rio Dourado ; continuam pela referida estrada
até as divisas entre José da Costa Rios e Adolpho Flavio Simões ; seguem
por essas divisas até o alto cia serra dos Campos; continuam até o potrei-
ro de José Garcia Machado, e pelas antigas divisas do districto de que se
desmembra até o ponto inicial.»:-Á' O pequeno pov. do Dourado <séde deste distr. de paz) é muito rtovo
e apenas conta 50 prédios', uma capella, 1 esc. mixta, ag. do correio, 5
casas de negocio ei cemitério. • 

'— A velha SanfAnna do Sapucahy, lio\eSilvianopolis, é uma dás mais
antigas povoações do sul de Minas e a historia dos primeiros tempos de
sua fundação se perde nas primeiras bandeiras do sec. 18.°, pois a süá
párochia eccles. data de 13 de julho de 1748. segundo conseguimos veri-
ficar.* A lei n. 2.454, de 19 de outubro de 1878, que creou o municipio cle
São Gonçalo do Sapucahy, determinou que delle fizesse parte esta fregue

'zia, então pertencente a Pouso Alegre, para onde de novo passou pela lei
n. 1.073, de 30 de novembro cle 1880.

Não se deve confundir este districto de paz do mun. de Pouso Alegre
com o districto de SanfAnna do Sapucahy-Mirim, do mun. de S. José do
Paraiso.

—Sobre o então districto de SanfAnna do Sapucahy deo o Annuario de
1907, pag. 277. e o de 1909, pags. 856 a 860, notas muito completas, na parte
hisfor. e chorogr.

(v),uer se considerem a popul. e o território ; quer se considerem o com-
meivio, a industria, a lavoura e instrucção ; encontravam-se neste; districto
todos os requisitos exigidos para ser villa e cabeça de mun.

Uma estatística minuciosa, levantada em 1906, aceusava a existência de
21.264 habitantes em todo o districto. sendo 1.823 em sua florescente sede ;
cle 283 casas, sendo 164 destas no perímetro da freguezia c as outras 119 nos
subúrbios; de 13 ruas abauladas e sargeteadas e cle 3 praças, povoação

—O districto da Villa confina com Pouso Alegre ao sul,da-qual dista 30
kiíometros; com S. José do Congonhal, a sudoeste, do qual dista—da sede
—30 kilometros; com Santa Rita do Sapucahy, ao sudoeste, da qual dista
30 kilometros; com S. Gonçalo do Sapucahy, a nordeste, do qual dista 30
kilometros; com Piedade do Retiro, ao norte, do qual dista 18 kilometros ;
com Machadinho, a oeste, do qual dista 35 kilometros.

—A freg. da villa tem de N. a S. unia cxt. do 39 kms. e de L. a O. 51
kms., com mais de 20.000 almas (seg. o Boletim da. dioc. de Pouso Alegre ?
em 1908).

Jà eni 1884 (24 annos antes) a freg. eccles. de S. Anna do Sapucahy
media 39 kilometros nos extremos norte-sul, da ponto do Sapucahy ao rio
Cervo, e 51 kilometros na linha leste-oeste, do porto de S. João ao rio Ma
chado.

—A Leste da villa, e a 8 legoas, está Santa Catharina, passando-se a
21/2 legoas a Volta Gvanie, na margem do Sapucahy, que também se
transpõe, c a 3 legoas o Turro, que neste ponto tem mais cle 8 metros de
largura; a SE., e á5 legoas, Santa Rita do Sapucahy, passandó-se a 2 ler
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goas o Sapucahy, em barca, no porto de S. João, e a 3 1/2 legoas a serra deD. Maria Cândida; ao S., e a 5 legoas a cid. de Pouso Alegre, passan-'do-se a 3 legoas o Cervo, que tem ahi 9 metros de largura; ao SO., e a5 legoas, S. José do Congonhal, passando-se a 3 legoas o riacho Dourado-,ao O., e a 10 legoas, Santa Rita de Caldas, passando-se a 3 legoas a serrados Campos ou de Caldas, e a 5 o Machado ; a NO , Caldas a 13 legoas ; aoiS., e a 8 1/2 legoas a cid. do Machado, passando-se a 2 legoas o Dourado-,a NNE., e a 3 legoas, o Retiro, passando-se a 1/4 de legoa o Santa Barbara;a NE., e a 5 legoas, a cid. de S. Gonçalo, passando-se a 2 legoas o San-ta Barbara e a 3 1/2 o Sapucahy.
-Ao O. de Silvianopolis e a 2 legoas, ha o povoado da Praia do Doura-do, em que existiam cerca de 30 casas, em 1884; e da Villa á margem dorio Machado são 6 legoas e ao porto de S. João, a Leste, são 2 1/2 le-

goas.
,,•¦<"'O rio Sapucahy Grande passa a 10 kms. de Silvianopolis. /-O commercio da Villa é desenvolvido, e indicado pelos representam- J / ¦ """

tes das praças commerciaes do Rio e S. Paulo corno um dos melhores '/desta zona sul-mineira. /
Ha nella 9 negócios de fazendas, 15 de seccos c molhados, de gênerosdo paiz e armas, 2 pharmacias, 1 mercado e 1 hotel.
A agua potável é magnífica e o clima, muito disputado pela sua sa-lubridade.
O seo eleitorado, que se compunha de 527 eleitores, em 1908, é muitomaior hoje.. /
-A villa tem 400 prédios e 4 templos: o da actual Matriz (a primeira foi Idemolida em 1882), cuja lenta construcção se terminou em 1907, e os de N. /

Sra. do Rosário, de N. Sra. das Dores e o da Conceição Apparccida, com \2 torres ; uma solida Cadeia, construída ha muitos annos, por iniciativa doÍ\finado dr. Nicolao Antônio de Barros, e que mede 50 palmos de frente ei 
'^

25 de fundo, tendo 3 pequenas salas c 2 enxoyias gracleadas de ferro ; umbello Grupo Escolar, com 6 classes, inaugur. em 1908; o edifício do Paço ; T
Municipal : um hospital cm construcção ; etc.

Actualmente (1913), são 15 as ruas e 4 as praças ou largos existente;,na sede do mun.
Entre as principaes praças da Villa se salientam a da Matriz, Tirader^ -

tes e a Municipal c entre as ruas as denominadas Silviano Brandão, Júlio 
'

Tavares, Dom Nery, Victor Coutinho, Padre Guilherme, AfJ'onso Pennae outras.
-Silvianopolis está situada no declive de elevada montanha (a serra deSanfAnna), sendo sua má collocaçào devido ao facto de ali terem existidoricas minas de ouro, directa causa de sua fundação: o convencidos da incon-veniente situação da villa tom tentado seos habitantes transporlal-a paramais apropriado local, construindo o cemitério, fechado compedra.

ém ponto mais afastado, e procurando attrahir para a formosa colli-na, que fica perto, a todos quantos Vão realisando novas edificações.
—Ha 30 annos, começou o plantio de café em terras do actual mun. e

já nesse tempo a cultura de café era de 150 mil pés, (em 1884); e os produ-ctosda canna de assucar, os cereaes, o gado bovino o suino, o fabrico daA. M.-53

t
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cera (apicultura) eram os gêneros do commercio de SanfAnna, que se ser-
via da estação paulista da Cachoeira (E F. Central), antes de pelo mun. de
Pouso Alegre passara E. F. Sapucaia, actual Pvêde Sul Mineira.

—Os terrenos montanhosos e de mattas, campos, capoeiras e pastagens,
do mun., são regados pelo rio Sapucahy, cujas margens são muito sujeitas a
inundações, pelos seos dous afíluentes, o Cervo e o Santa Barbara e pelos
rios Dourado e Machado.

Ha no mun. um bello monte, o Morro Coroado, de cujo alto se descor-
tina grande numero de logares— e pelo mun. passam as serras de Caldas, do
Cervo e do Moinho. Muita caça existe no seo'território (veados, caietetús,
codornas, perdizes, pacas, etc).

Limita-se o mun. de Silvianopolis com os municípios ,de Caldas, Pouso
Alegre, S. Gonçalo do Sapucahy, S. Antônio do Machado e Campestre, eé
servido pelo porto Pelado, da Rode Sul Mineira, na qual o vapor fluvial
—Sapucahy-toca uma vez por semana.

—As principaes riquezas do munieipio são a industria pastoril, a cultura
da canna, do café e de cereaes, produzidos e exportados em grande escala,
existindo importantes fazendas de criação e de lavoura.

Em 1906, a export. de café sahido do distr. attingio a 50 mil arrobas e
hoje é de 80 mil arrs. por anno.

Possue duas fabricas de manteiga, com a producção diária de 60 kilos,
e outras industrias em franca prosperidade, como 57 engenhos de café e
canna. etc.

—Entre as suas principaes fazendas se contam as seguintes: Santa Bar-
bara (do sr. coronel Ildefonso Coutinho), Cachoeira (do sr. João Baptista
Vieira), Curralinho (do sr. Maximiano Mendes de Magalhães), Franca,
Água Limpa, Sant'Anna, Dourado, etc.

—Em princ. de 1913 era esta a riqueza pecuária do mun. de Silviano-
polis:

Gado vaccum, 2.850 cabeças; idem, cavallar, 900; idem, asinino e muar,
300; idem, caprino, 400; idem, lanigero, 400; idem, suino, 3.200.

—Existe no perimetro urbano da villa um bellissimo lago artificial,
(tanque, como é vulgarmente chamado) aberto, ha cerca de 200 annos, para
o serviço de mineração de ouro. naqueila época remotíssima muito florescen-
É na localidade, que deve suas origens ás lavras auriferas ahi exploradas
pelos paulistas, que a descobriram, na l.a metade do sec. 18.°

¦3 CIWIII—MUN. DE SYLVESTRE FERRAZ

Este mun. da zona do sul (valle do Rio Verde) abrange dois districtos
de paz:

Sylvestre Ferraz (sede—villa). . *
S. Lourenço. ,

—Não soffreo alterações com a ult. Ref. de div. do Est. (em, 1911) este
mun. de Sylv. Ferraz, o qual, por ser a sua sede uma villa sem foro, con-
tinúa dependendo, no judiciário, do termo de Christina (com. de Itajubá).

Na div. eleit., pertence ao 4.° distr. fed. e á 3.* circumscr. estadoal;
na div. ecles., depende do bisp. de Pouso Alegre.

—Como este mun. só foi creado, em 1901, elle não figurou nos 2 recensea-
mentos geraes de 1890 e 1900; dos distrs. da villa, porém (ant. freg. de
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Carmo do Rio Verde) e de 8. Lourenço, sabemos que, a 31 de De/ de isonpossuíam uma população de 7.957 habs J* W*m

poÜSS^S í ^ "° ^ ^ F'™ Uma "H*í* ~

E serv.da de K. de F. (Rede Sul Mineira) e Telegrapho.
cereal ^1" 

' "^ "^ animaeS' f™tas' '^^

syivr^airp^s^âí,:01-desta obra-ed-de iw-sobre °—-
de Svlvesl^Fe^; ÍS^Í 

D° de ^0S' amb°« pertencentes ao mun.¦»-ü'Sis:íi."^K1:sn?,,,í!,'i* to—***»
liiü^ ílüpvuia de s*m° mm mm
PhaHnaciafodÍn/nf''1'0' 

tranSlerida Para a ^- de Ouro Fino a Esc. dernarmac.a e Odontologia, que tinha sua sede nesta villa de Sylv Ferraz
Ferrf ^IIP P °r Jer0Dym° Guedes Pernand- fundou. VmSlv.
Co ce U: ; S antf1001' 

^ 
^Íra*' 

C°m Séde 6m SUa bella Cha^a
delaIÉÍ -° 

Um aPrendizado «P««oí». além de cursos práticosde lacticinios, agronomia, zootechnia, veterinária, etc.-A iwc/)te i4flfrfcote afwí de Minas, com séde na Chácara íWpWa

mensura, agronomia especial, zootechnia, veterinária, bromftÒSa'etc
-ToZZrr;r°a!!rCÍalTde,habÍ1ÍtaÇa° C0DStante das pintes disdpHn^;
Phvs cag chimí» n,r ? ^ 

Mathematica> Geographia e Chorographia,rnysica, Chimica e Historia Natural, Desenho e Contabilidade agrícola dêconformidade com os estatutos officiaes da Escola g '

a 2 teZüfxm* enCerraram n° dÍa » ^ mM9° 6 aS aUlaS «»W»

„„H-Ínftall°U"Se 
tambem Um CUPS0 esPecial MM*> » Escola para moços

listi tdoa°de,aagr d° 
mineÍr° 6 qUed6SeJam °bter ° d'P'omaPde norma-tilili srnr °actual Reguiamento das Escoias n~

Junto á Chácara Conceição já funccionava um .Aprendizado Agrícola»subvencionado pelo Gov. Federal. ?*¦"'"™

v,«i7^n0taV01 
a^rÍÍ! brasileira' sra- Nina Sanzi, nasceo neste mun. de Syl-

H 1111 Teesta car(fescHpta de ,acuh*em mo-ao ítâmMmrtópelosr. dr, 1-rancisco Antônio Camarano, magistrado mineiro-«Deparando em um dos últimos números do Diário de Minas uma localsobre a genial actriz Nina Sanzi, em que se dizia ser o seo berro d p, Udoentre Ouro Preto e Três Corações, venho, para restabelecer a wlqualidade de tio que sou delia, declarar que o torrão natal de Nina W"rde 
actu7vdN:T,d0Í: 

'^ * ** * ^ ^a d° ^ d R oVerde, actual \ Ula Sylvestre Ferraz, que é tambem minha terra.Julgando satisfazer um seo natural desejo, forneço-Ihe mais alguns dadossobre essa artista, prevalecendo-mc deste ensejo

<*
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Ella fui creada e educada em casa de meo pae, seo avô materno; o finadodr. Miguel Archanjo Camarano. Mudando-se este para S. Paulo, lá comple-ou ella a sua educação, c, casando-sc ainda muito jovem, seguio paraLondres, em cuja legação brasileira seo esposo oecupava um -posto
Ficando viuva após alguns annos, e tendo a prptecção da nossa patrícia,aCondessa d Eu * da rainha Margarida, da Itália, tratou de real isar o seosonho dourado, que era o palco, sendo então já muito versada cm literatura,ede Roma e Milão veio depois completar sua educação artística em Paris,donde ultimamente retornou ao Brasil.»

*
Distr. de São Lourenço.-A respeito das Agn«is de S. Lourenço .escreveoo sr. dr. Sylvio Tranqueira, no Jornal de Caxambú, cm 1912, esta referen-cia, num art. sob o tititio-Hydro togue Medica (aguas mineraes do Est. deMinas):
«S. Lourenço.-K*Ú situada esta estância, no planalto da Mantiqueira,no valle e na margem esquerda do Rio Verde, em uma extensa o pitorescavárzea, a S60 metros de altitude. Dista 80 kilometros da estação de Cruzei-ro, da E. F. Central, pela ferro via Minas c Rio, que a servo'Clima comparável ao de Campos do Jordão, a temperatura no verão os-cilla entre 12° e 20- C. Seo solo é arenoso.
Dispõe de varias fontes, uma só, porém, captada e em exploração.«Ha ahi uma outra fonte, refere o dr. Viotti, a que denominam 

'ma-ne-
siana, que ainda não foi captada, nom o deve ser, por isso que o é natural-mente; filtra-se gotla a golla, através de uma infinidade de estreitas fendasem uma rocha cortada a pique, e, reunida em uma pequena bica, é dadaao consumo em condições da maior pureza. Fique, porém, desde-já consi-
gnado-nao e magnesiana, porque nenhuma das nossas estâncias terá, nem
pode ter, íontes dessa natureza, como veremos.»

* ^~5lém/eSSaS'haem S' Loui'en0o °utras fontes que estão a reclamartrabalhos de captação e as respectivas analyses-
As aguas de S, Lourenço são bicarbonatadas, frias. A fonte Orientecontem, sobretudo, de resíduo lixo Ogr. 2105, do qual: Ogr. 0722 de chloretosulíatp c bicarbonato de sódio e potássio; Ogr. 1602 de bicarbonato de calciòo niagnes.o; Ogr. 923!' degaz carbônico livre o vestigios dephosphatos e bi-carbonato de lithio. A Soaíe Primaoera tem, na respectiva ordem de subs-tancias acima, as cifras: 0;gr. 0951; 0,gr. 0:114; 0,gr. 0307; 0,gr. 9051; c doisiiulligrs. de bicarbonato terroso por litro. A fonte Dr. Andrade Fpweiratem, na mesma relação: l,gr. 1357 de gaz carbônico, (),gr. 0273 de bases ai-•, calmas o,gr. 0182 de bicarbonato de mágnesiò c Ogr. 0173 do de cálcio, „aral,gr. 2095 de resíduos. ¦
As aguas das ionte.s~.Or. Andrade Figueira e do Oriente, são evnorla-das, esta com o nome de «S. Lourenço», e aquella com o assás imprópriode «Magnesiana», como denominaram a fonte D. Leopoldina, em Caxambú.Lssas aguas foram também analysadas no Instituto Pasteur, de S PauIo, em abril de 1903, tendo sido consideradas muito pura?.» ' 

l
-As aguas de S. Lourenço, largamente introduzidas nos Estados doNorte, contam ,,a grande consumo nas capitães de Minas, de S. Paulo e noRio de Janeiro. São duas as fontes captadas - a Oriente, muito conhecidapoi S. Lourenço, e a Andrade Figueira, mais conhecida por MagnesianaQualquer das duas aguas tem merecido grandes elo«ios por partp da classe
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o-fnZ. ,e'?- 
S°b ° P°nt0 de vista báçtociològicft. íoram recentementeestudadas pelo Instituto Pastcur, de S. Paulo, o consideradas muito puras.O engarrafamento é feito com perfeição 'e a empresa que explora essasa^ua,, na bem pouco tempo introduzio melhoramentos importantes, tendomontado aperfeiçoados apparelhos para o engarrafamento.

ítá rH T1? 
dG 8> Loui>enÇ° constituem urna das grandes riquezas mineraesdo Lstado de Minas e estão talhadas a concorrerem com todas as suas con-*encres, tanto nacionaes, como estrangeiras. A empresa das águas de S.Lourenço tral.alha cora todo o interesse, no sentido de tornar estas águastoniiecidas em toda a parte; assim é qne jatem agentes até pelos Estadosuo iNorte, allm de conseguir entrar naquelles importantes mercados do Bra-sii septentrional, fazendo a propaganda simultaneamente no, Estado de SPaulo e Estados do Sul.

E'intenção da Empresa montar, dentro em breve, um grande hotel emb. Lourenço, assim como pretende fazer concessão aos que desejem mon-tar outros hotéis, permittindo. assim, que taes águas sejam bem írequen-taoas Deante da resolução da Empresa das águas de S. Lourenço, parecelora de duvida que ellas concorrerão com Caxambú, Lambary e Cambuquira
pois muitos veranistas hão do procurar as fontes de S. Lourenço, as quaes,'alem de suas águas serem reputadas excellentes, contam a grande vantagemde ficar mais próximas do Rio e S. Paulo, distando apenas desta e da-
quella capital 8 1/2 horas de viagem, sobresahindo a enorme vantagem dospassageiros terem apenas de fazer uma baldoaçào na estação do Cruzeiro,da Central para a Rede Sul Mineira.

CUX -MUN. DE THEOPHILO OTTONI
Este mun. do Nordeste (valle do Mucury) ab/ange ocz districtos de paz,acluatmentc:

Theophilo Òllóni (séde-cid.)
ltambacurv.
Pote.

1 Itahypé.
Pampan.
Setubinha.
Malacachela. •
Urucú.

Ay mores.
10 Concórdia

¦ . 7° C?W* Wm' P0,a ,llL Ref. àdm. do Est. (lei n. 550, art. 2.°; ns. XXXI.XXXll, XXXIil eXXXiV) creou no mun. de Theophilo Ottoni mais l dis-trictos de paz: Ilambacury, Polé, S. José do Pampan c Ilahypè (ex-RioPreto;, com as divisas alli assignaladas na dita lei de 30 de acosto do1911.
—Em 1900 (ult. recenseam. geral apurado no paiz), era.de 15.038 habs. a

popul. do mun.
E' dos maiores municipios do Est. em território o de Th. Ottoni, cujasuperf. se avalia em 24.785 kms2.
Faz parte, na div. eleit., do 7.° distr. fed. e da 6 "eircumser. do Est.Pela div. j.uch de 1903; constituo uma com. de 1.» enlr. o com um sfrtèr*

mo forense;
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No eccles., depende da dioc. de Diamantina.
m,i,7 , Mbre 

6fte '"Un- deTh- Ottonios traÇ°s históricos echorogra-ph.cos trasidos pelo » vol. deste Annuario, ed. de 1909 (pags. 1052-S-A cd. fica a 287 ms. de altit. e tem uma temperai, média de 14Sua pos.geogr. é esta: l.^de Long. Leste e 17»,50' de Lat. Sul '
ao lillS mi0!0!" "f Uma ediflca'>'ft0 actual do I» °m. distribuídasao longo de 8.«X» metros de ruas, nas qiues ainda se podem ediflcar, em er

Í;í rPerleltW* abastecida, podendo ter umaexcellente
áSÉ Z: 

P 
T' 

,'UncC!0nand° COm t0daa $«<» sanitária, de
* Heíor»l^r« 

° Sera' dJ abasteciment0 organisado pela Commissão
cLacidt,^!, , T^ 

d° EStad°' a 1Ual Pr°Ject0U ™a rtde com
doriott /T 

1-°00 PPedÍ°S' *ePVÍdos com a ^nalisaçâo derivada
ZLII ?¦ 

°S 
/ 7 ?'aS agUaS Serâ0 caPtadas nas cachoeiras da Suissa

r*. n« v Tr" 
0ld' dS Th< °tt0ni)- ° '"«'vatorio de água potável fica-

rtt nhíir0 ?Tlr°' 
C°m caPacidade de 250 mil litros. O custo totaldas obras projectadas anda em 150 contos de réis-A cidade de Theophilo Ottoni será abastecida com águas derivadas dopio.Iodos os Santos», tomadas cerca de 6 kilometros acima da localidadenas cachoeiras denominadas da «Suissa».

Knibora de qualidade provada pelo uso, que dellas sempre fi/eram aspopulações nbeinnhas, inclusive a própria cidade, as águas do «Todos osSantos, serão captadas com as precauções necessárias á garantia de sua pu-reza, com o emprego de caixas de areias e opportunamente de filtros, si ne-cessanos.
Escolhidas pela sua qualidade, altura e proximidade, essas águas serãotrazidas por um conducto forçado de ferro fundido ao Morro do Cruzeiro

S° ™ aI^ 
CÍda.de' n° qUa' Será construido um reservatório de distribuiçãode 20O.OÚO litros de capacidade, duplicavel quando fôr necessário.

O conducto, que trabalhará com uma perda de carga de 4,5 mm pormetro corrente, com um diâmetro de 175 mm., dará cerca 1.200.000 litrosd água, correspondendo a uma capacidade de edificação de cerca de 1 000casas alimentadas á razão de uma penna de L200 litros por 24 horas, ou se-
jam Í00 litros por habitante, para uma média ch 6 habitantes por casa.Essa contribuição é mais do que sufficiente para as necessidade»
actuaes e futuras da cidade, dentro da área eclificaVel.

-De Bello Horizonte á cid. de Theophilo Ottoni, quem fôr embarcado
por terra e mar, viajará 2.130 kilometros. actualmente, e assim descrimi-
nados:

. De Bello Horizonte ao porto do Rio de Janeiro (pelaCentral do Brasil) m km
Do Rio a Ponta d Areia (pelo Atlântico)  i.ir>0 »
De Ponta d'Areia a theophilo Ottoni (pela E. F. Ba-
hiaeMinas; 370 kms.

' Distancia total de Th. Ottoni a Bello Horizonte. o Wrfcrn«
*

-Foi creado o mun. em 1878, com o nome de mun. de *>hiladelphia
Tomou o nome de cid. de Theophilo Ottoni, em 1882. O recente «Mappa
do Brasil», do prof. Olavo Freire, ainda confunde a quem o consulta, dando
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como diflerentes, na zona N. E. de Minas, as duas cidades de Philadelphia
e Theophilo Ottoni, que são uma e a mesma cousa !

--Em 1895, foi fundado, na cid. do Th. Ottoni, a exforços do fali. dr.
Horacio Antunes, o Lycêo Theophilo Ottoni, tendo sido seo Io. dir. o Viga-
rio Virgolino Nogueira, já fali. e professores os drs. Horacio Antunes»
Hermelino de Carvalho, Epaminondas Ottoni, Reynaldo Porto, Vicente
Paulino, Antônio Pimenta, José Carlos, Carvalho Borges, cap.m Alberto
Schirmer, dr. Rodrigues Seixas, pharm. Bernardino Fernandes, cap.m
Martihiano Guedes, João Soares da Costa Sobrinho, Francisco Cordeiro e
outros.

Nesse Lycêo estudaram humanidades vários moços, hoje formados:
drs. José e Paulo Marrey, Álvaro, Auto e Amadeo de Sá, Antenor e Ner-
vai de Figueiredo, Camillo e Carlos Prates Sobrinho e muitos outros. .

O fali. dr. Horacio Antunes, notável engenheiro, foi a alma desses me-
lhoramentos da cid. de Th. Ottoni: Lycêo, Hospital de Caridade, Club
Carlos Gomes, Bibliótheca Publica, etc.

—Em 22 de Junho de 1913, o Ministro da Viação approvou o projectoe orçamento na importância de 7.844:946$691 dos estudos definitivos do tre-
cho da linha de Theophilo Ottoni a Gravata, do kilometro 149 e 500 m. aoki-
lom. 140 e 629 mí> 60, na extensão de 91 kilometros e 129m60, trecho esse quefaz parte da linha de Theophilo Ottoni a Tremedal, cuja construcção a Inspe-
ctoria Federal das Estradas de Ferro da Republica submetteo á decisão
daquelle Ministério.

—A cit. lei 556, de 1911, no seo art. 2.° (ns. 40 a 43) assim dispoz so-
bre a creação dos 4 novos distrs. de paz pertencentes a este mun. norte-
mineiro :

•Ficam creados os districtos de paz :
—XL, De Itambacury, no municipio de Theophilo Ottoni, com estas di-

visas :
Ao Norte, o rio S. Matheos e as mesmas divisas já existentes entre os

districtos de Urucú e da cidade com a colônia indígena do Itambacury.
Ao Sul, pela margem esquerda do rio Urupuca até sua juncção com o rio

Suassuhy Grande, e por este abaixo até sua coníluencia com o Rio Doce, e
por este abaixo até sua entrada no Estado do Espirito Santo,

A Leste, o rio Itambacury e suas vertentes e as divisas existentes entre
os districtos da cidade, Pote e Malacacheta.

Ao Oeste, o Estado do Espirito Santo.
—XLI. De Pote, no mesmo municipio, com as seguintes divisas : Co-

meçàm nas vertentes do Mucury do Sul, do córrego dos Veados (inclusive)
até o espigão que fica entre o córrego de Santa Rita e o do Fraga; d'ahi, se-
guindo pelo espigâo para o Oeste até as cabeceiras desses córregos ; dahi

. pelo mesmo espigão, dividindo as águas dos córregos Água Limpa e La.
dainha até a coníluencia destes no Mucury do Norte ; dahi pelas vertentes
do lado direito até a barra do ribeirão da Areia; d'ahi para o Sul, por esse
ribeirão até ás cabeceiras do córrego dos Veados.

Da foz do Fraga pelo espigão em rumo Leste até a barrado córrego San-
to Antônio, no ribeirão Mandaçaia ; dahi até as cabeceiras do mesmo ribei-
rão c do Sucan^a com todas as suas vertentes ; das nascentes do rio Todos
os Santos, desde a cachoeira de Jucá Ramos até as cabeceiras ; e das nas-
centos do Pontarate e suas vertentes, desde a barra do ribeirão Bananal,
inclusive, e suas vertentes.
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—-XL1I. De Si José do Pampan, no mesmo municipio, com as seguin-
tes divisas :

Ao Norte, o municipio de Arassuahy ; a Leste, o Estado da Bahia; ao Sul,
o districto de Aymorés; ao Oeste, o districto da cidade e o municipio de
Arassuahy.

Comprehendem-se nestas divisas : o rio Pampan com seos aflluentes,
desde as cabeceiras até a barra do córrego das Mutucas, do lado direito, e
até a barra do ribeirão Água Bella, do lado esquerdo; o córrego Encera-
do comas cabeceiras c aflluentes do rio Itanhaen ou Alcobaça até a linha
divisória entre o Espado de Minas e o da Bahia.

--XLIII. De Itahypé, com sede na povoação do Rio Preto e no mesmo
municipio, com as seguintes divisas :

Das nascentes do Rio Preto até a barra do Marambaia, incluindo-se este
e suas vertentes.

O lado esquerdo do ribeirão daPoaia, com as vertentes da sua foz no
Mucury do Norte ; d'ahi pelo thalweg do Mucury até a barra cio córrego da
Ladainha; d'ahi pelo espigão que divide as águas desse córrego e do Água
Limpa até as respectivas cabeceiras ; e d'ahi pelo mesmo espigão, ficando
entre o córrego Santa Rita c o do Fraga, até a confluência dos mesmos no
Mucury do Sul; d'ahi pelo espigão, em rumo para Mandaçaia, até a barrado
Santo Antônio; e dahi, pelo lado esquerdo do Mandaçaia até a barra no Mu-
cury, seguindo por uma linha recta, dividindo as águas do rio Manso e do ri-
beirão da Pedra d'Agua até as cabeceiras do córrego do Prata, aíiluente do
mesmo ribeirão Pedra cPAgua; seguindo por este ribeirão até a barra do
córrego do Prata (inclusive) do lado direito, e até á Barra Mansa no lado
esquerdo.»

*
—Com a continua penetração de habitantes pelas terras férteis deste

vasto mun., vão surgindo novos núcleos de população em seo território, onde
hoje existem os seguintes povoados : Itahypé, Pedra d'Agua, Sumidouro,
Bias Fortes ; colônia de Urucú, Boa Vista de Urucú e Estação de Urucú ;Aymorés, Francisco Sà, Presidente Bueno, Mayrinck (Nova Almeida) e San-
ta Clara; Concórdia, Malacachêta, Larangeiras, Bom Jesus do Pote e Ponta-
rate ; Rio Negro, Barra do Marambaia, Setubinha, Águas Bellas e Itagi-
rum ; Núcleos Santa Cruz, Pedro Versiani, São Pedro, São Jacyntho, Crês-
siuma e Santa Isabel; Santa Cruz, Sapé, Serra, Gramina, Itambacury, Aldea-
mento, Noreth, Posto de S. Matheos, Egreja Nova; Bom Jardim, Mestre
de Campo, Gravata, Colônia Snissa, São Benedicto, SanfAnna, S. Miguel,
Pampan, Americanas, Cachoeira das Allemôas, e Águas Bellas, etc.—Em 1912, por decreto do sr. Arcebispo—Bispo Diocesano de Diamantina
e para haver conformidade com a denominação civil, foi mudada a denomi-
nação da sede da freguezia do Senhor Bom Jesus de Sete Posses para a de
Senhor Bom, Jesus de Concórdia, visto que o antigo districto de paz de
Sete Posses hoje se chama distr. de Concórdia.

Naquelle anno, houve na Matriz de Concórdia 366 baptisados (nascimen-tos)e 63 casamentos.
—Águas Bellas é um nascente pov. que fica no territ. do distr. de Con-

cordia e tem uma esc. municipal mixta.
—O distr. de Malacachêta constitue uma freg. eccles., que deve hoje ter

10 mil almas; e nella houve, em 1912, conforme os registros parochiaes, 495
aptisados, 150 casamentos e 58 encommendações de defuntos6
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-Norcth —é um pov. novamente fundado, no distr. deMalacachêta (mun.
de Theophilo Ottoni). Perto de Noreth, onde ha uma esc. rural mantida pela
Câmara de Th. Ottoni, ha outra aldeia, Serra no mesmo distr. de Malaca-
clíetá.

—A sede do novo distr. de Itáhypè é o pov. de Rio Preto, que fica na
nova estrada de tropa que liga a estação de Urucú ao povoado de Joahyma,
no mun. de São Miguel do Jequitinhonha. Este logar, que constitue já um
núcleo de povoação e que vae rapidamente se desenvolvendo e prosperando,
graças á prodigiosa fertilidade de suas terras e á operosidade do povo que
nellevae se estabelecendo, é um pov. novo e que, no emtanto, forma já uma
pequena povoação e dia a dia recebe gente que, do sertão, principalmente,
vem procurando as terras da Matta para nellas se estabelecer, attrahidos
pela fertilidade do solo, pela excellencia do clima e pela abundância de
águas o fugindo aos rigores da secca, tão constantes e desoladoras nos mu-
nicipios do norte de Minas.

Nesse logar—antes chamado Rio Negro, os seos habitantes para poderem
entreter commercio com a cidade de Th. Ottoni fizeram um longo abaixo-
assignado á Câmara Municipal, pedindo a construcção de uma estrada para
lá, a qual começa nas cabeceiras do ribeirão S. Jacyntho, indo em direcção
certa a Rio Negro, num percurso de quinze legoas mais ou menos.

—Distr. doPotè—Vov acto dosr. Arcebispo-Bispo de Diamantina expedi-
do em set. de 1912, foi elevada á parochia a capella filial do Bom Jesus do
Pote, até então pertencente á parochia de Senhor Bom Jesus das Sete Posses,
no mun. de Theophilo Ottoni.

A nova freguezia ficou sob a cura espiritual dosrvmos. P.es Capuchinhos
de Itambacury.

Por iniciativa de Frei Gaspar de Módica está sendo construida em Pote,
uma Casa de Caridade (hospital).

—A 13 de out.de 1912 foi solemnemente install. a nova freg. de Pote
(dioc. de Diamantina), sendo seo 1.° Vig. o rev. sr. P.e Frei Gaspar de
Módica, capuchinho franciscano.

Nesta parochia do Pote houve, em 1912 (pelos registros da Matriz) 379
baptisados e 89 casamentos.

Em 1911, o Gov. do Est. restabeleceo a cadeira mixta de instrucção pri-
maria, no arraial do Pote, que fora supprimida pelo decreto n. 1.353, de ja-
neiro de 1900. -

No mesmo anno, foram creadas escolas primarias mixtas estadoaes, nos
arraiaes de Pontarate (ant. Gramma de Malacachêta), de Concórdia (ant.
Sete Posses), além das escolas do Est. existentes no mun., em S. Rita de Ma-
lacachêta, Estação de Urucú, Setubinha, etc.

—No arr. de Setubinha existe uma Bibliotheca publica denominada Na-
poleão Reyse com mais de 2.000 vols. de obras diversas.

—Em Malacachêta foi inaug., a 26 Dez. 1912, a illumin. publica a gaz
acetyleno, sendo o serviço custeado pelaCam. Munic. de Th. Ottoni.

Distr. e freg. do Itambacury — Creado dist. de paz pelo n. 40 do art. 2.*
da lei 556, de 30 de agosto de 1911, foi também creado freguezia ecclesiastica
pelo diocesano, decreto n. 2, de 3 de Dezembro de 1911, expedido pelo sr.
Bispo de Diamantina.

— Visitando esta futurosa localidade do Nordeste Mineiro, em fins de
1910, assim resumio a sua impressão o sr. dr. Carlos Prates, no Relatório que
apresentou áSecretí de Agricult: do Esti; em 12 de Jan; de 19111
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«Conforme se vê das resumidas informações constantes deste Relaortio,
a sede da colônia indígena do Itambacury, já é um grande povoado, com
duas escolas, um asylo e collegio,'um campo pratico, uma bellaegreja, varias
casas de commercio e prédios bem construídos.

Al^m da rua principal, que se extende num percurso approximado de
.11/2 kilometros, de este a oeste, na fraldado morro, em cujo cimo está si-
tuada a egreja. .existem outras menores, mais ou menos perpendicularesa esta e qua se desenvolvem para o sul.

Ha tempos, cercado seis annos, foi levantado o recenseamento da popu-
lação da colônia e dos logares a ella adjacentes, verificando-se a existência
de 9 mil almas. , ;. . ;,

Hoje esta população é calculada em 12 mil almas.
O Itambacury já pode, portanto, com as antigas divisas do extincto aldea-

mento, ser elevado a districto, com sede no povoado, que continuará também
como sede da colônia.

Assim ter-se-ha dado o primeiro passo para a transformação do Itamba-
cury em cidade, grande aspiração de frei Serafim de Gorizia, o fundador
desse centro de trabalho e civilisaçâo, que elle formou no seio da floresta
virgem, entre os selvagens e que ama com amor dos predestinados.

Que a Providencia o ampare na sua velhice para que elle ainda veja co-
roado de êxito a sua benemérita obra de abnegação, religião e humani-
dade!»

O Est. fundou um campo pratico na colônia de Itambacury e delle
é dir. Frei Vicente de Licodia, tendo por auxiliar o mestre de culturas sr.
José Jacyntho. Ha no campo 15 aprendizes.

O campo pratico está situado nas proximidades do povoado, sede da colo-
nia, cerca de 500 metros, mais ou menos, e tem a área total de 26 hectares.
E' constituido em geral, de terrenos planos, que, nos logares mais baixos,
formavam brejos hoje drenados. Destes logares, a partir da beira do rio
Fortuna, o terreno vae se elevando, pouco a pouco, até um pequeno morro,
onde se acha a casa dos aprendizes.

As terras dos campos são de,superior qualidade.para lavoura. Já se
acham aradas e divididas por meio de armamentos de 16 hectares, que esta-
vam plantados de milho, arroz, feijão e batatas, havendo pequenos canteiros
de trigo e aveia. ,

A freg. de N. Sra. da Conceição do Itambacury deve ter cerca de 14
mil almas (diz o Boletim Diocesano, de 1912) ; nella houve %Q baptisados,
212 casamentos e 148 óbitos, no anno referido.

A 1.» missa foi ahi dita, a 13 de abril de 1873, ha 40 annos, pelo missio-
nario capuchinho Frei Serafim de Gorizia, ainda vivo e Director da Colônia
Indígena do Itambacury. Quatro franciscanos superintendem os interesses
espirituaes da parochia, que abrange as capellas de Egreja Nova, Aldea,-
mento, Santa Isabel e outras, num vasto território de muitas legoas qua-
dradas.

*

O Estado de Minas fôrma o 18.° districto agrícola federal da Repu-
blica, cuja Inspectoria Agrícola com sede em Bello Horizonte abrange lodo
o seo território, dividido em sete zonas.

A primeira está a cargo do Inspector e cada uma das demais a cargo
de um ajudante, sendo a cid. de Theophilo Ottoni escolhida para sede da
3/ zona, que comprehende também os municipios de Minas Novas, Aras-
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suahy, Capellinha, Salinas, Rio Pardo, Grão Mogol, S.João Baptista, Peça-
nha e São Miguel do Jequitinhonha. Para servir nesta 3.a zona, foi desi-
gnado o ajudante da Inspectoria sr. José Henrique Duarte de Miranda.

Em 1910, o Gov. do Est. restabeleceo na cid. cle Theophilo Ottoni'
uma cadeira cio sexo feminino que fora supprimida pelo decreto n. 1.353, de
janeiro de 1900; c, em 1913, alíi foi creado o Grupo Escolar, com 7 cadeiras,
Grupo que irá funccionar em prédio adequado a esse fim.

Só o distr. da cid. de Th. Ottoni fôrma umá vasta parochia da dioc. de
Diamantina, com perto de 20 mil almas e muitas peq. povoações, a cargo de
5 sacerdotes franciscanos; e na freg. da cid. houve, em 1912 (pelos assentos
da Matriz), o elevado numero de 2.156 baptisados, 470 casamentos e apenas
105 óbitos daddfc ao registro ecclesiastico. Ha muitas capellas, curatos e
oratórios dentro dessa parochia, que por si só daria um bispado.

*
Estrada de Ferro Bahia e Minas.— Esta magnífica linha de penetração,

destinada a servir a uma extensa e riquíssima zona do N. de Minas e S. da
Bahia foi entregue, em out.de 1912, ao Governo Federal, que a adquirio
do Gov. de Minas por doze mil contos de reis*

Para a definitiva entrega dessa via férrea á União partiram do Rio, no
dia 11 de out. 1912, com destino ao porto da Victoria, os srs. dr. Benedicto
dos Santos, engenheiro da Secretaria da Agricultura de Minas, e represen-
tante do Governo Mineiro ; dr. Gustavo de Castro Rebello Koch, represen-
tando o Governo da União ; dr. Francisco Manoel de Chagas Doria, director
da «Compagnie des Chemins de Fer Federaux de 1'Est Bresilien»; e o sr. João
A. Américo Machado, director da Nova Companhia Bahia e Minas. .

Da capital espirito-santense seguiram por mar esses emissários até Ponta
d'Areia (Caravellas), de onde parte a E. de F. Bahia e Minas; percorrido por
elles todo o trecho até Theophilo Ottoni, na extensão de 376kms 270ms., e exa-
minando o material pertencente á linha, feito um inventario completo de
tudo, foi passado o termo de recebimento e entregada Estrada, de aceordo
com o decreto fed. n. 9.278, de 30 de dezembro de 1911.

A Companhia Bahia e Minas fez entrega da Estrada á União Federal;
e como esta arrendara a mesma estrada á «Compagnie des Chemins de Fer
Federaux cle TEst Brasilien», de que é director o dr. Chagas Doria, ficou
a mesma ferrovia incorporada á rede geral de Viação Bahiana, pertencente
aquella Companhia franceza, que por sua vez arrendou a E. de F. Bahia é'
Minas á Nova Companhia Bahia e Minas, no trecho de PoUtã cf Areia a Tlieo-
philo Ottoni (376 kms. e 270 ms.)

A estrada está sendo prolongada de Theophilo Ottoniácid. do Tremedal,
passando por Arassuahy, Salinas e Rio Pardo: e será depois ligada á rede'
bahiana em Machado Portellae também a Montes Claros, Bocayuva e Curra-
linho (na Central do Brasil), permittindo por essa fôrma o intercâmbio de
passageiros e productos entre os mais afastados pontos dos dous Estados
visinhos (Minas e Bahia). . ... ,s .

—Até dezembro de 1910, a E. F. Bahia & Minas esteve arrendada pelo
Gov. Mineiro ao operoso industrial sr. José Bernardo cle Almeida (falleci
do no Rio de Janeiro, em 15 de set. de 1913) e que naquella zona deixou,
extraordinários serviços como industrial e commerciante de arrojadas ini-
ciativas para o progresso da região scptentrional de Minas.

A linha total de Th. Ottoni á cid. norte-mineira de Bôa Vista do Tre-
medal terá 520 kilometros ; de Tremedal a Machado Portella (na E. F. Sul
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da Bahia), 45 kms. De Jequié a Conquista (lambem sccçâo da linha bahiana)
!!!.i. , . reg,â° d0 Norte minciro e a meridional da Bahia ficarãoexcellentemente servidas de bôa viação férrea, si o Gov. Federal nâoparaly-sar todo esse systema de caminhos de ferro/através dos 2 Estados brasileiros,tao intimamente vinculados nas duas citadas zonas
n„ 7lm 

dJaS d?, ma-rÇ0 de ]!H3 e abaixo trfts legoas do logar denominadoCaüweira das Allemoas, no rio Mucury, a uma legoa de distancia paraden-tro de uma de suas margens, foi ha pouco descoberta (escreveo O Mucury)uma rica lavra de aguas-marinhas, tendo sido encontradas já em blocos de 2,4,b, 8 e 10 lulos, quasi todos deforma cylindrica e de bella cor verde-azul,como si fosse excellente vidro.
Ha três annos, mais ou menos, uma dessas manchas appareceo no lo-gai Marambaia, na bacia do rio desse nome, que é confluente do Mucury,em um belhssimo local de serras elevadas e de encantadora paisagem.t: Muitos blocos de kilos e um até de arroba, foram ahi extrahidos e todo»encaminhados para Idár (cid. da Allemanha), que é o mercado compradordessas pedras coradas e de onde ha muitos emissários na zona de Th Ot-tom para, esse fim; tendo apenas um desses blocos, de !) kilos. ficado notírasil, por ter sido adquirido pelo Governo-Federal, por trinta contos (30:000*)'para figurar na Exposição Universal Turim.Roma, no pavilhão brasileiro.

A nova lavra de «aguas-marinhas» fica no peq. córrego da Ariranha, a 6kms. da marg. esq. do rio Mucury; e mais de 400 mineiros a estavam expio-rando, tendo os srs. Francisco Ramos e João Acacio extraindo um bloco de
20S08 

C COnStand° ter sid0 en(>outrado „m outro bello bloco, valendo
Os febres tinham atacado os garimpeiros, matando um certo AntonioCearense, nas ditas lavras (março 1913).

a» 
"/m 

íUlll° de 19°9' ° mesmo semanario de Th. Ottoni, já cit., notician-do a descoberta das jazidas áe Marambaia, escrevia esta nota:

mnnl^lT T 
maM °lmen°S' f0Í desc°berta no logar Marambaia. deste.™U1! de.rl'eoph.lo Ottoni, uma jazida de águas marinhas que occupa

Veados ° 
mar8lnal do um pequeno ribeirão denominado Córrego dos

Exactamente no logar onde passou a exploração da E. de F. Sul da Ba-hta e onde estavam fincadas algumas estacas, no trecho explorado pelaseccao do engenheiro J. Kuclydes Rosas, quasi á líôr da terra, foi descober-
logrammara'^ 

*"- dat'° bellissimas Pecl,'as' a|S',mi*s pesando muitoski-

Para esse ponto tem attluido grande quantidade de gente, compradores
2luf£l! 

CalCUland0-so iienl Pert0 de dois mil o numero de'pessoas

Desta cidade c de Arassuahy e de outros pontos deste e do visinho mu-nicipio tem .do muita gente trabalhar nessa nova lavra e alguns negociantes
!Sf p^\.'á tanibem tôm se dirigido, para adquirirem as pedrasque vão sendo extrahidas.

Além dessa jazida, chega-nos lambem a noticia de que outras, de a<mas-marinhas azues e amarellas e de chryso-berillos e topasios, acabam d°e ser
tlín S\n°. 

°cté' * Um ldl0me,r0 dapovoaç^o. no logar onde mora o sr•íoao Baptista dos Santos»
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Para esse logar partiram já algumas pessoas daqui, constando-nos se-
rem também ricas essas jazidas e de pedras magníficas

Tanto no Marambaia como no Pote essas jazidas ostão situadas em ter-
renos devolutos, terras do Estado, sendo que a do Pote está em terrenos re-
queridos e medidos, mas não pagos ao Governo pelo concessionário sr. João
Baptista dos Santos, que nos mesmos está morando.—As 1.*" jazidas dessas pedras coradas haviam apparecido no mun. deArassuahy, onde de ha muito têm sido exploradas lavras de turmalinas e
aguas-marrnhas e extrahidas enormes quantidades dessas pedras preciosas,em sua totalidade exportadas para o extrangeiro, principalmente pa;a aAllemanha, que é o mercado mais activo e procurado nesse ramo de negocio.— Em outra edição, ainda informava o referido periódico « que as águas-
marinhas extrahidas no Marambaia o Americanas, naquelle municipio,
eram de qualidade superior e de uma pureza, limpidez e belleza admiráveis!
Os grandes blocos que appareceram e que infelizmente pareciam ter acaba-do, eram bellissimos e tiveram alta cotação no mercado.

Um delles, dos mais bonitos, pesando 4 kilos, foi mandado para a Alie-manha e vendido lá por 20.000 marcos, ou sejam approximadamente 15:600$,
ao cambio do dia, sahindo a 3$900 a gramma. Era elle dos srs. dr. JoséCarlos Gomes da Silva c major Turibio Alvares, que o haviam adquirido anui
por 3:200$000.

Um outro, o maior de todos, pertence aosr. dr. Reinaldo Porto Primo,
que o adquirio por 6:200$000. E' também um bonito bloco, grande o trans-
parente. Por elle já o seo dono achara (em Th. Ottoni) a o flerta de 15:000$
que recusou, pretendendo também leval-o ou mandal-o ao mercado da Alieimanha, onde, por certo, o venderá por mais de trinta contos.

Ha outros blocos, como esses, egualmente bellos e entre elles um de 5kilos, dos srs. Prates, Magalhães & Comp., adquirido aqui por 4 contos e
que já foi também remettido para o extrangeiro.

O sr. Alberto Laender aquirio dois blocos de 4 kilos cada um, por 4 con-tos de réis, c remettendo-os para o Rio, facilmente ali os vendeo por oitocontos, com uni lucro assim de cento por cento.
Um syrio que alli se achava então, o sr. Felicio Júlio Brurnano, tinhaum bonito bloco de 5 kilos, (pie dizia já ter mandado também para fora, nãoconhecendo ainda o resultado de sua venda; e em poder do sr. dr. Pedro Fon-tes estava um outro, de 2 kilos e 500 grammas, bellissimo também e que pelalimpidez, pela còr e pelo tamanho deveria alcançar por certo elevado preço.Todos esses blocos eram limpidos, transparentes e de uma cor verde-mar bellissima, havendo alguns em que o azul é a cor predominante e ou-tros em que o é a cor verde.
—Taes informações mostram que essas pedras eram de superior qualida-de e de alta cotação no mercado; e para que alcançassem o bom preço que ti-veram, concorreo também o tacto de terem apparecido e acabado esses blo-cos, descobertos em unia mancha, fac to este que não é de se admirar, poisalguns nuneralogistas, entre os quaes Schcodler, ensinam que as aguas-ma-rinhas costumam apparecer em manchas.
Pedras miúdas, não só aguas-niarinhas como turmalinas, berillos. chry-so-berillos, topasios e outras, continuam a dar as zonas do Marambaia e Ame-ncanas e outros pontos do municipio de Th. Ottoni, como Pote, Itamba-cury, Colônia de Urucú, etc, mas érii pequena quantidade e com trabalhodifficil e incerto (concluía o cit. Mucury).
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CI,X — MUN. DE TIRADENTES

tocíde^^tSe^06^ P»I|Í ISSills |g
Tiradentes (sede — cid.)Barroso.

7 o, nQPQ frt l * aa La£e' delle destacado n. XXXIII do art
L npcrParrraunovLnrHda rua ãe »»*» <*& & ^ tó
d„"P„â 

° mun- de Prados d««- e pov. do Mosquito, elev. a distrde paz com o nome de S. Francisco Xavier (n. XLVIII do art 2 °)-Estão extinctos os distrs. de Curralinho e Victoriano Velloso r¥ft&ftambos de creação municipal e não confirmados peloGon^ Legado IP
S desl.r 

desmembrament°s mais recentes, o"municiai d 
gPrado 

jáíoi destacado do ant. município de S TrW <rv\ d«, j 
nauos ja

LagoaDo da,L^

ISSfS??ll de,Tiradentes (e™ mem°ria àíHSi
do .oílSí P;,J; ddeaBÍ:rVoasoX.aVler' W «S 5» I ^
3.o dTsírTdéíai' ^ Pane ^ J-* CÍrCUnlsoHPÇao e^oral do Estado e do

A 2)5 
d°H "r*(apUrada n° recensea'»- geral de 1900) 15.840 habs.

1QM !, ,, 
dfteillun- era aval- em 800 kms.» (antes da lei n. 556 de1911, que delle desmembrou os territórios acima referido,)

titud" irH fPW*** (ant* S- J°Sé W$$ flca a'«» <»etros de ai-S:;Ts:dLpoeld'f,:R^,T0 0esle de «i IflSlil$Ç
-Exporta queijos, manteiga, cereaes, gado, arreios,. sola, louca, etc. " -

_ 
-E! de 20 legoas quadradas, aclualmente, a superfície do r.-.un., menordo que o de Jaguary e um pouco maior do que o de Alto Rio Doce

,« . ?ÍMde 
d? S> J°sé d'E1"Rey foi CI'eada vi»a- «os princípios do século18.-, era 1714, pelo governador- D. Braa Balth.asar da Silveira

E' banhada pelo rio das Mortes, flca á margem direita da ferro-via Oestede Minas e e dom.nada pela formosa serra de S. José, que se prolonga até àdo Lenheiro, na vis.nha cidade (12 kms.) de S. João d'El-Rey I
• N° UTT\S°?m conservados os «rés de villa a São José, pela lei üflSneira n. 452, cle;2t) de outubro-de 1849. •

Recebeo a villa de S. José o titulo de cidade,.onxe annos depois, era 1860(a í de outubro, pela lei n. 1.092).
A f. egueziá de S. José d Ul-Rey foi carionicamente erecta por carta RéirÚLde 16 de fevereiro de 1724, no reinado de D. João V, em Po.M 

^^

tempo°s.am"Ihe 
inC01'p0I'ad0S °ut,*os curatos- e oapellas no' correr dos

S. ÜÍÉSíÍ l! 
"• 576' 

Ü 
a S- ^ ániÍl - capellas de

^*s;rad* °| publico* °Annuario ãe ii
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-Este velho e histórico mun. de Tiradentes. sito a Oeste e na bacia doRio das Mortes, é sede de um termo forense da visinha comarca de Prados
(eo.-vid&ReL Jud. de 1903).

Comprehende apenas os 2. distrs. de paz : da cid. de Tiradentes (ant.Sao José cVEl Rey do Rio das Mortes) e de S. Anna do Barroso, tendo perdidoda Lage de Tiradentes (ant. Penha de França da Lage) e não tendo sidoconfirmada a creação do de Victoriano Velloso (ant. Bichinho).
-Em 1890, era de 15.840 habs. a popul. do mun. de Tiradentes, que entãoabrangia outros distrs. do actuai mun. de Prados, como Conceição de Pra-dos (hoje cid.), Dores de Campos (ant.. Patusca) e Lagoa Dourada (ant. Cur-ralinhoj.
—Em 1900, no 2.° censo federal do Brasil, accusou o mun. de Tiradentesumaexigua popul. de somente 8.425 habs., dos quaes 4.210 hom. e 4.215mulh. (Vide Synopse do recens. do 1900, pag. 48).
Tamanha differença se explica com o desmembramento do territorio (605kms. quadrs. e 12.760 habs ) do novo mun. de Prados, que se separou do deS. José d'El Rey, em fins de 1890, por decr. do Gov. Provis. do Est.
Mesmo assim nós parece defeituoso e inferior á realidade o censo de 1900,dando somente 8.425 habs. ao mun. de Tiradentes, ao qual o sr. Lentz deAraújo (op. cit., pag. 368) ainda concede, em 1908, uma área territorial de800 kms.2 euma popul. de 21.0(30 almas.

-Faz o mun. parte da l.s circumscr. eleitoral do Est. (sede Ouro Preto) edo 3.° distr. federal (sede Barbacena). O mun. fica no valle do Rio dasMortes (bacia do Rio Grande), é cortado pela E. F. Oeste de Minas e exporta
gado bovino, lacticinios (aperfeiçoados queijos e manteigas), cereaes, artefa-ctos de cerâmica, cal, vinho, aguardente, algodão, etc.

Suas riquíssimas jazidas de ouro e pedreiras de mármore jazem inexplo-radas.
—A cid. de Tiradentes está a 900 ms. de alt., é servida pela E. F. Oestee fica entre as visinhas oids. de Entre Rios, Barbacena, Prados, S. Joãod El Rey e Bom Successo, e entre as villas de Lagoa Dourada RezendeCosta, que lhe são muns. confinantes.
Os rios das Mortes, Grande e Carandahy, os ribeirões Gloria, Pinheiro,Elvas, Mosquito, Curralinhoe outros banham o seo territorio, que é tambématravessado por contrafortes das serras de São José e Lenheiro.
-Installadaa villa de S. José d'El Rey, por acto de 19 de-Jan. de 1718 doGovernador Dom Pedro de Almeida (Conde de Assumar) e a freg. ecclesiásti-ca, por carta regia de 16 de fev. de 1724, foi o mun. supprimido, èm 1848(arto da lei prov. n. 360), tendo sido a villa restaurada em 1849, ex-vi do art1.» da lei mine;ra n. 452, recebendo S.. José d*Kl Rey onze annos depois, em1860 (lei n. 1.092, de 7 de out.), as honras e o predicamento de cidade.
Em 1889, por decr. n. 3, de 6 de Dezembro, o Governador Cesario Alvimresolveo determinar que a cid. e mun. deS. José d^l-Rey passassem a teránovae patriótica denominação de Tiradentes.
-Passam por ter sido os descobridores das minas auriferas de S. Joséd'El-Rey os portuguezes João Aflonso de Siqueira e Thomé Cortes d'EI-Revvnos primeiros annos do sec. 18.#. '

. •:*.
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0 arraial prosperou tanto que foi elevado á villa, como vimos, em 1711.
Decahio do seo primitivo esplendor, devido á crescente importância da villa
visinha(a2 legoas) de S. João d'El Rey.

—Ainda nos meados do sec. 19.° (em 1855) o mun. de S. José importava
gêneros no valor de 250 contos e exportava no de 450 contos, annualmcnte.

Tinha 8 caieiras em actividade, exportando três mil alqueires de cal; 70
teares, fabricando cerca de 30 mil varas de panno de algodão, muito procu-rado na ex-provincia: e muitas e excellentes fazendas de cultura e retiros de
criar ; além de cerca de 30 officinas de fabricar arreios, com mais de 150 ope-
rarios.

—Em 1864, a popul. do mun. erade 14.508habs. dos 2 sexos, dando então
1.209 votantes do 1.° gráo e 35 eleitores especiaes.

Uma das culturas ahi ensaiadas com êxito, outr'ora, foi a do linho ; e
das industrias locaes, era bem prospera a de cerâmica, havendo então peri-tos oleiros,

—Sobre a velha e histórica cid. de Tiradentes escreveo o Dr. Carlos de
Laet curiosas paginas, no seo livro— Em Minas (1894).—No Almanack da Prov. de Minas (de 1870), por A. Martins e Marques de
Oliveira, vinham uns apontamentos sobre o mun. de S. José d'El Rey, queabrangia então as fregs. da cid. de S. José e de Prados, Lagoa Dourada,
Lage e S. Thiago, além de outras povoações.

*
—Em honra a Tiradentes (nascido em',1748, na fazenda do Pombal, á mar-

gem do rio das Mortes e na divisados muns. de S. João e S. José d'Ei-Rey)
existe, desde 1892, uma columna commemorativa erigida no centro da Praça da
Liberdade ou da Inconfidência.

A columna é de ordem compósita, assente sobre um pedestal de pedra
plástica e este sobre degráos cimentados.

E' encimada por uma urna funerária.
Ladeiam o pedestal quatro pilastrinhas, unidas por meio de correntes e

em uma das faces está a seg. inscripçào latina, composta pelo finado prof.dr. A. de Castro Lopes.
«Joachino Josepho A Silva Xavier

Brasilke Libertatis Protomartyri IUius Civitatis Incoke
Hoc Monumentum Sumptu Erigendum Curaverunt
Die Vigésimo Primo Aprilis

A. D. MDCCCXCII
B^os Libertatis Tandem De Sanguine Gemmat».

—A faz. agric. ede mineração de «N. Sra. d'Ajuda do Pombal do Rio
Abaixo» tinha casas de moradia, capella, capoeiras, mattas virgens, horta,
pomar, senzalas, paiol, terras mineraes com serviços dágua, 36escravos, bens
moveis, etc. e no sec. 18.° valia todo o acervo mais de 10:000p.)0.

Pertencia ella aos pães do alferes Silva Xavier. O major A. Campos da
Cunha sustenta que essa fazenda do Pombal ficava no termo da villa deS.
João d'El Rey e não no de S. Josó.

Tiradentes era homem de conhecimentos regulares* sabia francez e latim,
era entendido de mineralogia e muito lido e viajado, e teve planos industriaes
e sociaes, arrojados para o seo tempo, mas que depois se realisaram no Bra-
sil.
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Era um bello typo, alto e forte, muito insinuante e persuasivo.*oi a alma heróica da Inconfidência Mineira.
Morre* na forca, em 1792 (21 de abril), aos 44 annos de edade.

CI,XI—- MUN. DE TRÊS CORAÇÕES DO RIO VERDE
Este mun. do Sul (valle do Rio Verde) comprehende um só districto depaz, actualmente:
1 Três Corações (sede— cid.).-Pelo n XXXVII do art. 7.° da cit. Lei n. 556, de 1911, este mun. perdeoo território do distr. de Águas de Cambuquira, dello definitivamente des-membr para formar o novo mun. da Villa de Cambuquira, que, sob o pon-to ae vista judiciário, continua pertencendo ao termo forense de Três Cora-çoes (com. da Varginha).
-Era de 8.315 habs. a popul. deste mun., em 1900, conforme o que anu-rou esse recenseamento, ha 13 annos passados.Avalia-seem612kmsquadrs.asuperf.domun.de Três Corações-Faz este mun. parte do 4.» distr. fed. e da 3.» circumcr. eleit! do-TJ St.

Pela div. jud.de 1903, constitue um termo da com. de Varginha (cidprox.ma á de Três Corações). Está o mun. sob a jurisd. eccles. da dioc. dáCampanha.

. 
-Tr.os.Coracòcs cuma cid. de muito commercio, devido <a sua importante*eira de Gado e a estar num grande centro pastoril do li stE servida de caminho de ferro (Rede Sul-Mineira), telègrapho, telepho-nes linhas de automóveis (para Cambuquira); possuo Fórum; Grupo Esco-lar, Theatro, imprensa, etc. p
-Vide o que publicou a ed. de 1909 desla obra (pags. 1.007-1.074) sobre omun, de Três Corações. ;
-Dacid. de Três Corações do Rio Verde á villa de Águas, de Cambuqui-ra ha em construcção uma linha de bonds, com 23 kiloms. e 250 ms. cuiocusto andara em 6B4:614J30BI conforme os estudos e orçamento approv 

' 
pe oGov. do Est. de Minas, pelo decr. n. 3.815. de 8 fev. 1913, concedendo pHvV-legio ao respectivo concessionário sr. Arthur Monteiro de Queiroz-A cid. de Três Corações fica á marg. do Rio Verde, extendendo-senuma colina, a 839 ms. de altit. o a suapos. geogr. é esta: 2» 5' deLong.

ala daS°. JS19»%°*" ^ ünia0) ° 2l* '~ d° UU ^ A to'« »'
A Rode Sul Mineira tem nella uma estação, entre Coita e Varginha e a1<0 kms. de Cruzeiro (na E. de F. Central).
A rid. -possue Fórum. Grupo Kscolar, Matriz, e mais 3 templos. CâmaraCadeia, Feira pastoril, boleis, pharmacias., muitas casas commerciaes cercade 6Q0 prédios, 1 bel.a ponte metallica, ligando o bairro da cSS"centro da c.d.; e c illumin. á luz electr., tendo abasteci,,,, de arua notávele outros melhoramentos: imprensa, telègrapho e linhas telephonicae estrde automóveis (para a estância das águas de Cambuquira, a 18 kms.).-A Inspectoria Agrícola Federal em Minas, ao levantai: o censo pecuáriopelo processo indirecto das avaliações, assim avaliou a riqueza pastoril domun^de Tros Corações (em prihc.de 1913):
A. M. — 54
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Gado vaccum, 12.000 cabeças; gado cavai]ar, 2.100, idem; gado muar, 800,idem; gado caprino, 340, idem; gado lanigero, 220, idem; gado suino, 4.380;total, 12.840, cabeças.
A quantidade de bovinos vendidos na Feira de Três Corações, no annode 1912, foi de 180.000 cabeças.
—Data do século 18.» a fundação de Três Corações do Rio Verde, tendo

« sido o capitão Domingos Dias de Barros quem alli construio em 1760, umacapella para nella dizer missa seo filho, o padre Antônio José dos Santos
(seg. já referimos no Annuario de 1909, loc. cit.).

, . Çom o novo templo-inicio da fundação das antigas localidades mineiras ,. e, ahás, de muitas das modernas—começou a florescer o povoado, cuja ele-
l vaçãp á freguezia se verificou em 1832, sendo creado o município, 

'ein'l884ve
sua sede elevada á categoria de cidade pela lei provincial n. 1.510 de 20de julho de 1868.

-ü mun. de Três Corações está situado entre os municípios de VarginhaLavras, Baependy, Águas Virtuosas e Campanha; tem a área territorialde 500 kilometros quadra., approximadamente, como atraz se disse, e sua
população é de cerca de 12.000 habitantes, pois de 1911 para cá apenas ficoureduzido ao único distr. da sede.

De aspecto montanhoso, como geralmente se dá com a região em queestá situado, tem o seo território banhado pelos rios Verde e Lambary e ou-tròs pequenos affluentes destes . '
-Em conseqüência da importante Feira official de gado alli existente

para a qual são conduzidas todas as boiadas do sul de Minas e do Trian-ulo
t Mineiro, quasi todas as mattas alli situadas foram transformadas em palta-gens, donde decorre a grande escassez de boas madeiras, no territ de TrêsCorações do Rio Verde.

A Feira pastoril da cid. é a maior e a mais importante de quantas existem no Estado e é a principal fonte de renda do município, notando se* nacidade muita animação e commercio, pois para alli allluem boiadeiros-detodas as localidades mineiras dos extensos valles do rio Grande e até do Pàranahyba. J •
¦¦'_¦' -A cultura de cereaes, não obstante o mal que as derrubadas têm feitoás suas terras oatr'ora fertilissimâs, está alli ainda algum tanto animada en-contrando-se não pequeno numero de fazendas que produzem, em abundan-cia, milho, arroz, feijão e café. • amuudn

Entre os principaes agricultores do muniçipio se encontram os srs • 
'

Coronel Belchior Pimenta de Abreo, Alfredo Silva, coronel Luiz, de LemosFrancisco Pereira, coronel Ghristiano Lemos, Francisco Alves Pereira coro'nel Jorge Avellar, José Garcia da Fonseca, coronel Valerio Ludcero de Re-zende, José P. de Carvalho, coronel Domingos Pinto, José Ferreira da Cosi5-,¦ coronel Tobias Andrade Junqueira e coronel Balbi da FonsecaOs terrenos mais apropriados ao café-rubiacea tão desenvolvida hoie emtoda a zona sul-mineira-são os das margens do Rio Verde, onde se encontramextensas planícies. UULldm
Com quanto possua grandes pastagens, nestas não se encontra o avulta-do numero de rezes que era de se esperar, sendo as mesmas geralmente ul-

âftZ 
Wattmn!? ^f' aS reZ6S m transit° Para a Fei™' -"do o -gaSo

iZtoTÍlnü M °m PaSS°S' S- HHade CaSSÍa' Alci','ad0 e álf3
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comTfnlthf ndeS,enV°ÍyÍda 
"° mUn- a Cl'iaça° de suinos- cuJa ™S°rd* é feita

rZtn^ d0'P0^S0' b°m t0UCÍnh0' c'ue encontra fra™a acctó-
cinho em Zlt 

C?T""dores' tend° «do avultada a exportação de tou-pinho, em 1912 (mais de 10 mil kilogrammas).

cafrfu!^7; 
a 

f- d6Sta dd' d6 Tr6S Cora«ões oxP°rtou 210 mil kilos de
toucinho Pm h 

arr°Z' 3-500küos de ass™ar, 1.80) de batatas, 5.500 detoucinho 1.2(0 de queijos e 109 mil rezes; além de outros productos.
chi Tin i „°V' li 

aid01,iS0u ° Prolongamento da linha da Oeste, desde acid. de Lavas a Três Corações, já estando em construcção esse trecho de 72k oms. mais ou menos, ligando-se por esta forma a Rede Sul Minera á regiao do Oeste e Centro do Est. ^."«H* a 4«e

ccâín í^n^T,8/*^* 
tambem Mla Ünha olt ramal fe««° « dire-cçap a 1- ocos de Caldas.

CLXII. — MUN. DI5 TRÊS PONTAS

de pt:6 
mUn* d° SUd°eSte (Va'le d° Ri° Gl'ande> abraD^ lres districtos

Tres Pontas (sede—cid.)
SanfAnna da Vargem.
Rosário de Martinho Campos. :»"

_-Faz este mun. parte do 4." distr. fed. e da 3.» circumscr. eleit. do Es-
Pela div. jud de 1903, coustitue uma com. de U entr., com os 3 ter-•nos forenses de Tres Pontas, Campos Geraes e Bôa Esperafif aQuanto á jurisdicçáo ecclesiastica, depende do bisp. da Campanha. .

im^T^Z: "mn-dc Tro" rontas (pel°'—'• ** d*
O mun. de Tres Pontas tem uma superí. calculada en, 2.233 kms. quadrs.de wíir ° : co1"a uit-Ref•de div-adm- d°Est- <iei »• s
-No 3.° vol. deste Annuario, ed. de 1909, pags. 1074-1077, demos brevedescr. histor. e chorogr. do mun. de Tres Ponhas~-A cid. tem um bello panorama, fica a mais de 

*700 
ms. de altit e a 2 <Wde Long. Oeste e 21.623' de Lat. Sul. 2' ®

O primitivo patrimônio da Egreja Matriz de Tres Pontas foi doado pelosr. Bento Ferreira fie liritto, na 1.- metade do sec. 19 P
Ma na cid. um Grupo Escolar, Paro Municipal, 2 egreias e 3 hdMIkCemitério, Mercado, vários ostal.e.ecimen.J commerc^,° pSS
-Os mais notáveis filhos e moradores de Tres Pontas foram- o r,n™Bento Ferreira de Britto, guardador .José Antônio dÜS^de milícias José .Joaquim de Arantes, coronel Antônio .José Rahol ò e CamposTargino Antomo de .Mesquita, o Barão do. Pontal (coronel Antônio Lu f deAzevedo , major Francisco dos Reis e Silva, dr. Manoel Ignaciô CIrvílIode Mendonça (tal| .em Ui Ce agosto dc 1881), coronel Franco de Baul^Pereira Padre Francisco de Paula Victor, Dr. José Eufrosino Ferreira dc Brito'z ps^ ãAbreo salgado'carios perreira de p$ ^ «I

o o i o Wãmmom Tres Pon,:as'foi A mrMa mnci>-a ^
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—0 1.° instituto de humanidades foi o Collegio Sacra Família, cle que
foram directores o dr. Manoel Joaquim Bernardes e o Vigário F. de Paula
Victor, ainda no tempo do Império.

Já na Republica, houve ahi uma Esc. Normal Municipal, dirigida pelo
sr. Asarias de Britto, que gosou das regalias de equiparação até 1909.

—A cid. é abastecida de água potável e vae ser ligada a Rede Sul-Mi-
neira por um ramal férreo de poucos kms., cm direcção á est. da Espera.

—«A freguezia de Três Pomas, erectasob o patrocínio de Nossa Senhora
da Ajuda, foi creacla pela resolução de 14 de Julho de 1832, sendo
pela Lei n. 202, de 1 de abril de 1841, elevada á categoria de villa, e ficando
installada em 10 de Fevereiro de 1812.

A lei n. 801, de 3 do Julho do 1857, elevou á cidade a então villa cle Três
Pontas, que pela Lei ri. 202 havia sido incorporada á comarca do Rio Verde,
então composta dos termos da Campanha, Baependy, Ayuruoca e Três
Pontas.

Pelo § 16 do art. l.« da Lei n. 464, de 22 de Abril de 1850, ficaram os
termos de Três Pontas, Jacuhy c Cabo Verde formando a antiga comarca de
Três Pintas.

O § 12 do art. 1». da Lei ri. 719, de 16 de Maio de 1855, dando nova organi-
saçâo á comarca do Rio Verde, formou-a dos municipios da Campanha, Três
Pontas e Lavras.

O art. 3.° da Lei n. 1.566, de 22 de Julho de 186', determinou que a co
marca do Sapucahy ficasse composta dos termos de Três Pontas o Dores da
Boa Esperança.

Reorganisada essa comarca do Sapucahy, pela Lei n. 1.740, de 8 de Ou-
tubro de 1870, ficou cila constituída com os municipios cle Três Pontas, La-
vras e Dores da Bôa Esperança.

Pela Lei n. 2.002, cle 15 de No\embro cle 1873, foi novamente creada aco-
marca de Três Pontas, que então ficou constituída dos termos de Três Pontas
e Alfenas.

Finalmente, a 8 de Julho de 1876, soíírco nova alteração esta comarca,
que, pela Lein. 2.273 e sem mudança cle denominação, ficou composta dos
termos de Trcs Pontas e Dores da Bòa Esperança, aos quaes mais tarde se
unio o do Espirito Santo da Varginha, então ultimamente creado, ficando
Três Pontas como sede da comarca».

—O nome Trcs Pontas é devido á serraassim conhecida, que passa a pou-
cos kilometros da cidade, c que começa porto da Cachoeira, contando cerca
de 4 legoas de extensão; tal serra, possuindo 3 picos ou elevações distinclas,
ficou deste modo denominada pelos antigos descobridores do logar.

—O território do distr. da cid., em geral, mais plano do que montanho-
so, tem de L. a O. 7 legoas de extensão, e de N. a S. 4 legoas.

Por um lado (Sul) a divisa é o ribeirão Mascalinho, ao N. terras de peque-
nas fazendas, a L. o córrego Ponta da Faca e a O. o ribeirão Araras.

—Na distanciado 2 legoas da cidade passa o riacho Espera, de 10 metros
cle largura e 1 cle profundidade, que nasce na serra de Três Pontas, entre E.

• e S., e deságua no rio Verde, depois de ter recebido as águas do Mascatinho,
de quasi 10 metros de largura e menos de 1 de profundidade, e que é formado
pela reunião do Jacutingae Tacho; e a 3 legoas, no logar denominado Bar-

j'a, passa o rio Verde, que, cm grande extensão cle seo curso, permitte o
transito de barcas, quê podem conduzir centenas de arrobas de cargas.
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— A Leste de Três Pontas, c a 7 legoas de distancia, está a nova Villa
Nepomuceno, e ali legoas, na mesma direcção, a cidade de Lavras; a SE.,
e a 6 legoas, o Carmo da Cachoeira; ao S., a cid. da Varginha, a 4 1/2 le-
goas, e a Campanha a 11; ao SO, a Villa de Eloy Mendes, a 6 legoas, e Alfenas
a 9; aSSO., e a 6 legoas, o Córrego do Ouro; a O., e a 6 legoas, a villa de
Campos Geraes; a NO., e também a 6 legoas, a cidade de Dores da Bôa Espe-
rança, passando-se pelo arraial de SantAnna da Várzea, que fica ao N., e
que dista2 1/4 legoas da cidade; e a NE., e a4 1/2 legoas de distancia, está o
distr. de Espirito Santo dos Coqueiros.

Dista Três Pontas 9 legoas de Três Corações do Rio Verde (Rede Sul
Mineira).

—A 3 legoas do distancia, e ao O. da cidade,existe um pequeno povoado
denominado Palmeirinhas, contando 50 casas habitadas por pequenos la-
vradores.

Já foi ahi creada uma esc. publica mixta peloEst.
—A' 2 legoas, a Oeste da cidade, encontra-se outra povoação, que conta

já 90 casas e era conhecida por Quilombo, nome que não estava em relação
com a bellesa da localidade, que já possuía no seo ponto mais elevado uma
pequena egreja sob a invocação de N. S. do Rosário e dahi o moderno no-
me—Rosário do Quilombo ou Rosário de Martinho Campos (nome oíTicial do
distrieto).

Foi creador deste logar o alferes Joaquim Marques Vieira, fallecido em
1882.

A Lei n. 3.086, de 6 de Dezembro de 1882, elevou o antigo Quilombo adis-
tricto de paz. 

'
—São cm maior quantidade, no num., as terras de cultura do que os

campos de criar:—nas primeiras cultivam-se de preferencia café, a canna,
os cereaes de consumo mais geral, o fumo de superior qualidade, e que em
parte é exportado, o algodão, que mal chega para as necessidades do mun.,
em cujos terrenos cahe pouca geada.

Os limpos são destinados para engordar gado, que se exporta, depois de
invernado, para a Feira Pastoril de Três Corações, que dista 54 kms. de
Três Pontas.

—0 mun. confina com os de Campos Geraes, Lavras, Villa Nepomuceno,
Bôa Esperança, Alfenas, Paraguassú e Machado, que o rodeiam pelos di-
versos pontos cardeacs.

CLXIII -MUN. DO TURVO

Este mun. do Sudoeste (valle do Rio Grande) abrange cinco districtos de
paz:

Turvo (séde-cid.)^
S. Vicente Forrer.
Bom Jardim.
Arantes.

5 Madre de Deos.
—Pelo art. 6.", n. X, § único, da cit. lei n. 556, de 1911, o Corigr. Mineiro

mudou a denominação do distr. de Piedade do Rio Grande, neste mun., paraArantes, em homenagem ao fali. Visconde de Arantes (ant. dep. geral ecreador do mesmo mun. do Turvo', íicando apenas recordando o nome do
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3e°S° 
d0' 4Ue banha ° mUn- ° dÍStr de Paz de Madre d« Deo6 do Rio

da d^aTm.rLÍWSl.? n°ta S0,Tre° 6Ste mi'n- C0"' 8 Ult- ™
munTaTTu™3'"' 

apUrad°'6m 1900' °''a de ^25 habs. a popul. deSte
0 territ. deste mun. tem uma superf. avaliada em 1.566 kms 2

de Avm™laV" 
JU<1" de 19°3, °, m"n' constituirá um termo forense da com-de Ayuiuoca; conserva-se, porém, ainda como sede de com. de l.-entr.

doai ' 
^ Parte d° 4,° dÍStf- fed' e da lVi «rcumscr. esta-

No eccles., pert. ádioc. da Campanha
O mun já é bèm cortado pela v.a feprea (Rode ^ M.ne

pags. V.OT7-uf8oSC1'lP''â° g,"'al deSt° mUn* d° Turvo'no ^«nuarip de 1900,
-Pelo Gov. Federal foi, em 1910, definitivamente resolvido que a lioa-

|| 
da a»t. Estrada de Ferro Sapucahy a Carrancas se fizesse em Bom Jar-aim, neste mun. do Turvo.

neirn nl 
d° TUrV0 tambem Vae fl°ar a 7 horas de via«em d0 Rio de Jà-

álÊSW 
1Mngnrada a linha 1ue a une * ^de Férrea Sul-Mineira ea üstrada Oeste, em rumo á Barra do Pirahy(E. de F. Central)

culadaT6 
mUn' é agI>ÍCOla e PaSt0PÍ1 6 aSUa Prodllcvao annual é assim cal-

res •1ul°i'lh2n00"lÔlal?UeÍreS ; f!ÍJã0' 10° °00 alqueires: arroz" 8 '-000 alquei-bis' WÊ ;^LalquTs; arinha'im alqueires; batatas- l-m «-Das assucar 1.500 arrobas; toucinho, 10.000 arrobas ; manteiga 40 000arrobas ; queijos, 10.000 unidades. icintciba, 
4ü.uuü

. A criação existente no mun. do Turvo é, actualmente, calculada em •

9 inna,do°hVaCCUm'f-0;)0 Cab6ÇaS ; gad0 cavallar> Lm cabe?as ; gado muar^:SLCoappino'3-w'cabeças; gado lanis'ero- *&>**£
tamleíÍs°S 

PdnCÍPaeS aSTÍCUlt0reSe °''iad0'''i< existen^s neste mun., ei-

Bélfort deÍdCa°rvPameftÍra ^T'0 <faz' da P^ahyba), coronel MartinianoBel oit de: Carvalho, capitão Ignacio Pereira do Carvalho, Francisco Pereirade Carvalho tenente José Pereira de Carvalho, coronel José Xavier Soarescap.tao Tobias de Paula Campos, d. Maria Theresa de Jesus, FranciSe-reira Gustavo, major José Joaquim da Silva Landim, capitão Manoel" Theò-do Nogueira capitão José de Paula Oliveira, José Ribeiro de And adeRe , José R.beiro Salgado, Olympio Ribeiro Salgado, tenente Olympio TheÍoioTc^i:^0 B,erdino josé de Andrade- ***& tó& ™tcio de Carvalho, coronel Francisco Theodoro dos Reis, José Eugênio de
ÍÍP* TDel 

LeVÍnd° de Andrad0 Reis> Arihur Car.os de 1 meidatenente Arnaldo Penna de Andrade, Francisco de Assis Balbi, Homero Pennâde Andrade, coronel Juvenal Isidro Villela, major Domingos de^ Ju a Vil-leia, Antônio dos Reis Villela, Domingos Custodio de Azevedo Pintomajor Anysio de Azevedo Pinto, d. Ausenda de Andrade Nunes, coSISmaz de Aqu.no Pereira, capitão Henrique Rodrigues Teixeira, João Fran-esco de 01.ve.ra, Antenor Martins Gonçalves, Tefésphòrò Mar ins Gonçaí-ves, major Pere.ra Menezes, capitão Rodrigues Teix ira, dr. ÁZ J pS
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Leme,^ capitão Alcino Antônio Séixas, Antônio José Rodrigues de Oliveira,Antônio José da Silva Londini, Vicente Mauro, Manoel Victorio Vaney, Ma-noel Alves de Sá, Vicente Giffoni, Domiciano de Almeida, Antônio Bernardi-no de Araújo, Antônio Ignacio Alves Lima, Francisco José Rodrigues, Cus-todio Alves Lima, José Pedro do Nascimento, João Lopes da Silva Júnior,
Egydio Antônio Teixeira, d. Ambrosina Belfort Braga, capitão Francisco de
Assis Pereira, d. Anna Theodora da Silva, Luiz Theodoro Nogueira, ManoelTheodoro Nogueira, Francisco da Rosa Lacerda, Marciano Theodoro Noguei-ra e Francisco Cyrillo de Rezende.

A cid. do Turvo está a 1.030 ms. de altit., tem excellente clima (tem-
peratura média de 17°7) e possue 400 prédios, 1.500 habs., Paço Municipal,Grupo Escolar, Matriz, Hospital, Mercado, hotel, pharmacia, varias casascommerciaes, fabricas de lacticinios, telegrapho, estação férrea, impren"
sa, etc.

Fica a cid. no planalto da Mantiqueira, no valle do Rio Grande, a 0*16'
de Long. Oeste (merid. do Rio de Jan.) e 20°52' de Lat. Sul e distante 132 ki-
lometros de Lavras, 40 de Bom Jardim, 84 de S. João d'El-Rey, 90 de Bar-bacena, 72 de Lima Duarte, 51 de Ayuruoca, 73 de Rio Preto, etc.

^ 
— O território deste mun. é banhado por muitos cursos d'agua, comosejam: e Rio Grande, Turvo Grande, Turvo Pequeno, Ayuruoca, e os ribei-roes Capivary, Capivary Pequeno, Tapanhuma e outros, sendo que, algunsdelles. como o Rio Grande, Turvo Pequeno e o Tapanhuma, possuem magni-ficas quedas d'agua, que são verdadeiras riquezas naturaes e de grande fu-turo econômico para este mun.
—Por estar elle assentado nos contrafortes da Mantiqueira, tem muitas

serras, como sejam as de S. Antônio, Dous Irmãos, Carrancas, Pacáo (ven-cida pela linha E. de F. Oeste, em bellas obras d'arte), Traituba, Bom Jardim,
etc.

Confina o mun. com os de Lavras, S. João d'El Rey, Barbacena, LimaDuarte, Ayuruoca e Rio Preto.
O distr. mais agrícola do mun. é o de S. Vicente Férrer ; nos demais*se entregam os seos habs., de preferencia, á ind. pecuária, exportando mui"

to gado, queijos afamados, excellente manteiga, etc.
De 1903 a 1905, este mun. exportou para Três Corações e para o Rio (viaOeste de Minas) 32.554 rezes, 148.536 kilos de queijos e 6.100 arrobas de tou-cinho.

Outra riqueza do mun. são os seos pinheiraes nativos, que formam
grandes bosques nos terrenos montanhosos da Traituba, Pácao, etc.A 12 de set. de 1910 (noticia O Repórter, de S. João d'El Rey), falleceo
em Madre de Deos, neste mun. do Turvo, na avançada edade de 90 annos»
o sr. Joaquim Custodio de Jesus, um homem rústico mas de espirito verda-
deiramente atilado e interessante;.

A sua morte foi repentina e trouxe grande niagua aos habitantes daquella
localidade, pela muita estima e veneração que lhes merecia o finado, que era
bastante apreciado pelas suas boas qualidades de caracter e ainda pela fa-
cilidade que tinha em dar prompta e adequada resposta a todas as pergun-tasque lhe eram dirigidas, mesmo as mais extravagantes; e dahi a alcunha
que lhe veio de — Joaquim Resposta.

• Deixa elle uma numerosa prole, que se conta por muitos filhos e diver-
sos netos, naquelle distr.
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GLXIV—MUN. DE UBA'

^Este 
mun. da região da Matta abrange sete districtos de paz, actual-

Ubá (séde-cid.)
Sapé.
Tocantins.
Marianas.
Rodeiro
Divino.
Bôa Esperança. (*)-Coniault.lRef. da div. admin. do Est. (pela lei n. 556, de 1911), este

Zü2 
*\ 

71* neaÇa0,^Ü 
dÍStrs- de Paz : °deRoã™o (n. XX Xdo

eL:JJ° f (n- 
LI1 d° meSmo art;> ; o o de S. Sebastião da Boa

fX Tiaftenorente Cread° pela Cara- Mun- 9 ™Ja reação o Congr.
dtlei „ 5f6t 

C° U' ÍnC'UÍnd° 6SSe dÍStr' n° qUadr°' qUe aC0I»Panha a
-A popul. deste mun. era de 27.325 habs., segundo o ult. recensamapurado no paiz (o de 1900). recensam.,
E' avaliada em 621 kms. quadrados a superf.ido territ. deste mun. de UbáFaz o mun. parte do 2.» distr. fed. e da 2.- circumscr. eleit. do Est

(o de Ubá)JUd,de1903, 
COnstit uma com« de l.aentr. ocom um só termo

No ecclesiastico, dep. daarchidioc. de Mariana.
f.oT"^* 

deUbá tem forte commercio e vários melhoramentos locaes: es-
wda t 7°'Ttelegrapho' carris urbanos, illuminaçâo electrica, fabricas,homs, Escola Normal, collegios, imprensa, Porum, hospital, escolas publicasjardins, egrejas, ruas calçadas, bons prédios, etc.
m,^"^,6,^8;,1;080"1,084 d° IH V0L deste An™"rio, ed. de 1909, sobre omun. de Ubá, alli descnpto em seos principaes traços histor. e chorogr-A Câmara de Ubá custeia o ensino primário rural, em escolas munici-pães, nos logaresdenominados-Ligação, Cachoeira, Miragaia, Bom Succes-so, Divino Fazenda dos Peixotos, Palestina, Córrego Alegre, Bôa Vista, Bar-r.nha, Pedra Branca, Beija-Flòz, Barreiro, Caracol e ainda nas povoaçõesdeSantAnnado Campestre, SanfAnna do Sapé, S. Sebastião da Bôa Espe-*«?íti, 

íí* 
Ant°nÍ° dasMarlanas e UI»a nos subúrbios da cidade. Eram,até 1907, 24 escolas municipaes creadas e mantidas pela edilidade ubaensecom o dispendio de 19:000$ annuaes, o que representa um bello serviço emfavor da instrucção do povo.-Em substituição á ant. Comp- Ferro Carril Ubaense, fundou-se nesta cid.da Matta, em 1912, a «Comp.* de Viação Ubaense» não só para explorar asanteriores concessões (bonds urbanos) como outras linhas vicinaes e estra-das de rodagem, no municipio.

-O actual distr. de paz de Rodeiro tem sua sede no pov. denominadoS. Sebastião da Boa Esperança, flca perto doutro pov. chamado Campestree nelle funccionava a 5." secção eleit. do distr. da cid. de Ubá. Pela lei n556, de 1911, art. 2.», este distr. de Rodeiro, no municipio de Ubá, ficou comas seguintes divisas :

(*) A lei 556 dá, effectivamente, 7 districtos a este num, h* ttkaque apenas se compõe de seis distrs. de paz. 4 
de Uba'



Si

Senador Bernardo Monteiro
(Nat. de Ubá, Minas, e nasc. a 11 de Nov. de 1857). E' formado emDireito e tem assento no Senado da Republica, como representante do Est.

de Minas Geraes.
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«Começando á margem esquerda do rio Paraopeba, em divisa do munici
pio de Cataguazes, abaixo pouco do povoado do Campestre, segue-se em
divisas do municipio de Cataguazes até encontrar o rio Chopotó; segue-
se dahi pelo rio Chopotó acima até a confluência do rio Ubá; segue-se dahi
pelo rio Ubá acima á confluência do ribeirão Córrego Alegre; segue-se dahi
pelo Córrego Alegre acima até passar a fóz do ribeirão S. Pedro; depois se-
gue-se em direcçao á Fazenda da Boa Sorte, propriedade dos herdeiros de
José de Paula Pereira, abrangendo todo o valle do Ribeirão S. Pedro; segue-
se dahi por divisas do districto de S. José de Tocantins até á margem es-
querda do Paraopeba (rio); segue-se finalmente pelo rio Paraopeba abaixo até
o ponto de partida».

—O outro distr. denominado Divino, creado no mesmo municipiod e Ubá,
ficou por aquella lei com estas divisas :

«Começando do alto da Serra de Antônio Alves Pacheco por uma ver-
tente, apanhando o córrego do Pinhão (vertentes desse córrego) até um ponto
mais elevado na divisa do João Mathias de Almeida; e deste ponto á direita,
por um lombo de morro, apanhando o sitio de Antônio Ângelo de Andrade e
seos filhos; e da divisa deste sitio até a margem do ribeirão e por este ribei-
rão abaixo até a barra de um lagrimal que vem das terras de Joaquim Al-
ves da Cruz, e pelo mesmo lagrimal acima até apanhar uma porteira; seguin-
do um lombo de morro ao espigão, e por este espigão á direita apanhando
a fazenda denominada «Córrego do Burro» e fazendas dos Albinos; e dahi
atravessando o ribeirão de S. Domingos em direcçao ao espigão; seguindo
por este, apanhando a fazenda denominada «Lixa» e abrangendo todas as
vertentes do ribeirão de S. Domingos até apanhar a fazenda dos Flores; e
deste ponto voltando á esquerda—atravessando o mesmo ribeirão epor uma
vertente ao alto e seguindo por este, apanhando todas as águas do córrego
dos Firmianos até as suas cabeceiras. Deste ponto, voltando á direita por
uma vertente, atravessando o rio Turvo, indo em direcçao ao espigão e por
este á esquerda, apanhando as terras de Sebastião Francisco e fazenda dos
Mouras; deste ponto, descendo á esquerda, apanhando o rio Turvo, seguin-
do por elle até o alto da serra; voltando por esta e á esquerda até o alto do
córrego do Fundão, apanhando todas as vertentes do mesmo córrego, apa-
nhando terras de herdeiros de Francisco Quintão e de José Alves Leitão
Netto; por uma vertente, ao mesmo ribeirão—atravessando este—em dire-
cção ao lombo do morro, apanhando o sitio de Francisco de Sousa Lima, atra-
vessando o ribeirão Miragaia, apanhando a fazenda de d. Josephina Rodri-
gues e desta por uma vertente apanhando as fazendas «Engenho Novo», e
«Milho Verde»; atravessando o córrego e apanhando a fazenda «Boa Vista»
indo ao espigão e por este á direita até apanhar a fazenda das Palmeiras; e
deste ponto atravessando o ribeirão Ubá Pequeno, inao ao espigão e por este
á esquerda pelas divisas do municipio do Rio Branco, pelo alto da serra, atè
o ponto de partida, comprehendidas todas as vertentes do perímetro des-
cripto.»

—Por decr. n. 3.931, de 25 de junho de 1913, fora marcado o dia 14 de
julho próximo futuro para a realisação das eleições de vereador e juizes de
paz do novo districto de Rodeiro, municipio de Ubá; mas, outro decr. pos-
terior (n. 3.944, de 5 de julho de 1913) considerou sem effeito o referido
decr* n.3.93L continuando o distr. por se installar até entâoi
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vertiaT£.wT Òt,f° C°ngr- MÍn' ° pr0j' de div- administr.. (,'on-
mWãS? £hPá ' °S, habS> d° DMn° de Ubá ^Presentaraín ao''
fübdWos f 

' " eleVaÇâ° d° l0gar a distr" de paz> #Ü1!
posCuePcemi£teH00 tDÍ,VÍnVem' ?• 

° M° nUCle°' maÍS dô 75 casas b*™^s;:
WÈ*M%?rlÍ 7f 

tem Patrlraoni°; «asa para instrucção; agencia docorreio, e > secções eleitoraes.
O commercio e industria estão alli bem desenvolvidos

civil Stv° 
dÍStrÍCt(° faCÍ1Íta a°S S60S habs- em todos osa«to« da vida

c d de \nT2' ?CTa 
á dÍStanCÍa de 3 ,egoas da séde do di«ficto da'cia. ae Uoa, ao qual pertence. '• : As divisas do novo distr. devem ser as seguintes *

WbéirS^Í0 Alt° ,da "f^ da F1°resta e desMndo as *«tente» do'
WWÈÈr, 

l 
r í 

faZ6nda daS PaImeiras; atravessando o Ribei-
S?í"hand°f íafndas d0 caPitao Felicíssimo José de Sousa, Boa Vista
Ã ànSo deT rN°VÒ 

6 
^^ 

-^-'-ndendo as P'roPHedà£!
atótÜI Jlferf 

Llffla' até a° Ribeirâ0 José Pedr° e por esta acima''
tehteJdo rorrt h ln°SLdeSte POnt° Subind0 a Serra> ganhando as ver-:
ÍtaneÍdã J/ff, .""h 

°,até ° alt° nameSma Serra> e se§'uind° Por esta
vSe Jl ,°S 

M°UraS' atravessande o Ribeirão, apanhando i"'
SoÍté ao ilh h 

Pel>tencente a Sebastia° I>'irse; atravessando o rio"
3$W 

l0mb° d! Um morro °-ue div,de as terras de José Jacob Pe-
St^rE^^ «anta Clara; seguindo pelo dito espigaate as terras e chalet de Antônio Batalha, alli atravessando o rio da Grarn-! j0rSirnot, um ioto qne vae d° espigâ°e p- -te *$& &ae joao Ribeiro de Sousa, a fazenda de Antônio José Martins, oue foi doJosé Ritoo dos Santog> herdeirosde P0ssid0ni9 daoiilüSlmff filho
2 s o:pf„tngduoesode,oli;er'Maaias de Aimeida e -^ssm&
Ptoto de"S.: ° daSerra' V0Wand0 P°r 6Ste até ° m daF'oreSta,'

i

-Na freg. e distr. do Sapé,.deste mun. de Ubá, fali. em 13 do abril de'¦"
olo'fSo d^eXerCÍd°-alU 

° Par0ChÍat° d—te 2« annos. oíeíÉft•joao uaetano da Encarnação.
-Por uma estatistica pecuária levantada em comeeos de 191-, hsvin 

"
no mun de Ubá: em gado vaccum, 35.000 cabeças; cavalr' 4 5m- \sSoemuar 2.110; caprino, 3.000; lanigero,800;e em sutnp, 3.200. cabÍ!ls ,

•¦ -O excellente semanário ubaense -O Movimento, alli redi-ido pelo sr 
'

5|f 
KdUald° Coel"0- *>»*, em 4013, esta pagina íffigg, £

«O viajor que salta à gare da Estação de Ubá, ao espraiar a visla nelolimitado do quas! nüllo horizonte que circumda os arredores, tem àdesao adavel impressão que mais se enraiza quando-caminhando um pouco naf ¦avis a de pnnc.p.o a fim a rua São José; enfiando os olhos Si Starua ladeada por umas casitas acachapadas ou antigualhas de n áo SSpensa por certo que estas minas não podem deixar de attestí a vtlhice Hcidade, que, pelo soo calculo, deve sentir o peso de três secuol"|||

novf 
em'anto' ° CalCUl° éfalS0" P0,'flU,, übá \ Uma cidade relativamente /

• 
"¦ 

; \ •*
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-Em 1838, o território do municipio de Ubá, com excepção do districtoae locantins, fazia parte do municipio da Villa de S. Joào Baptista do •Presidio, hoje cid. do Rio Branco,
Não se sabe bem porque deram o nome de Ubá ao vasto território queentão contava, como únicos habitantes, alguns Índios e os trabalhadores doengenho de Joào Baptista Pereira de Almeida. Esse homem trabalhou con-tinuamente para o bem da terra, attrahindo aos seos domínios todos quan- 

'
tos mostravam desejos de trabalhar.

Rapidamente, cresceo a população e foi então ediflcada a capella de 
'

b. Januário, elevada á categoria de Parochia, por lei provincial de 7 P'abril de 1841. ¦ . • í
El-Rey D. João Vi condecorou a João Rodrigues Pereira de Almeida,conferindo-lhe o titulo de Barão de Ubá.-ET difficil reconstituir se o passado da cidade, no que diz respeito ás

primeiras famílias estabelecidas no território ubaense; quanto ao progressomaterial, evoluio morosamente até o ponto em que se acha e que é aliás
pouco satisfatório.

A lei de 1841, que elevou á Parochia o curato de S. Januário, desmem-brou-o da Parochia do Presidio e annexou-lhe o território de Santa Rita,da Meia Pataca (hoje Cataguazes); a :7 de Julho de 1853, a lei n. 654 traiu- 
'

ferio a sede da villa do Presidio para o arraial de S. Januário de Ubá, lei.verificada a 12 de março de 1854; afinal, pela lei n. 806 de 1857, foi elevada ácategoria de cidade a Villa de S. Januário de Ubá, coma denominarão deCidade de Ubá.
Pelo que se vê, Ubá gosa dos foros de cidade ha 55 annosE' muito e é pouco. Era sufficiente o tempo decorrido para que se des-envolvesse 20 vezes mais; é pouco esse espaço de tempo para que Ubá seapresente assim, estacionaria.
Contendo extraordinários elementos de vida, limitada por municipios maisou menos adeantados-taes como Cataguazes,; S.Paulo do Muriahé, Pomba,Rio branco e Alto Rio Doce, podendo com elles entreter direclas relaçõescommerciaes, tendo excellentes terrenos cortados por diversos rios, seria 

!
lacil aproveitar os dons naturaes e desenvolvel-os.

-A industria agrícola não attingio ainda o preciso desenvolvimento: ad- .miravelmente fértil, aterra não foi ainda devidamente aproveitada: produzgrande quantidade de café, sendo que a canna de assucar, o fumo. aguar-ücnte e os cereaes occupam o segundo logar.
A criação do gado jà se desenvolve, havendo o necessário á vida da la--voura.

; Quanto a criação do gado de raça. si existe, está ainda muito em prin-cipio; e quasi desconhecida, portanto.Entretanto, é bem verdade, não se pode ser muito exigente.
Cortada pela E. de F. Leopoldina, ligando-se aos seos prósperos dis-tr.ctos por boas estradas de rodagem; com grande numero de escolas publi-case bons estabelecimentos de instrucção secundaria: esperando que. se con-vertam em breve realidade os promettidos c indispensáveis melhorámehtos,comovam: luz eie.çtrica, água, saneamento urbano (exgotos), etc ,'é justo ,con essar que daqui a três ou quatro annos a cidade de Ubá fará apenaslembrar a velha Uba de 1857, que foi conservada até 1912 »



864 ANNUARIO DB MINAS
**i**^***>***+^****^+****%*+*****^^^^^^^mB**M*m0m

(Devemos estas notas històricas-escreveo 0 Movimento-h gentileza dedistincta collaboradora).
-A imprensa de Ubá (em 1913) é representada por seis órgãos de pu-bhcidade, assim descriminados, por ordem de antigüidade :A Gazeta de Ubá, a mais antiga folha nesta zona, conta 24 annos deexistência; A Folhado Povo, que está no 13.° anno de publicidade; O Após-tolo, que iniciou sua publicação a 21 de abril de 1907; O Movimento, queesta no 4 o anno de vida; A Cidade, que surgio na arena jornalística., a 15de novembro de 1909; e O Commercio, que é o mais novo dos periódicoslocaes, e está no 1.- anno de existência.
--Existem na cid. de Ubá 6.000 habitantes; um Grupo Escolar de 6 cias-sés; Paço Municipal, Fórum e Cadeia; Hospital de Caridade, Matriz de S.Januário, egreja do Rosário, capellas de S. José, das Mercês e de SantoAntônio; 1 templo methodista (rua Treze de Maio) e 1 loja maçonica; Asso-ciação das Damas de Caridade e Sociedade Vicentina; Societd Fratellanzauaitana (ha grande colônia, na cid. e no mun.) Collegio Boa Esperança ou

gymnasio 
Ubaense; Escola Normal e Escola Agrícola; Collegio do Sagradocoração de Mana (para meninas); 3 pharmacias, 2 hotéis, estação férrea;b advogados e 4 médicos; muitas casas commerciaes; linha de bondes,

por tracçao animal; linha telephonica; Usinas de café; e vários melhora-mentos e instituições locaes.
CLXV—MUN. DE UBERABA.

Este mun. do Triângulo Mineiro (valles do Rio Grande e Paranahvba)abrange quatro districtos de paz:
Uberaba (séde-cid.).
Conceição das Alagoas
Campo Formoso

S. Miguel do Veríssimo.
-A lei n. 556, de 1911 (que fez a ult. div. admin. do Est.) nada alterou nes-te mun., que-pela div. eleitoral-continúa a fazer parte do 0.° distr fed eda4.*circumscr.doEst.;pela div. judiciaria, constituo uma com. de 2 *

entr., com os 2 termos de Uberaba e Sacramento; e pela div. eccles., pert.a diocese Uberabense, que tem sede na mesma sede do mun.-Pelo recenseam. de 1900 (ultimo apurado no Brasil) era de 20.818 habsa popul. do mun. de Ubeiaba, cuja Cam. Municipal, entretanto, ordenou um
TVQ°orlC,en,Se,am- alli (em ouU de 1909>' obtendo Para todo ° mun. o resultadode 33.261 habs.

E' bem grande a área territorial deste mun., sendo aval. em 15.623 kms2.
//, ,7Arrld' de Uberaba se emparelha com as grandes cidades mineiras(Bello Honsonlc, Juiz de Fora, Si João d-El-Bey, Diamantina, Itajubá)
pelo seo commercio, industria, riqueza, população e adeantamonto intcl-lectual.

Tem vários melhoramentos locaes: duas estradas de ferro, telc"raphonacional, água potável, luz electrica, exgotos, carris urbanos, hoteisrcollc
gios, hospitaes; Fórum, Penitenciaria, Mercado, Gymnasio, Escola NormalGrupo Escolar, Cathedral; escolas, imprensa diária, theatros, jardins, etc. 

'
Vide a descripção phys. e politica do mun. de Uberaba, no 3* vol. destaobra (pags» 1084-1098)»
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-Uberaba e a sede de uma das três delegacias auxiliares da Policia doEstado. Ahi estaciona também o 4.» batalhão de policia de Minas. Actual-mente, tem a cid. uma Penitenciaria modernamente construída.
Conta excellentes estabelecimentos de instrucção, como o GymnasioDiocesano, que chegou a ser equiparado ao Gymnasio Nacional, o Grupo Es-colar e o Collegio do Nossa Senhora das Dores (para meninas), equiparadoas Escolas Normaes do Estado. Todos esses estabelecimentos têm uma ma-tricula muito elevada.
—Possue um vasto Hospital de Misericórdia, um Asylo de Mendigos e di-versas associações beneficentes, de caracter religioso e civil.
E' a sede de uma das Sub-Administrações dos Correios de Minas.
Tem uma fabrica de lecidos (no Cassú) e varias outras de manteiga, gelo,cerveja, massas alimentícias, serrarias e machinas de beneficiar arroz, qua-si todas movidas á clectricidade.
Está provida de uma bôa rede telephonica; na cid. circulam carros de

praça e automóveis.
—O primeiro jornal que se publicou em Uberaba foi o Paranahyba, cujo

primeiro numero apparecco em 1 de outubro de 1874.
Essa folha já não existe. Actualmente, publicam-se alli as seguintes: Ga-zela de Uberaba, fundada cm 1879, hoje de publicação diária; Correio Ca-tholico (fund. em 1897) semanal: Lavoura e Commercio (fund. em 1899), bi-semanal; 0 Tempo (fund. em 1908), bi-semanal; Mensageiro do Santo Rosário

(fund. em 1S97), mensal; Arrebol (fund. em 1897), mensal; Século XX (fund.em 1901), mensal; Aiglon (fund. em 1911). Póde-se também accrescentar oAlmanacliUberabensc, que está no 12.° anno de publicação.-Uberaba festejou, em 1904, o seo primeiro centenário histórico, pois sia freguezia só foi creada por dec. de 12 de março de 1820, o logar começaraa ser povoado em 1804.
Muito antes, porém, em 1732, um bandeirante paulista de nome João Leiteda Silva Bnttes tinha atravessado o território e aberto uma estrada ou picada,conhecida por muitos annos com o nome de «Picada de Goyaz».
Depois, um desertor dos regimentos deS. Paulo estabeleceo-se no logar

que posteriormente se denominou, por deturpação do seo nome, Porto-daEspinha.
Dahi o começo da povoação, que tomou maior incremento com a ida einstallação do major Eustachio e muitos outros seos companheiros, que seapossaram de terrenos devolutos, no sertão então denominado da FarinhaPodre.

^ 
-Uberaba teve foros de villa por lei provincial de 22 de fevereiro de 1836;loi elevada á cidade por lei de 2 do maio de 1856: e é comarca desde 23 demarço de 1840.

A pedido do representante do banco francez Credil Lyonnais, sr. drEugeneLoiseau,que,emdoz. de 1909, esteve nessa cidade do Triângulo, osr. dr. Hildebrando Pontes, encarregado do levantamento da estatística economica de Uberaba, enviou-lhe então as notas abaixo:
tO municipio de Uberaba, localisado no extremo Oeste do Estado de MinasGeraes, é cortado de numerosos cursos dágua, dos quaes o Rio Grande, quelhe fica ao Sul, é francamente navegável antes, na o fora da extensão que ba-nha o mesmo municipio.
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'toJ«em,raár4a?eCerCadeíK0WkÍlometros 
ladrados, constituídos detaras altas ao Norte, e baixas ao Sul. aquellas de mais de mil metros de àl-titucle e estas de 450 a 500 metros, sobre o nivel do mar.< As terras florestaes são de primeira ordem e representam 20 •»/„ dessaare a. . ¦ •. ,

-'camprfo%aíOCUltUra' °m m<idia' S6 Yende P°r 30S°00' MSÍra COm° ° de
^ 

A taes preços as terras do municipio valem 48.600contos de réis. í-¦ • Comtudo setêm vendido terras de campos, neste municipio, a408000o he-ctare a 30 kilometros da cidade, em cujas visinhanças são mais valiosasA população do municipio, recenseada ha pouco, é de 33.201 habitantes,assim representada: 70,5 •/. pela côr branca, e os 29,5 •/, restantes por mes-ticos do branco, negro eindio. h:A; .
. Esta população habita 6.674 casas, ou sejam: 4,98 habitantes para cadamui dua.

. Cerca de três emeio por cento da população se representam por extran.geiros, avultando dentre estes: os italianos,portuguezes, hespanhoes, syrios,turcos, francezes, allemães, etc.• 
.'A população rural é de 67,78 •/. é a das 4 sedes districtaes íe 32,22 •/'..A cidade conta 9.200 habitantes.

X . O ahalphabetismo no municipio se eleva a 67»/»; porém, na cidade, on-de existem duas escolas secundarias e 1S primarias, è de 42 «"/. excluídas as
, creancas menores de seis annos». «e 

^ /„ excluídas as

munltSS^I^P^ 
intel:fsantes dados sobre a estatística pecuária do' 

^a xistit^ 
a P0PVlaCâ° b°VÍna' SUÍM' í«** «a e lani-,. geia, existente no mun., nos annos de 1908 e 1909, era de 239 W cabeçasassim descriminadas: mesmos de zebú, 38.086: mestiços de gado cwítll^fIP T™' r477; meS,ÍÇ0S de t0U1'Ín0' ^ e Sad° de raça

. "60nla/r 1378^ equideos, 10.093; suínos, 39.923; ovinos, 2.472; caprina186; gallinaceos e aves de curral, 104.283 cabeças.
' ¦ çX *

«Este municipio (escreveo, em 1912. o sr. dr. Phelippe Ache) é cortado em
Pãllyba ? A PI LX-Qf6 PG,° dÍVÍS°r daS ^ d0S íios SS. FaianahybaA bac.a deste» ao Norte, é constituída pelas nascentes dos rios' 
P o GnÍ' !"? % TÍJU? CabaÇa1' d° P0he ° ^-anjuba. A bac a do' 

£1 !xf m^mm mmm dv seos pequenos e numero-
Uberl °S W S° dCSlaCa ""' |,0UC0 raais vokl'"oso « %

A bacia do Rio Grande, que oecupa a maior área do município, é ferti-
clis 

°i&% 
T™ 

eSta° "" alta W$$ri relativamente aos
dividkiaV '"S'a" 

a 1"'°|,ri0,,ad" U'"'h0lia' '• "'uito mais sul,-
' A bacia do Paranahyba, de menor área, tem seos esplendidos terrenos
ÍIZ X t 

ad°S Princil)almente *«* ^ dos rios Piracanjuba, do PeiTCabaça! e Tguco, zona esta que oecupa aparte Noroeste do municipio
Para Nordeste estão os extensos e bellos planaltos, largos e altos chana-does de chma amenissimo e de altitude visinha de mi metros onde Simos nos Beija-flor, Bom Jardim, Uberabinha, e os aflluentes t mar4n" o™querda do R,o Claro-nossa divisa com o municipio do Sacramento

f0\Tu-
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aoí 
~^' °~PÍ° de Uberaba tem, suas culturas especialmente

eWe^> ; amP°S ecliaPadões predominam a Nordeste

meirolfsle-rafd^mní^9 !v' ^^aente, que estão': situadas 
'as

faz príncinnjmpnl 
mUn'Cipi°de Ubei>aba; é nas margens deste rio que se

SelSSlíf^-!^ ^^ qUe «*«* sua mais Lpor-
rinl !J 1 

a8I1C0la; e nas ma''gens deste rio que a propriedade territo

¦de mOh. n ' exP°rta«ao de grande quantidade de café, de •' arroz
Í Sn « Í21S,rdeÍraS; 

etC'SÓesPe- o transporte faéitebaS
..À S|!f }fs+^dedesobstrucçao-tornarão este rio navegável desde Ja-uára

fnuml7d™hÍtltsrHÍ°rÍ0haSte,'r? Sâ° d6Uma fertilidade Mneusaeo
200 nm? a» 

abltantf 'lbe'"nhos, neste trecho, é calculado em cerca dè :' 
«a;ãoTcif?h drRio Grunde'pondo uma zona ******* em;;;:

'.Íi), 
espinha (í S^d kS s" f n Zra a) ^ T^tP.fi), Três Correios ,1), Fazenda do Ü Sf lul^illS' ^ceiçâo das Alagoas (1), Dias (1), Nunes (1) h»l i , P ' '' ^

,Felix(l), Dores (!) e Dourados 1). (1)' 
MaCa°°S (1)' Sa°

Nessas escolas havia 952 aluninos matriculados em hiii L i •
.todas as escolas publicas do municipio hav a ents'•>Za , 

' d° que èm
. lados e destes 2.262 freqüentes. (Vide / 7eit 1c tf S.?»^ W^Ache). '.•-:!•-• 1912, pelo sr. Dr. Ph.

-Por uma estatística publicada no Almonak iroemOense Idv l-im ,''

¦Brasil Para este esplendido resuitado é^ 1 s, pj Im r 
* 

T 
' 
^ 

°

,615 e o segundo com 429 alumnos matric Z n n, ^ 
° P»«neiro com

,eom ,X,e a ,,C()fa ,,0 , J, à^^S3B^£«f^o numero que lhe é limitado de 60 alumnos. Calhohca, com
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—Um artigo da A Imprensa (da Capital Federal) assignado pelo sr. Victor
Vianna, salientando o facto, assim Analisa: «21 por cento! E' a proporção de
freqüência escolar que o Brasil todo deveria ter. Quando a attingiremos ?
Quando quizermos ! Basta que a opinião se agite e a nossa geração, que
surge agora, se decida a entregar o paiz á geração que virá depois, sem
que ninguém, de espirito são e edade adulta, ignore o A BC.»

A cidade e mun. de Uberaba:—O que é a cidade—Notas históricas—A
população—As escolas—A superfície.-A lavoura—As mattas—A industria
pecuária—O municipio: dados estatísticos.

—Uberaba, a importante cidade mineira, festejou no dia 13 de fev. de
1911 o seo primeiro centenário.

Uberaba éhoje um centro de grande actividade agrícola, commercial e
industrial e habitada por uma população operosa, intelligente e ordeira.

Foi a 13 de fevereiro de 1811 que o governo colonial expedio o decreto,
elevando a districto o povoado, que o ousado sertanista Major Antônio Eus-
taquio da Silva e Oliveira, natural de Casa Branca, no municipio de Ouro
Preto, havia fundado, nas margens do córrego da Lage.

Pertencia então o território de Uberaba a Goyaz,do qual foi dcsmem-
brado mais ta*de e incorporado ao da província de Minas Geraes.

0 decreto de 8 de março de 1820 creou a parochia de Santo Antônio e
S. Sebastião de Uberaba, erigindo a respectiva capella em Matriz.

Pela lei mineira n. 28, de 22 de fevereiro de 1830, foi elevado o povoado
á Villa, ficando o municipio assim creado pertencendo á comarca de Para-
catú do Príncipe.

Em 1840, passou Uberaba a ser cabeça de comarca, com a denominação
de comarca do Paraná e comprehendendo também o municipio do Araxá.
Mais tarde a comarca flcoüjsendo designada por—Comarca de Uberaba, com-
prehendo além de seo municipio, ora um, ora outro municipio visinho, con-
forme as diversas modificações que tem soffrido a divisão judiciaria mi-
neira.

A lei que elevou Uberaba á categoria de cidade tem o n. 759 e é datada
de 2 de maio de 1856.

—Uberaba é hoje uma grande cidade moderna, possuindo os mais pode-
rosos elementos de vida e de progresso: luz, água, esgotos, jardins, policia,
hygiene, viaçâo, ensino, assistência, industria, bancos, commercio, etc.

No meio do mais intenso júbilo foram alli celebradas singelas e expres-
sivas festas commemorativas do grande acontecimento histórico do 1.° cente-
nario local, que põe em justa evidencia o nome do inolvidavel mineiro Major
Antônio Eustachio, que lançou aa bases da grandeza futura de uma das mais
importantes cidades de Minas Geraes,

—O finado Coronel Antônio Borges de Sampaio foi o melhor e mais zeloso
chronista, que teve Uberaba; e o interessante apanhado histórico, que o
Jornal do Commercio (do Rio) estampou em homenagem á grande metro-
pole do Triângulo Mineiro e em seguida transcrevemos, ainda reflecte mui-
tos apontamentos organisados por aquelle venerando uberabense, cuja obra
está sendo continuada alli pelo estudioso moço sr. Engenheiro Hildebrando
Pontes, o organisador das pacientes e perfeitas estatísticas, que adeante
vamos também transcrever, sobre a cid. e mun. de Uberaba.
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O decreto do governo do Rio de Janeiro, de 13 de fevereiro de 1811, ele-
vou o povoado á categoria de districto, e, pára patrimônio da [respectiva ca-

péíla, doaram Tristão de Castro Guimarães e sita mulher uma legoa de
terras, por titulo de 28 de dezembro de 1812.

Este decreto marca, pois, o inicio da existência politica do aetual munici-
piio de Uberaba.

-De regresso á Farinha Podre, em 1812, o sargento-mór Antônio Eustá-
chio, que fora hOméado também Curador dos índios, orgariisou uma ter-
ceira expedição para explorar esses logares desertos. As noticias optimis-
tas relativas á fertilidade das terras encontradas attrahiram dahi por deante
os Geralistas e entrántes, que se fòíàm estabelecendo nas posses tomadas.
Segundo o testemunho do ajudante Pedro Gonçalves da Silva, um dos anti-
gos possuidores, fallecido em Uberaba com 114 annos de edade, algumas
dessas posses foram vendidas â troco de um casal de leitões !

Em 4 de abril de 18Í6, foi o território da Farinha Podre desmembrado de
Goyaz pela annexação dos Julgados do Araxá e Desemboque á Ouvidoria dè
Paracatú do Príncipe, em Minas Geraes.

Três annos depois já o povoado das margens do córrego da Lage con-
táva umas trinta casas, como áttestà AUgúste de Saint Hilaire, nas suas
Voyages dans VIntèrieur du Êrèsii. «Farinha Podre est situe au milieu des
campos, dans un large vallon qu'arrose un três petit ruisseau. Ce village
se compose d'üne trentaine de maisòns éparses çá èt là, dans les deux côtés
du ruisseau; toutes, sans exception, sont nouvellement bàties (1819); qúelques
unes même, lors de mon voyagé, h'étàiént pas encore achevées; plusieurs
soht grandes pour íe pays et cOhstrüités avèc sblfi.»

-O decreto de 8 de março de 1820 creou a parochia de Santo Antônio e
Sao Sebastião de Uberaba, erigindo a respectiva capella em Matriz. Pela
lei mineira n. 28, de 22 de fevereiro de 1836, foi elevado o povoado á Villa,
ficando o município assim creado pertencendo á comarca de Paracatú do
Príncipe.

Em 1840, passou.Uberaba a ser cabeça de comarca, com a denominação
de Comarca do Paraná e comprehendendo também o município cio Araxá.
Mais tarde a conlarca ficou sendo designada por —Comarca de Uberaba,
comprehendendo além de seo município, ora um, ora outro município visi-
nho, conforme as diversas modificações que tem solírido a divisão judiciaria
mineira.

A lei eme elevou Uberaba á categoria de cidade tem o n. 759 e é datada
de 2 de maio de 1856.

—Muito tem progredido a obra do sargento-mór Antônio Eustachio. Em
1810, contava o povoado umas trinta casas, no dizer de Augusto de Saint Mi-
laire. Em 1820, o vigário Antônio José da Silva computou a população
em 1.300 almas. Dahi a três annos montava a 2.000 pessoas "em edade de
se confessar", na expressão de Luiz d^rlincourt. Em 1826, compunha-se a

povoação de 91 casas com 3.000 habitantes. Era 1908, contava a cidade 94
ruas, 16 praças, 5 ladeiras e 2 travessas, com um total de 2.075 fogos e uma
população urbana de9él86 habitantes. E' hoje a terceira cidade do Estado
de Minas Geraes (depois de Bello Horizonte e Juiz de Fora), toda illumina-
tia a luz electrica, parcialmente abastecida de água, estando em começo
de execução a rede de exgotos e o calçamento das ruas.

Si'
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Além dessas estradas, a Mogyana pretende ainda levar os seos trilhos de
Igarapava, em S. Paulo, a Uberaba, estando em estudos uma outra via-ferrea,
que irá desta cidade ao Porto do Pontal, na Estrada de Ferro Paulista.»

—0 engenheiro agrônomo sr. dr. Hildebrando de Araújo Pontes organi
ou (em 1910) um volumoso trabalho sobre o munieipio de Uberaba, contendos
completas e minuciosas informações estatisticas e históricas.

São desse livro os seguintes e interessantes dados:
«A população do munieipio (até nov. de 1910) é de 33.261 habitantes; são

analphabetos 17.741, não são analphabetos 8.591 e mais 6.929 creanças de
menos de seis annos. que não estão em edade escolar.

Da população total 50,59 °/o pertencem ao sexo masculino, 49,41 °/o ao
sexo feminino.

A porcentagem de analphabetos é de 67,38 °/o, e dos que sabem ler
32,62 °/o em todo o munieipio.

A cidade de Uberaba contava até 15 de julho de 1908, 9.186 habitantes,
sendo destes: brancos, 6.169; pardos, 1.694; negros, 1.293.

Em todo o munieipio a população se acha assim distribuida: brancos,
23.425; pardos, 6.132; negros, 3.703.

Destes, são extrangeiros, 1.228; residindo nos districtos e na cidade
1.130 e o resto no munieipio, e assim distribuídos pelas diversas nacionali-
dades: africanos (cidade e munieipio), 5; allemães, 21; argentinos, 3; austria-
cos, 6; chinezes, 2; francezes, 48; hespanhóes, 206; italianos, 526; norte-ameri-
cano, 1; polaco, 1; paraguayo, 1; portuguezes, 220; suissos, 2; syrios, 143.

—Em 1908, contava o munieipio 33 escolas primarias.
Na cidade funecionavam destas 14, com a freqüência de 1.155 creanças

de ambos os sexos, equivalente esse numero a 15,83% da população da
cidade.

. Em 1909, as escolas eram em numero de 18, até o inicio da matricula do
grupo escolar, inaugurado nesse mesmo anno, e nellas se encontravam ma-
ti-iculadas 1.859 creanças, ou sejam 20,24 °/0 da população da cidade.

A fiequencia legal sobre o numero de alumnos matriculados neste anno
íoi de 72,92 P/o';.

inaugurado o grupo escolar com 11 aulas, reduziram-se as escolas ao nu-
mero de 12.

Nestas subsistentes e no grupo escolar foram matriculadas 1.982 crean-
c>;is, ou sejam 21,37 °/0 da população da cidade.

Esta relação, tomada dentro dos limites desta cidade, é maior que a co-
nhecida na superfície total de alguns paizes, pois é de 20 % nos Estados Uni-
dos da America do Norte, 16,6 "/o na Prnssia, 14,2 o/o na França.

—A estatística do resto do município epianto á instrucção é simplesmente
desoiadora, pois quedos seos 33.261 habitantes apenas 8.591 sabem ler !

E' verdade que no numero dos 24.670 analphabetos estão incluídas tam-
bem as creanças menores de 6 annos, mas, ainda mesmo excluindo essas, que
são em numero de 6.929, resta uma cifra de 17.741 analphabetos !

E' positivamente uma nota contristadora esta que registra a estatística.
—A população do districto da cidade, em Jan. de 1909, se elevava a 20.337

dessoas.
t Destas, sabem ler 6.584, sendo as analphabetas 9.878, descontadas 3.875,

foue são menores pe cinco annos de edade.
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Resulta que o analphabetismo, na população do districto da cidade deuoeraba, e a razão de 60%, comprehendidos somente os adultos.-Quanto ao sexo e edade dos 33.261 habitantes, 16.827 são do sexo mas-culino e 16.4^4 do sexo feminino.
Daquelles, 7.884 são adultos e 8.943 menores.

fno 
Do 

í" 
fraCÇA° osn,enorcs *a° em iiimero de 7.841, subindo os adul-xos a o.d9o.

n 
Vlano.°iag0ra C]Ual ° °Stad0 civil dos 33*261 habitantes de Uberaba.Dos 16.827homens, são solteiros 11.337; casados, 4.108; viúvos, 375, nâose sabendo que estado têm os 7 restantes.

Das 10.434 mulheres, 10.001 são solteiras; 5.140 casadas; 1.279 viuvas, não
Zt 

C°nsegUld0 ° sr-dr- Hildcbrando Pontes saber si as 14 restantes sãocasadas, viuvas ou solteiras.
E' curioso assignalar o excesso de mulheres casadas e viuvas sobre osnomens viúvos e casados.

m J!? oT8 
32 mu!heres casadas d0 uue homens em egual estado civil emenos 904 viúvos do que viuvas.

vphI"1 
(TPenSaÇâ°' onumerode solteiros é muito superior ao de solteiras,

yenflcando-se um excesso daquelles sobre estas de 1.33G.Si o projecto do sr. Alcindo Guanabara, instituindo o divorcio com que-
Itóil! 

V'nC 
tCOnJUgal já Í0SSe lei <com™nta ° Lav. c Commercio), as 32mulhei es que estão sem maridos facilmente encontrariam outros'MMVSem°- ag°''a * VÔr COm° CStá distribuida a população petos 4 distri-

riba c!r"oP^°v,mtUnÍCÍPÍO: V6m 6m Primeir° ,0Sar ° da cidad* de Ube-
ven-^d! f 

habitante.., sendo 9.186 da cidade e 11.151 da área rural:
VPrü ° *• GarÍmP0' C°m 4-106 da area rura,; vem deP°is
cÍdo Ir0" 

"f <720da ^ 3.892 da área rural; epor ultimocie Do,cs do Campo Formoso, com 3.853, sendo da sédc apenas .371. hab*.pM$f"/.. S:Wo/"da llop"la,;ao d0 mosm«-é mm ú M
\\\™1T° 

A 
fea'' 

° municiPio d0 uljei>a'Ja tem asuperflcie tolal de 9.314kilometros quadrados, sendo 20"/» ou 1.803 kilometros" de terras de culturaou florestas, e 80 •/, ou 7.451 kilometros'de terras de campoComparados estes algarismos com os que demonstram a riqueza florestal
•Su.s.a e inferior apenas á.dos Estados Unidos da America do Norte.As terras, cultivadas acham-se assim distribuídas: em terrenos de ouintaes
uTe?' 20 Z I mS-S ° dÍStriCt0S' »'™M ^ SftSE

n • o,~ onò 7 ; ldem de tl0,'estas cultivadas com cereaes diverso,116,917.000 metros; total, 147.000.000 metros quadrs versos,
distiSdrneln^H6"6"08 CUUÍVad°S ^ ^ a SUa drea total ™ «*&
(¦£««? 'e'"S0S COI'CdOS: a,TOZ- ;''-930 m metros; amendoim^.000 metros; canna, 21.540.0W metros; café, 1.23(1000 metros; foi Ho
mos, loiai, 110.91/.0C0 uittros quadrs.Por estes dados se verifica, pois, que 40 «/o destes terrenos se encontramem mat;asv1rgens;^72»/„1rn„sformac.os em epoeiras e inv a 

'
6,28 % em trechos cultivados. N e

agi mola, o valor dellas ret.rado attingio, em 1908, a 1.997:183$0G0 !
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-Em 1907, a média da produeção, em kilogrammas de cereaes, artigos in -
4ustnaes, etc. era de 45.394.751 kilos, no valor de 2.433:551$650; e,.em 1908,íoi de 55.342.316 kilos, no valor de 3.278:669$950.

A pecuária do municipio orça: em bovinos, 83.040 cabeças; eqüinos,
.10*093; suínos .22.472; caprinos, 1.013.'

Dá, por anno, esta industria cerca de 1.200 contos.—As reiteradas expedições, que os criadores ubeiabenses tem mandado ásíndias, em busca de reproduetores, deixam bem prever que o zebú absorve-
rá inteiramente o gado indígena, se continuarem, como até agora, as impor-
.facões, de grandes manadas de gado indiano, como se verá dos seguintes aí.
garismos, em que se divide a população bovina do municipio: mestiços zebús,
38.086 cabeças (ou sejam 45,84 °/0 da população totalj; idem caracús," 12.477;idem China, 30.913; idem turinos, 186; idem, creoulos, 1,378; total, 83.04,0—Ha no municipio: 83.040 cabeças de bovinos no valor de 4 000 contos de
réis; 10.093 eqüinos, sendo: 8.573 cavallares e 1.520 muares, representando
um valor médio de 740 contos de réis; 8.472 ovinos e 1.013 caprinos, no valor
de 20 contos de réis; 38.923 suínos, no valor de 630 contos de réis e 104.283
gallinaceos, no valor de 80 contos de réis.

Destes gallinaceos 60 °/o produzem ec-ca de 4 milhões é300 mil de ovos,
no valor de 172 contos de réis.

As seis espécies totalisam em 5.470 contos de réis.
Ha 234 criado-es de gado, no municipio.
-O municipio exporta, em média annual, 20'/ 0do gado que cria, ou se-

jam: 16 000 rezes que se vendem aos mercados de S. Paulo, Santos e Rio
de Janeiro, no valor de 1.280 contos de réis.

Ha no município 99 boiadeiros, que compram, annualmente, no Triângulo
Mineiro, Estado de Matto Grosso e Goyaz, 50 mil bois, que, em média, são ven-
didos naquelles mercados a 80$000 por cabeça.

Neste numero não entram as 16 mil rezes da produeção do município.
Os 5.340 contos de réis para essas transacções salieni desta praça.—Existe no mun. o commercio fixo e ambulante.
O primeiro é representado no município por 230 casas commerciaes, quevendem, annualmente, cerca de 12 mil contos de leis.
O segundo, commercio ambulante—é representado pelo mascate, que le-

va a mercadoria sabida desta praça e a vende nos sertões indicados, rece-
bendo gado em pagamento.

Estes commerciantes ambulantes são os boiadeiros, de que o municipio
conta 93.

Alguns boiadeiros não levam mercadorias e as compras de boiadas no
sertão são feitas a dinheiro. Este é fornecido, no municipio, por 22 capita-
listas. Os juros de empréstimo osciliam entre 12 e 18 0/° ao anno. Antiga-
mente, esta porcentagem ia até24*/o cumulada semestralmente.

O lucro que o commerciante fixo de Uberaba percebe, varia entre 10
e 15°/o- Em outros tempos era maior : de 25 a 30%» como ainda hoje é nos
sertões, onde os mascates vão á procura de gado.— A Agencia do Banco-Credito Real de Minas Geraes, em Uberaba instai-
lada em 2 de Agosto de 1909, veio facilitar extraordinariamente, naquella
praça, o commercio do dinheiro. Ella faz empréstimos á lavoura e industria
por hypothecas, por letras do cambio, notas promissórias, penhor agrícola 5
assim como lambem faz descontos de ordens, bilhetes de mercadorias, War
rants. Os juros são de G e 7°/«,
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Pela carteira commercial faz também empréstimos por letras e notas pro^missorias, recebe dinheiro em conta corrente a praso fixo, emitte cambiaes,
etc. O contracto é de 7 mil contos de reis, porém o Banco terá de receber
do Governo, em parcellas, a quantia de 10 mil contos de reis.A linha férrea da Comp. Mogyana, que liga a praça de Uberaba com
o httoral, attravessa o município numa extensão de 108 kilometros e contaseis Estações. Nestas Estações, em 1908, a tonelagem da exportação foi de7.060.446 kilogrs. e a importação de 8.492.300 kilogrammas.

A exportação consta de: arroz, cal, toucinho, feijão, milho, batatas»
fructas (mangas, abacaxis, etc.), couros, borracha, manteiga, queijos, aguar-
dente, cerveja, tijolos, etc, etc.) e a importação de : café, sal, farinha de
trigo, kerozene, phosphoros, fazendas, arame farpeado, algodão em rama,
cerveja, telhas, etc, etc. Ha no mun. como dissemos, importação de ani.
mães de raças, notavelmente bovinos indianos, cujo sangue circula emmaior porcentagem no do gado nacional, indígena».

*
Em 1908, pelo seguinte decreto de 17 de outubro, foi creado, na freg.eceles. da cid. de Uberaba, um novo Curato, na Sé Cathedral Uberabense :«D. Eduardo Duarte Silva, por Mercê de Deos e da Santa Sé Apostólica, Bispoda Diocese do S. S. Coração de Jesus de Uberaba.

A todos que o presente Nosso Decreto virem, Saude e Paz em Nosso
Senhor Jesus Christo.

«Fazemos saber que, havendo sido decretado pela Santa Sé que a SantaEgreja Cathedral desta nova Diocese de Uberaba seja a que nesta cidade estáerecta sob o titulo de Sagrado Coração de Jesus, e portanto nella devendoser canonica mente instituído o Curato da Sé ; e ao mesmo tempo considerando
que, em razão do accrescimo da população e da grande extensão da Parochia
de Uberaba, de modo que, sem grave incommodo não podem os fieis freqüentar
a Egreja Matriz para receber os Sacramentos e assistir aos Divinos officios,
é necessário dividil-a, desmembrando aparte do território do poente e aggre-
gando-a ao dito Curato, que pelo presente instituimos na dita Nossa Egreja
Cathedral; havendo ouvido o Nosso Reverendissimo Cabido e o revdm.
Vigário de Uberaba, e usando da nossa jurisdicção, ordinária, e, em casonecessário, da que nos é delegada pelo Sacrosanto Concilio Tridentino, secçãoXXÍ, cap. 1 de ReformMione : Havemos por bem separar, dividir e des-membrar da parochia de Santo Antônio e S. Sebastião de Uberaba o terri-torio que em seguida vae indicado e com elle pelo presente Decreto erigimos
e canonicamente instituimos o Curato que se denominará «Curato da Sé».

—A divisa entre o Curato e Parochia de Uberaba será a seguinte: Come-
çando da cabeceira do córrego do Gato segue em rumo á cidade pela estrada
que vem de Conceição das Alagoas, até a cabeceira do córrego das Bicas .
por este abaixo até a sua barra no Rio Uberaba; por este acima até a pontena Fazenda do sr. Ernesto Caetano Pereira; dahi, atravessando a ponte,pela estrada que vae a S. Miguel da Ponte Nova, até a ponte nova do RioClaro : com as outras Parochias visinhas os limites serão os actuaes do districtode Uberaba com os outros respectivos de Conceição das Alagoas, S. Migueldo Veríssimo, Santa Maria, S. Pedro de Uberabinha, Santa Annado Rio 

'"das
Velhas e S. Miguel da Ponte Nova.

Assim limitado, o território que fica entre essas divisas será o território
do novo Curato da Sé, o qual submettemos á jurisdicção e ao cuidado espi-
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Ferreira, Francisco Paulo Storino, Francisco Canuto Sebrão, Victor de SousaFormiga, Alcebiades José do Nascimento, e Miguel Ignaeio Franco.
O sr. Luiz Duarte inaugurou também em Uberaba o serviço meteorológicoe, em 1909, assentou na mesma Estação os apparelhos Duplex, em eommuni-cação directa com os centros de Campinas, S. Paulo e Santos.- Em dias de setembro de 1910, passaram pela cidade de Uberaba trêsengenheiros inglezes, seguindo para as margens do rio Paranahyba, afim deadquirirem terras por conta de uma empresa ou syndicato inglez, tendo taesemissários alli comprado uma grande área de terrenos na margem esquerdadaquelle rio, portanto em território mineiro, na fronteira goyanaUm jornal de Uberaba assim commentava o facto :
«As terras adquiridas por esses inglezes vão até á Cachoeira Dourada,cuja extraordinária força, segundo ouvimos, é intenção delles aproveitar

para fins industriaes.
Por outro lado esses terrenos se extendem até o Praião. O Praião éo logar onde a população de Villa Platina reclama que seja construída uma

ponte para facilitar a transposição do rio Paranahyba. Argumentam os quepedem ao Governo Federal esse melhoramento, que elle virá incrementar for-temente o commercio entre Goyaz e o Triângulo Mineiro. Nessas condições,e conveniente que os nossos representantes examinem a questão, para a qualpedimos a sua attenção».
-A 7 de Junho de 1912, chegaram ao prospero arraial do Veríssimo os 2

primeiros carros da linha de automóveis, estabelecida entre a cid. de Ube^raba e este distr. pela Empresa organisada pelo sr. Quirino Marques.
Os automóveis são para cargas e passageiros, com viagens diárias.— A freg. do Veríssimo foi, ecclesiasticamente, creada pelo Decr. de 2de Junho de 1896, expedido pela Cúria Diocesana de Uberaba.

clxvi—Mun. de Überabinha

Este mun. do Triângulo (valle do Paranahyba) abrange dous districtosde paz:
überabinha (sede—cid.)
Santa Maria.

-Não soffreo alterações com a ultima Ref. de div. adm. do Estado
(em 1911).

-Continua este mun. a fazer parte, na div. eleitoral, do6.o distr. fed. eda 4.* circumscr. estadoal.
Pela div. judie, de 1903, constitue uma comarca de 1.* entrancia ícomos 3 termos de Überabinha, Araguary e Monte Alegre).
Na div. eccles., depende do bisp. de Uberaba.-Pelo recenseamento geral de 1900, a popul. deste mun. era de 11.856habs.
E' calculada numa superf. correspondente a 2.911 kms8. a área doterrit. deste mun.
-A cid. de Überabinha dispõe de fortes elementos de vida e proles-so locaes : Fórum. Qriipo Hscolar, Collegios, imprensa, telegrapho. caminho de ferro, Hospital, Sanatório, illuminação electrica, theatro, fabricas"hotéis, muitas casas de commercio, armazéns, etc.-O clima da cid. é agradável (é de 20«,5 a temperatura média) ea suatopographia _ bella, a 860 ms. de altit. em região de campos geraes, num
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planalto vertente para os valles do Paranahyba e rio das Velhas, no sertão doTriângulo Mineiro. , ,. .,..-..
—Vide sobre este mun. de Uberabinha o que publicamos em nossa edi-

ção de 1909 (pags. 1099-1101), dando' os í principaes traços de sua historia;desenvolvimento e- situação geügraphica. ' ;
; —São estas as distancias de Uberabinha para as localidades visinhas ra Araguary, 36 kms., á Mstrellà do Sul, 60 kms., a Monte Carméllo, 78 kms.'a Água Suja, 72 kms., á Ponte.Nova, 78 kms., á Sant^nna do Rio dasVelhas, 48 kms., á Santa Maria, 42 kms., a Monte Alegre, 66 kms., á Vil-Ia Platina, 132 kms., a Abbadia do Bom Successo, 72 kms., á Santa Rita doParanahyba, 24 legoas ou 144 kms. Com todos esses logares a praça deUberabinha mantém constantes relações commerciaes.

-Entre as cids. de Araguary e Uberabinha, no Triângulo Mineiro, foiinaugur. uma linha telephonica (Oat. 912),de prop iedade do sr. José Florin-do Coelho, medeante concessão daquelles municípios.-Ainda no mun. de Uberabinha, na sede do distr. de Sartta Maria, foiinaugur. o serviço de abastecim. de água potável, na mesma occasião.—A cid. de Uberabinha, onde funccionam ininterruptamente 3 grandesmachinas de beneficiar arroz, exportou, no anno findo de 1912, para maisde 2 milhões de *ilos, correspondentes a 35 mil saccas de arroz, dis-tribuidos pelos commerciantes srs. A. Rezende & Comp., Carmo Giffoni,Silva & Costa, e Custodio da Costa Pereira. •
Além destes ha alli outros muitos negociantes em menor escala, mas

que todos negociam em arroz e exportam bôa porção, augmentando de muitoas quantidades acima mencionadas do precioso cereal.
Ainda pela est. da Mogyana, em Uberabinha, sae muita quantidadedo arroz colhido nos visinhos municípios mineiros de Abbadia do Bom Sue-cesso, Monte Alegre, Villa Platina, Prata e Santa Rita do Paranahyba (goya-no), o qual produeto é quasi todo beneficiado naquella cidade.
-Nas proximidades desta cidade, no logar denominado BÚrtty, existeuma fonte medicinal cujas águas se prestam especialmente á cura da tuber-culose, conforme experiências feitas e que merecem ser submettidas a umaanalyse chimica, e a acurados estudos scientificos, por meio dos quaesfiquem patentes ás suas virtudes medicinaes.
Burity dista poucos kms. de Uberabinha(cerca de três legoas).-No territ. do distr. da cid, ficam muitos bairros 

&ou 
povoadoscomo sejam ; Sobradinho, Marimbondo, Martins, Tenda, Machados, Bu-rity, etc, em nenhum dos quaes o Est. ainda creou escolas primarias'.—Pelo art. 9.°, n. 46, da cit. lei n. 556, ficou assentado que :«As divisas entre os municípios de Monte Alegre e Uberabinha terão

principio na barra do Córrego da Conceição com o rio das Pedras e poraquelle acima até sua mais alta cabeceira; desta em rumo da cabeceira doCórrego dò Galheiro; desta em linha recta ao marco divisório das fazendasdo Palma e Babylonia, no canto das mesmas; dahi, seguindo pelas divisasdas mesmas fazendas até encontrar o rio Babylonia, actual divisa de MonteAlegre com Uberabinha, sem mais alteração».
—A luz electrica na cid. de Uberabinha foi inaugur. em 25 de dezembrode 1909.
O serviço é de concessão municipal e o privilegio pertence afirma Car~neiro & Irmãos. , , i
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— Fica no mun. e termo de Uberabinha, no Triângulo Mineiro, p distr.
d3 paz de Santa Maria, que é uma freg. da dioc. de Uberaba. > .....

Tem o logar uma esc.!, p.úbl. estadoal e outra municipal., e uma ag. de
correio de 4." classe, recebendo malas de 3 em 3 dias.

—Durante o anno, de 191.1, foi o seguinte o movimento do Reg. Civil,
na cid. de Uberabinha .¦¦¦.••;

, Nascimentos, 519; ¦¦/ fPé
; Óbitos, 214;

Casamentos, 210: . .
—Q registro civil no anno de 1912, só no distr. da cid. foi este :
Casamentos, 85;

! Qbitps, 234;
Nascimentos, 613. ;
—No districto de Santa Maria, deste termo e mun., o registro civil no

referido anno de 1911, foi o seguinte :
Nascimentos, 75:
Óbitos, 26:
Casamentos, 17.
—Pelo zeloso escrivão de paz de Uberabinha, sr. major José Gonçalves

Vallim Pirahy. foi enviada ao Archivo Publico do Estado de Minas, á re-
quisição de seo Director, a estatística do Registro Civil de nascimentos,
casamentos e óbitos no distr. daquella cid. desde o anno de 1893 a 1910,
accusando o seguinte resultado :

Casamentos, 1.110 ;
Óbitos, 3.204; ei
Nascimentos, 5.S34.

Para o 1.» trimestre do anno de 1913 os registros foram estes :
Casamentos, 28 : Óbitos, 53; e Nascimentos, 96..
—Em 7 de setembro de 1913, tiveram começo as obras da Fabr. de te-

cidos de Uberabinha, alli fundada por iniciativa dos srs. Carneiro & Ir-
mios.

—Sao estas as principaes cachoeiras existentes no mun. cie Uberabinha,
com a altura em metros e a respectiva distanciada cidade :

Metros Distancias
Cachoeira Luiz Alves  20

do Bom Jardim *........ 35
,;-' Pedro Dias (usina)  18

Camillo Carvalho  20
UOS L' luS». .............. •••••»... iü!

do Rio das Pedras  10
do Rio Tijuco  12

*

Em princ. de 1913, o eng.'° militar dr. Antônio Mendes Teixeira, pro"
jectou a reforma geral dos serviços de abastecimento de água potável e
rede de esgotos da cid. de Uberabinha, escrevendo então nm Relatório, de
que extrahimos esta parte :

« .4 cidade. — Já são por demais conhecidas pela alta administração do
Estado de Minas as- excepcionaes condições physicas, climatericas e econo-

»
»
»

6
»

15 ks.
9, »

»
12 »
36 »
40 »
60 »
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Tn;,t„CÍ,dade 
de Uberabinha> Porém, merece, no grupo das outras cidades doiriangulo, uma menção especial pelo seo rápido progresso e seos largos re-

y Lll SOS .

A sua situação topogr aphica pode se chamar ideal : na margem direita
«™ 

cau?al°so ri°> o Uberabinha, assenta a cidade sobre um terreno de
Iffll f ! 

d,au Perfeitamente drênad0 P°rdois «beirões de águas límpidas,
ZZmT f0/ fabÍDha' 

°S 1uaes'com ° Ho e a linha da MóWa„a, formamos quatro lados do seo perímetro.
O teneno é arenoso, muito permeável e de assombrosa fertilidade, tantona cidade como nos seos arredores. Facto que nos causou admiração, foiver o incremento que está tomando no mun. a cultura de cereaes, especial-mente o arroz, que é cultivado no alto dos chapadões. •
Pelo lado industrial a cidade está em franco período de progresso, comoattestam a installacão electrica, de força de 500 cavallos, levada a effeitopela iniciativa particular e que se projecta elevar á potência de 1.500 cavai-los ; as diversas usinas de beneficiar arroz; e o elevado numero de casas emconstrucção. Uma crise, porém, prejudica o desenvolvimento da agriculturae das industrias, no Triângulo; é a falta de operários. A grande distanciaaos portos marítimos e, principalmente, a grande procura de trabalhadoresem bâo> Paulo, fazem com que rareiem os operários naquella zona do Estado,elevando os salários ao dobro dos que, em média, vigoram em outras regiõesde Minas, inconveniente que, certamente, terá termo com a construcção daestrada de ferro que vae ligar o Triângulo á Capital Mineira.O estado sanitário da cid. é bom, sendo apenas assignalados casos degnppe intestinal e gastrites, principalmente entre creanças, facto attribuido

pelos médicos á péssima installacão de água existente.
O serviço de abastecimento de água actual, projectado (si o foi) sem cri-terio o sem consciência, apresenta defeitos de tal ordem que o tornam nãoso inútil como também uma ameaça á saúde publica. A captação é feita enium poço aberto em terra, sem revestimento e sem meios de limpeza, onde aágua nascente attinge a uma altura de 0,50m. Na occasião em que a exami-namos, o limo, em espessos flocos gommosos, dava á água um aspecto des-agradável, vendo-se perfeitamente entrarem um a um os flocos de limo naextremidade do tubo de aspiração da bomba.

A bomba existente, de 2 cylindros, accionadapor uma roda hydraulica,e de fraco rendimento e dispendiosa conservação ; tem, apenas, capacidade
para 3 litros por segundo. *

O reservatório, de 200 m.c. de capacidade, é bem construído, solido,mas em cota muito baixa em relação á parte alta da cidade.
A rede de distribuição, com duas linhas tronco, uma centrai de 3" eoutra na parte norte da cidade de 31/2" de diâmetro, não tem capacidade

nem para a quarta parte do consumo, que a cidade exige, actualmente. Arede se extende por cerca de 14.403 m. de ruas, sendo o comprimento totalde ruas habitadas de 24.000 m.»
.4 nova canalisação d:água potável. - «A água do ribeirão qiie correao sul da cid. de Uberabinha é límpida, mesmo no tempo das chuvas; ésaborosa, dissolve bem o sabão com formação de muita espuma, cose bem oslegumes e é considerada pelos moradores da cidadã e pelos médicos como
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uma água potável muito bòa. As suas nascentes próximas á cidade e a âu-senciade moradores a montante do ponto escolhido para a captação, o indi-cam naturalmente para o abastecimento de água de Uberabinha. A medidada água accusou o volume de 80 litros por segundo. Não havendo altura bas-tante para adducção por gravidade, é obrigatório o emprego de bomba.A quantidade de 844,12 por minuto correspondente a um abastecimentodiano de 1.215.648 litros, é sufficiente para a população de 6.000 habitantes,a razão de 200 litros por habitante. Em occasiòes excepcionaes esse abas-tecimento poderá ser elevado a quasi o dobro, fazendo-se funccionar ao mes -mo tempo as duas bombas.
O fim principal, porém, da instaílação dupla é ter uma bomba e motor dereserva para evitar as conseqüências dos desarranjos.
A distribuição, para poder ser levada a efíeito em condições regularescom aproveitamento do material e trabalho existentes, obrigou o empregode três linhas tronco : uma alimentada directamente pelas bombas na partealta e central da cidade e duas alimentadas pelo reservatório existente naspartes Norte e Sul da cidade.
Com essa disposição foi possível evitar na rede de distribuição diame-tros maiores de 4". O projecto que apresentamos aproveita tudo o que existeem condições de ser aproveitado. Mesmo assim, dos 14.435 m. de canali-ação existente é necessário desmontar, para applicar em outros trechos,o.U4 ms. de encanamento.
Para completar a rede de distribuição projectada, de 24.401 ms., tòm deser adquiridos mais 9.969 ms. de encanamentos, corno se vê do orçamento.E' de mais de 800 o numero de casas existentes, na área urbana ; e con-siderando os quarteirões divididos em lotes de 10 alô ms., segundo as ins-trucções da Commissões de Melhoramentos Municipaes do Est.¦, achamos

que ha capacidade para nesta área se edificarem 3.000 casas, dentro do pe-nmetro urbano. Para o calculo da distribuição, tomámos este numero como consumo de 518 litros por dia e por casa. .
O calculo dos diâmetros foi feito, considerando fechados todos os regis-tros de parada figurados na planta, empregando-se a formula de Flamant,

para tubos usados. Como se vê dos quadros juntos é favorável a pressão'em toda a rede, com excepção apenas dos primeiros trechos das redesNorte e Sul, onde o terreno está pouco abaixo do nivel médio da água no re-servatorio.
As pesadas tarifas de estradas de ferro e os elevados preços loeaes demão de obra, accrescidos da alta em que estão os materiaes metallicos, ele-varam o orçamento do abastecimento de água á quantia de 107:849$054.
Esgotos.— Para o projecto de esgotos a cidade foi dividida em duaszonas : uma Norte e outra Sul. Para o despejo, que será feito in natura,

foram escolhidos pontos convenientes dos ribeirões que banham a cidade,ficando assignalados na respectiva planta os traçados dos prolongamentosfuturos dos collectores geraes, que deverão ser feitos quando assim o exi-
gir o augmento da cidade.

O calculo das duas redes foi feito íadmittindo para vasào os valores de
consumo de água que serviram para o calculo da distribuição, augmentados
de 50 °/0, para attender ao trabalho das horas de maior consumo.

As formulas empregadas foram as de Kutter e Ganguillet, applicadas ás
tabellas de Lueger.

r.
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Üma feliz distribuição de collectores nos permittio resolver o problemasem empregar diâmetros superiores a 6" na rede de esgotos.
Adeclividade minima é de 8 m/m por metro, a qual corresponde á velo-cidade de 0,67. A capacidade de vàsáo se refere aos encanamentos, trába-

lhanclo á 1/2 secção,
O desenvolvimento total da rede publica de esgotos é de 23.499 ms. e odá rode domiciliaria dê 6.ÒD0 nís.

, A rode publica comprehende 118 poços de visita c 18 tanques ííuxiveis.
A solução dada á rede de esgotos compensou o orçamento de abasteci-

mento de água: apesar das desvantagens assignáládàs de preços e transpor-
te.-, o orçamento total dos esgotos é de 155:112$606.»

*ft

CLXVII MUN. DE VARGINHA

Este mun. do Sul (valle do Sapucahy) abrange dous districtos de paz,actualmente :
Varginha (séde-cid.).

Carmo da Cachoeira.
Perdeo o mun um distr. de paz, o de Pontal, delle desmembrado pelalei n. 556, de 1911 (n IV do art. 7.°) para constituir o novo mun. da VilladeEloy Mendes, o qual c@ntinúa, quanto ao judiciário, a depender da

com. de Varginha.
, -Em 1900, o recenseamento geral de 31 de dez. apurou uma popul. de

29.322 habs., neste mun.
Avaliava-se em 1.510 kms.2 a superf. do mun. de Varginha, até antes da

cit. lei 556, do anno de 1911 ; com a perda, porém, do territ. do distr. de
Pontal, deve a área ser bem menor, actualmente.

-Faz o mun. parte do 4.» distr. fed. e da3.* circumscr. eleit. do Est.
Quanto ao eccles., depende dadioc. de Campanha.A cid. da Varginha possue, entre outros melhoramentos íocaes : Fo-

rum, Grupo Escolar, Matriz, Theatro, telègrapho, caminho de ferro, hotéis,
fortes casas commerciaes (grande mercado de café), etc. Fica Varginha a
894 ms. de altit. e a 2»15' de Long. Oeste (contada sobre o inerid. do Riò de
Janeiro) e a 2l»3P de-Lat Sul, sendo de 20*5 a temperai, média da cid.-Vide sobre este mun. da Varginha o que dissemos no 3.<> vol desta
obra, ed. de 1909 (pags. 1.101—1.108), descrevendo alli os seos principaestraços históricos e chorographicos.

-Por uma estatist. pecuária levantada, em começos de 1913, existemno mun. da Varginha:
Gado vaccum, 10.500 cabeças; gado cavallãr, 2.10o, idem; gado inuar750, idem; gado caprino, 480,.idem; gado lanigero, 600 cabeças; dando tudoum total de 19.330 cabeças de gado no mun.
-Em 1909, o sr. dr. João Evangelista da Silva Frota, lavrador no munfez assentar em Varginha uma nova Usina de beneficiar café, com capaci-dade para preparar 400 arrs. por dia. A machina beneficiadora se compõedos seguintes machinismos: em baixo do assoalho ha uma bica de jogo, quetransporta o café em coco das tulhas para um elevador, sendo essa bica de

jogo munida e construída de fôrma que tira toda terra, páosinhos e torrões
«também o coquinho, para assim não prejudicar a qualidade do café.
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Os demais machinismos são um Descascador Universal, um Ventilador
de duplo efíeito, um Lustrador com aspiração directa e um Catador Com-
pensador. Estes machinismos todos foram construídos pela firma J. Nlcola
ã Irmãos (de Mocóca, Estado de S. Paulo), havendo mais um Separador
Monitor, dos fabricantes norte-americanos Untley Manufacturing & Comp.,
sendo essa machina uma especialidade em classificação de cafés, nos diííe-
rentes typos.

A nova Usina de beneficiar café é uma das mais importantes na zona
Sul-mineira. O seo trabalho é perfeito tanto no preparo do cafó como no.
conjuncto dos seos machinismos. O motor é hydraulico com uma turbina
horizontal, estylo 7, da importante fabrica de James Leffel e Comp. (Spring-?
fleld, Limtd, U. S. A.) construída especialmente para essa installação. O tubo
conductor d'agua dessa turbina mede 50 metros com o diâmetro de 18 pol-
legadas, com cravação espiral de chapas de aço. A queda d'agua é de 50
pés. A turbina funcciona em unia marcha sempre reguíar, sendo munida por
um regulador automático, que fecha ou abre de accordo com a força (pio
for necessária á machina, cujo funccionamento é único no gênero. A foiça
máxima que pode desenvolver essa turbina é de 32 cavallos efíectivos.

—Distr. e freg. do Carmo dá Cachoeira. Sobre esta locaíida ie (que já
pertenceo ao mun. de Lavras), temos estas notas escriptas n'0 Municipio
pelo sr. Francisco Andrade de Sousa Pinto e que descrevem o que era; em
1874, a então Freguezia do Carmo da Cachoeira:

«Creada em 1857, pelo art. Io da lei provincial n. 805, de 3 de julho, foi
esta freguezia erecta sob a invocação de N. S. do. Carmo, achando-se o ar-
raiai situado em uma verdejante collina, orlada de outros não menos formo-
sos outeiros, que lhe ficam mais elevados.

A povoação compõe-so de 94 casas, algumas das quaes vastas e de poa
construcção. A Egreja Matriz está situada no centro do pov. e, não obstan-
te ser edifício moderno, está em reconstrucção, pois não só carecia de ur-
gentes e,grandes concertos, como foi também reconhecida a necessidade de
espaçal-a mais.

Estas obras estão sendo feitas por subscripção popular e são dirigidas
pelo cidadão Severino Ribeiro de Rezende.

—-A freguezia passou, nos últimos mezes de 1873, por uma deplorável crise,
em conseqüência da epidemia das bexigas, que ahi lavrou intensamente, má-
tando a mais de 2(H) pessoas. Resultou disto a paralysação do commercio,
além de males á lavoura e do lucto de muitas famílias por bem sensiveis
perdas.

Uma vantagem, entretanto, se colheo de uma tal calamidade; foi réve-
lar-se a philantropia e caridade de muitos cidadãos, que, com dinheiro'
serviços pcssoacs, fornecimento de medicamentos, viveres, etc, á populà"
ç,ào desvalida e aos hospitaes então improvisados, mostraram-se dignos de
toda a estima e reconhecimento publico.

Entre tão distinctos cidadãos figuraram, honrosamente, os nomes do Dr.
Augusto José da Silva, medico, que de Lavras foi a Cachoeira prestar ás
victimas da epidemia todo o auxilio de sua sciencia medica, é o benemérito
fazendeiro, Sr. Joào Alves de Gouvôa, que patenteou entáo em eloqüentes
provas toda a generosidade de seo coração.

—A lavoura nesta freguezia é sempre prospera, devido á admirável seiva
do solo Os gêneros cuja cultura é mais generalisada na parochia do Car-
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s deravel1?h T / 
deP°,'S deUeS & Canna' já se fazendo ta«"'em con-
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6, de °afé' qU6 Se adapta P^feitamente nas terras

íaZíw 
out™Çult«ra nascente e que vae egualmente prosperando

Ml VZÍ 
' " qT' sededic0u' entre outros, com inteira solicitude o

SiTann^ n 
' qUlmf f n.tomo .de Rezende' í™ jatem conseguido, de ai.

forno 2 T 
Ca'fabr'car Vlnh0 de uva considerado pelos entendedorescomo dos melhores do sul de Minas. A exportação da parochia regulaSliSS éí L000 bte ;accas (que'temo fflédio>a **» iS~4.0008000), 15.000 arrobas de toucinho, 1.000 arrs. de fume, e dezenas de

ÍmÍ!?* Para °v 
,munÍCÍPÍOS 

visinhos- existe na freguezia uma
36 àlumnòr PI'lm8"'as letras B% ° soxo Wf $W»? e « Requentada por

v- 
~fEu °aturallodfta freguezia o Dr. José Feliciano Dias de Gou-vea, fallecido em 18o9, com 33 annos de edade. Havia se formado em di-reito na Faculdade de S. Paulo, em 1852; a 15 de Outubro de 1854 foi no-meado ,aii municipal do Parahybuna, e representou dignamente a provin-cia, na Assemblea Mineira, em as 10-, IP e 12- legislaturas. Alliava elle áuma robusta intelligencia um honrado caracter e desta circunstancia provinham o respeito, a estima e consideração que lhe votavam seos concida-daos.
-A parochia do Carmo dava então 7 eleitores, que votavam no Colleffiode Lavras, pertencente ao 4» districto eleitoral. Kstavam qualificados 235votantes geraes (em 1874^.
Havia na parochia 7 casas de negocio, 25 fazendeiros, ltí engenhos deassacar e 9 eng. de serrar madeiras, sendo quasi todos estes engenhostocados por motor hydraulico.

,o,rAÍnda T^ad° °meSm0 esc>"iptor, ficamos sabendo que, no anno de1874, o Vig. da freg. do Carmo da Cachoeira era o conego Augusto LeãoQuartim(hoje Monsenhor e resid. em Nichteroy, 1913); prof. publ. o srFrancisco de Paula Cândido; e pessoas mais influentes do logar os srs'eleitores:
TV C.*l José Fernandes Avelino, Antônio Dias Pereira de Oliveira Do-mingos José Pinto, João Antônio Naves, Cassiano Gonçalves Pimentel' loaqmm Pedro de Resende, João Alves de Gouvêa, Joaquim de Resende Bran-quinho, José Vilella de Resende, Theodoro Antônio Naves, Antônio Severianode Gouvoa, João Vilella Fialho, José Celestino Terra e Severino Ribeiro dortezenoie.

CI.XVIII-MÜN. DE) VIÇOSA

rh..we T" 
da^iaodaMatta (cujo territ. fica entre os valles do Pomba,Chopoto e Piranga) abrange oito districtos de paz:

Viçosa (sede—cid.)
Herval.
Araponga.
Coimbra,
Anta.

0 Teixeiras.
Pedra do Anta.
Gramma.
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O actnal Secretario das Finanças do Estado
Dr. Arthur da Silva Bernardes (Nat. da cidade de Viçosa, Minas, e nasc.

em 1875
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"."f a'tera«'Ô6ssensiveiscomault. Ref. de div. adm. do Est.em uii), tendo adquirido um pedaço do territ. do visinho mun. do Pi-1'anga (n. XXIX do art. 9.» da cit. Lei n- 556).Pela div. jud. de 1903, continua a constituir uma com. de 1.- entr., comum so termo forense.

Na div. eleitoral, faz parte do 2.» distr. fed. e da 2.» circumscr. esta-

È&$$ ?°°' Pel° reoenseam- 8era' de 31 de dez., era de46.757 habs. apopul. deste mun.
E' aval. em 1.148 kms.2 a superf. territorial do mun. de Viçosa-liste mun. depende, quanto ao eccles., do arcebisp. de Mariana.

r.rüt Ç°Sa t6m F°rum' Grupo Escolar- Gymnasio, Hospital deCa..dade, imprensa, telegrapho, hotéis, fabricas e, proximamente, será ser-
slüde)? °nC0 

da Leopoldina Railway (lue vem de Praia Formosa á

neoS6 ^ Ü!?' 
d6 

n 
UÍÍ°S 

vemeDt0S de Pr°gresso- devi(io a sua bôa situaçãogeograph. e ao excellente clima, de que é dotada.

de Lat^lúL04 
& Ü"° W' de L°ng" L6Ste (6m relaÇã° a° merid- carioca> e 20-° 4>

^ 
A altit. de Viçosa é de 651 ms. e a temperatura média ahi é de
-Na cid de Viçosa existiam 248 prédios urbanos, em 1910, sendo 231terreos, 12 sobrados e 5 assobradados, conforme internação da Cam. Mu-

cada distr 
'ffi 

™N* }' ^ CStã0 Publicad°s os traços capitães decaaa distr. deste mun. da zona da Matta
de iüiKeaifi£ !1tTada 

8 CÍdao6' ha 37an'n°S' pela lei Prov- »• 2-21tí, de 3
as de São Jo é Crn.TJT" ? PFaÇaS * 8 ÍUaS'entre as «luaes se des a«=a«»as de Sao José, Cruzeiro, Rosário e Municipal; cerca de 600 prédios, desta-cando-se pelo conforto e solidez com que foram construídos? o Foram o
pSo SS% 

' 
ff? 

d° TCCÍd0S 8anta Maria <da -Co'»Panhiairog esso Fabril), o Hospital de S. Sebastião, o bello Grupo Escolar- tem2 Kgrejas Pa,;o Municipal, 22 casas commerciaes, 2 pharmacias 2 hÒtèis ?typograph.as, 2 médicos, 3 advogados, etc. " 2
-A cid. tem muito commercio com os distrs. de Teixeiras, Herval e CoimtIMno str-da cid-flcam bôas fazendas a*™olas. *™ Eítencentes aos srs. coronel José da Silva Araújo, major Antônio Manoel deFreitas, capitão José Sebastião de Freitas, dr José Theotomo Pacheco dr

.gélida cid °r,nad0 ° b0UÒ Ja''dÍ'n PUblÍC° da ^ «*"» *>*
-A construcção da variante de 18 kms., entre as ests. de Cajurv e Teixeiras, na Unha tronco da Leopoldina ÉaUwêy, de modo a passa a F de Tpor dentro da cid de Viçosa (conforme o contracto celebro eía Cialnglezaeo Gov de Minas), está a cargo dos empreiteiros Olivelr, laéhãdÓ.VComp. sob a direcção do Kngr.. Haroldo Paranhos, que coSÍSSnpyo trecho até meados de 1011. luminar o
A. M.—56
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-Funcciona nesta cid., como filial e modelado pelo Instituto e GymnasioSanta Cruz (de Juiz de Fora), o Gymnasio de Viçosa-fund. a 1.» de'maio deMB e dirigido pelo sr. dr. Heitor Mendes do Nascimento, sob asuperintend.do sr. prof. Alipio Peres (dir. do referido lnst, Santa Cruz).
O Gymn. de Viçosa abrio os seos cursos, a 10 de julho e se divide emlnternato, Semi-Intern. e Externato.
Tem os cursos primário, secundário completo e o especial de com-mercio.
-Em meados de 1914 deve ficar a cid. de Viçosa ligada á linha tronco daLeopoldina Railway.
-Pelo art. 9.», n. 29, da cit. lei n. 556, de 1911, «as divisas do municípioda Viçosa são as actuaes, excepto as do districto da cidade com o districtode Porto Seguro (do mnnicipio do Piranga), em que serão as seguintes: Partemdo ponto da confluência dos rios denominados Turvo Sujo e Turvo Limpo nafazenda do Varadouro e sobem por este ultimo até encontrar a divisa do're-ferido districto da cidade de Viçosa com o de S. José do Barroso (no muni-cipio do Rio Branco).
-Em 1911, o Gov. do Est. creou neste mun. uma escola rural mixta no

pov. da Cachoeira de Viçosa, distr. desta cid e uma outra escola, no pov.da Palestina, distr. de S. Miguel do Anta.-Cajury é o nome que tem a ant. est. ferr. e pov. do Turvo, no mun.de Viçosa. Em Cajury, ha g escs. publs.,ag. de corr. e algumas casas decommercio, além de uma fabrica de banha.
O ant. nome Turvo, homonymo de varias localidades do Est pro-dúzia muita confusão na correspondência e nas relações commerciaes deCajury.
—A collectoria estadoal deste município arrecadou, no anno de 1911 .7:900p)7 e a collectoria federai arrecadou, no mesmo anno. 10'185<5027"*! -A 15 de novembro cie 1888, foi inaugurada a actual estação de Viçosaa 6 kms, da cid. da Viçosa, na Estrada de ferro Leopoldina; e na mesmadata, em 1892, na cid. da Viçosa appareceo o l.o numero da primeira folhalocal -A Cidade Viçosa, fundada pelo fallec. senador fed. dr. Carlos Vaz deMello e semanário que ainda alli existe.
-A l.o de jan. de 1910, fallec. subitamente no distr. de Teixeiras, nestemun., o importante commerciante local, sr. tenente-coronel Francisco JoséAlves Penna, que estava de poucos.dias chegado da Europa, cheio de vida" esempre emprehendedor.

Foi elle o fundador da antiga casa commcrcial, que naqueila localidade
fr tinha a firma social de F. Penna & Comp. e era chefe de uma das maisdistinctas famílias do districto, homem da maior respeitabilidade geral!,mente estimado no mun. por sua nunca desmentida honradez, sua lhanesano trato e extrema bondade, a elle devendo a povoação de Teixeiras umasérie de melhoramentos materiaes, devidos em grande parte á sua iniciativaa seo esforço individual e ao seo espirito eminentemente progressista, comofossem a bella Matriz, o novo cemitério e varias edificações modernas da lo-calidade.

X' v > iI<, i ¦ '

Damos em seguida uma descripçáo, relatando a viagem feita ao Muni-cipio e a Cidade da Viçosa, pelo fali. Engro.'Francisco Partini, em 18 demaio d.) 1912, por incumbência do Estado:



ANNUARIO DE MINAS 887
m0+^^*^****+0i^0^*, ai+*0^**+im

«0 mun. da Viçosa (Estado de Minas Geraes) é um mun. de grande ex
tensão e divide com os municipios de Ponte Nova, Carangola, São Paulo do
Muriahé, Rio Branco e Piranga. E' dotado do optimo clima e um tanto es-
casso de águas altas e tem um solo de boa fertilidade. Na parte que di-vide com os municipios de Ponte Nova e Carangola, tem bastante desen-volvida a cultura do cafeeiro; no restante, produz cereaes e canna. E' atra-vessado pela Estrada de Ferro Leopoldina Railway, com a linha do Centro
que vae do Rio de Janeiro á, San de e está proseguindo em direcção a Ma-nhuassú. No mun. existem quatro Estações férreas: Coimbra, na sededo 

^districto do mesmo nome; Cajury, no novel povoado do Turvo; Viçosa,a 5 kms da cid. da Viçosa: e Teixeiras, na sede cío districto do mesmonome. A receita dos impostos municipaes orça na media de cincoentacontos ao anno; mas os impostos estão sujeitos a ser aiigmentados, pois asabellas dos mesmos são excessivamente baixas e alguns delles, como, porexemplo, o imposto sobre prédios urbanos esta no principio de applicação.As industrias no mun. estáo em desenvolvimento, que penso será rápido,uma vez cjue exista ao alcance de todos uma força'motora fácil e econômica.Visitei pessoalmente alguns districtos e dos outros tive informações, pelacortesia do sr. Presidente da Câmara, deputado Emílio Jardim de'Rezende.
I Cidade da Viçosa. - Edificada sobre um planalto, a 652 metros dealtitude acima do nivel do mar, tem ruas largas, planas e bem niveladas.Ais casas são bem construídas e algumas até com um certo luxo. E' illu-minada a kerosene e tem água potável nas casas e em chafarizes públicos.Nao tem ainda saneamento, mas é conservada bastante limpa.
E' cercada por dois lados e em parte atravessada pelo córrego denomi-nado São Benedicto. Tem 137 casas de l.a e 2.a categoria, 26 casas cle ne

gocio no perímetro urbano, um engenho de serra e uma fabrica de tecidos,actualmente parada por falta de forVa motora. Esta fabrica de tecidos estáinstallada em um prédio próprio, construído com todas as commodidadesapropriadas á industria, no centro da cidade.
Tem 60 teares e espaço para collocar a fiação. Pôde gastar a forca de 30cavallos. No resto do districto existem 40 engenhos de canna, que pro-duzem aguardente e assucares ordinários. Existe também, entre a Cidade ea Estação da Estrada de Ferro, uma outra fabrica de tecidos em pleno de-«envolvimento e gosando de grande prosperidade; mas esta é movida dire-ctamente pela força hydraulica de uma pequena cachoeira, no ribeirão dolurvo. A Cidade é dotada de um Theatro, Bibliotheca e Hospital.
II. Dislriclo de TcUeiras. Altitude de 645 metros acima do nivel do mar.Esta em franco progresso e movimento commercial. ao ponto de não evis-t.r mais no perímetro do patrimônio espaço para se construírem casas. Tomágua potável de optima qualidade, mas um tanto escassa em torneira pu-blicas I, atravessado por dois braços do ribeirão dos Teixeiras. Tem 1*8 ca-sas de l..e„.- categoria, 10 casas de negocio no perímetro urbano, ,1m &&-nho de serra, dois engenhos para beneficiar café e um para beneliciar arroztodos movidos a vapor; na parte rural do districto existem % engenhos decanna.
III. Povoado de Cajury. E' um novel arraial, em grande desenvolvi-,mento. Tem 25 casas, todas de construcção moderna e boas, 3 casas de ne"íjocio importantes, uma fabrica de banha que produz mil kilos de banha e dif

/
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zentos o cincoenta kilos de carne em conserva por dia; tom também um en^
genho de café capaz de beneficiar 300 arrobas por dia.

IV. Districto de Coimbra. O arraial é grande e eminentemente pito-pesco, construido em ruas largas e bem niveladas, as casas um tanto anti-
gas, mas bem conservadas. Pela sua altitude, que é de 715 metros acimado nivel do mar, prestar-se-hia para uma estação climaterica de primeira or"dem. Tem 121 casas de l.» e 2.> categoria, 39 casas de negocio, no jperime"tro urbano e 31 engenhos para canna. no perímetro rural. Os terrenos sãofertilissimos, mas o clima éiim tanto frio. Os outros distrietos, que não vi*sitei pessoalmente, são:

V. Pedra da Anta, com 141 casas de l.> e 2.a categoria, 17 casas denegocio no perimetro urbano c 30 engenhos para canna, no perimetro rural.E' o districto mais prospero, pois é aquelle que produz mais café, tendo
quatro engenhos para o beneficiamento deste prodúcto.VI. S. sebastião'.do Heroal, com 130 casas de 1.» e 2.& categoria,33 casas de negocio no perimetro urbano, 31 engenhos de canna, na zona ru-ral e um engenho para beneficiar café.

VII. Araponga, com 72 casas, 20 casas de negocio no perimetro ur-bano, 31 engenhos para canna e 2 engenhos para beneficiar café.
VIII. São Miguel do Anta, com 65 casas de 1/ e 2/ categoria, 17 ca-sas de negocio no perimetro urbano e 44 engenhos de canna, na zona rural.IX. São Vicente, com 39 casas de lv e 2." categoria, 9 casas de ne

gocio no perimetro urbano, 35 engenhos de canna na zona rural e 2 en^e-nhos para beneficiar café. &'
-Queda d'agua: A queda d'agua de fjcil aproveitamento, é a deno-minada «Cachoeira Grande», em terrenos do capitão Dirceo Rodrigues deSalles, no Rio Santa Anna, afflüenté do Rio Casca. Pelas informações obti-das do volume de agua e da altura, parece que possa tal queda ter umaforça aproveitável de mil cavailos. Acha-se a dita cachoeira ás seguintesdistancias approximadas dos distrietos:
1.° Da cachoeira á Pedra do Anta 5 kls.
2.° » » Teixeiras 20 kls.
3-'° » » Viçosa 30 kls.
4-° » » Cajury 30 kls.
5-° » » Coimbra 35 kls.
b*.0 » » Herval 40 kls.
A Câmara Municipal já votou uma lei, que autorisa o seo presidente aconceder a inslailaçâo de uma usina hydro-electrica no municipio, confor-me resulta da copia publicada no jornal official de Viçosa.
E: quanto me cabe relatar, salvo melhor juiso c após mais detidoexame.»

CLXIX—MUN. DE V1U<A BRAZ

Este mun. do Sul (valle do Sapucahy) abrange dous distrietos de paz,actualmente:
Villa Braz (sede do mun.)
Piranguinho.

—Pelo n. XVI do art. 2." da Lei n. 550, de 1911, o Congr. Min. creou
neste mun. o 2.» distr. de paz de Piranguinho, cornos limites alli assigna-
lados.
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Como o mun. tem por séde uma villa sern foro, continua a depender,
no judiciário, da com. de Itajubá, até que seja elevado á categoria de um
tormo forense.

—Em 1890(no l.orecenseam. daRep.), o então distr.de S. Caetano da
Vargem Grande—aetual mun. de Villa Braz—tinha uma popul. de 7.108 habs.

Calcula-se para este mun. uma superf. correspondente a 692 kms,
quadrs.

Faz parte, na div. eleit., do 5.°distr. fed. e da 3.a circumscr. do Est.
No eccles., pert. á dioc. de Pouso Alegre.-Villa Braz está a 818 ms. de áitit. e a2°33'de Long. Oeste (em relaçãoao merid. da Cap. Federal) e a21°13' de Lat. Sul. A villa é de clima muito

saudável e a sua temperatura média regula 20,°0.—Vide o que escrevemos em nossa penúltima edição, quando deste mun.tratámos, no 3.° vol. do Annuario, anno de 1909 (pags. 1.114—1.119).—Villa Braz possue illum. electrica, caminho de ferro, telegrapho, li-nha telephonica (ligando-a com os municípios visinhos), redes de abasteci-mento d'agua potável e esgotos; boas casas de commercio, armazéns, hotéisMercado; Hospital de Caridade, Club Recreativo, Paço Municipal, CadeiaEgreja Matriz, Grupo Escolar, 2 periódicos; Vigário, médicos, pharmacias,collegio, etc. Ha 318 casas sujeitas ao imposto predial dentro da Villa
(em 1913).

-Anhumas, Bom-Successo, Farias, São Gabriel, Piranguinho e Vera-Cruz são localidades do mun. de Villa Braz e em todas ellas a municipalidademantém escolas subvencionadas, de categoria districtal, para o ensino pri-mario do sexo masculino.
-De Villa Braz ao Rio de Janeiro são 461 kms., sendo 208 kms. de V,Braz a Cruzeiro (pela Rode Férrea Sul Mineira) e 253 de Cruzeiro ao Rio

(pela E. de F. Central do Brasil).
-Pela municipalidade de Villa Braz foram iniciados (em 1912) os ser-viços de arborisaçâo da villa, começando pela rua Capitão Gomes. Devidoá pequena largura das ruas, estão sendo os arbustos plantados em triângulo,attendendo-se aos freqüentes encontros de carros, na via publica.A municipalidade da mesma villa concluio as obras da ponte sobre o rioVargem Grande, em frente á morada do sr. Tobias Rosa, realisando a co-bertura da mesma ponte com um tecto de zinco.-Por decr. n. 3.903, de 6 de maio de 1913, foi creado um Grupo Escolarde o classes, em Villa Braz, tendo a Câmara local oflerecido ao Gov. doEst. o respectivo prédio.-Foi o art. 2.» da Lei est. n. 513, de 11 de out. de 1909, que decla-rou passar a ter a denominação de Villa Braz, a Villa de S. Caetano daVargem Grande.

*

- A 7 de set. de 1912, foi inaugur. neste mun. a nova estação de Cruslera entre as ests. do Villa Braz e Paraisopolis, no Ramal de Piranguinhoa S. José do Paraíso (na Rede Férrea Sul Mineira).
No mesmo dia, foi também inaugur. o novo abastecimento de água potavel, na sede do mun.
-O Villa Braz, hebdomadário que se publica na Villa de que lhe vemo nome, trouxe em uma de suas edições do fim de 1912 uma curiosa e>tatistica agro pecuária relativa a este mun.
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Por essa estatística é avaliada em 5.004 contos o valor das proprieda-des agrícolas de Villa Braz.
Esse pequeno município, que vem sendo administrado de ha muito porm homem patriola, o sr. cel. Francisco Braz Pereira Gomes, còtfta um

população de 17.180 hàbitaníes e uma superfície territorial calculada éni;..17.J85 alqueires. Conta 1.513 cafésaes formados e 3G9 em formação, cóm umtotal de três milhões e 87 mil cafeeiros, cuja produção jálttirigio a 81.950arrobas (no anno de 1911).
-Outra estação inaugurada em princ. de 1911, dentro do territ. do mun.íoi a de Farias, no bairro ou pov. deste mun., e próximo ao tunUel, que'no Ramal em construcção para a cid. de S. José do Paraíso, separa este mun.do de Villa Braz.

; -Ao solicitar; ultimamente, do Congr. do Est. á creáçâo de uni termo
judiciario-com sédé em Villa Braz e Sujeito á com. de Itajubá- a Cá-maradá Villa endereçou a seg. representação ao Poder Legislativo Mineiro:«Illms. e Exmos. Srtrs. Membros do Congresso do Estado.

A Câmara Municipal de Villa Braz, abaixo ássighàda, fiel interpretedos sentimentos dos habitantes do muniçipio, jülga-se no dever de preva-lecér-sé dá opportunidade, para pedir que, na reforma da divisão judicia-lua, que se tem de proceder, não deixe o município de ser elevado a termo jü-diciario, como tanto é necessário e de inteira justiça.Não é preciso grande esforço para demonstrar que este muniçipio dis-
põe de Iodos os elementos indispensáveis para que essa medida seja de-cfetada.

Pelo lado econômico, a renda municipal, orçada em Rs. 33:500|00Ü,eonforme a certidão junta, para o corrente exercício, já por si demonstraá pujança do muniçipio.
O elevado numero de jurados alistados, pertencentes ao municipio,-nu-

mero que será elevado,uma vez feita meticulosa revisão no alistamento,-pode
manter com decoro e dignidade o Tribunal do Jury.

For uni recenseámenlo conscienciosamente feito, a população do uni-nicipio attingirá amais de vinte mil habitantes, numero exigido pelo pre-coito constitucional.
E náò pôde ser por menos, porque o município compõe-se de nuniero-sos bairros populosos, como Piranguinho, que já é distrieto, Olegario Ma-ciei, que aspira essa categoria, Vera Cruz, onde se vae fundar uma po-voação na estação férrea, que alli se vae erguer, e Bom Successo, em cujasede será a estação férrea denominada Dias-cóm aspiração idêntica á ser.$ distr., no future-.
A vida social está de perfeita conformidade com as condições mate-riaes.
Tem a villa 381 casas já cóllectadas, pagando o imposto predial, alemde tíiais trese prédios em construcção e que brevemente serão habitados;

tendo ainda duzentas e tantas casas abitadas não cóllectadas, pela pobresadê suas construcções, factò este constatado pela commissão recenseadora,
revelando este numero a densidade da população da sede do município, demolde a proporcionar elementos para a boa convivência das autoridades efunccioriarios públicos.

A população do mun. é de 17.180 habs., sendo maiores (dos 2 sexos
9.188 indivíduos e menores de 14 annos, 7.992 indivíduos.

3f >.; r-
y'
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O Grupo Escolar accusa a matricula de quatrocentos e sessenta alumnos,
mantendo uma freqüência minima de tresentos.

Alêhi deste estabelecimento de ensino, existem nos bairros ou povoadosmais düàs escolas isoladas, do Estado, e oito subvencionadas pela municipali-
dade, coih freqüência superior a trezentos alumnos.

A Villa é iJlumihada pela electricidade e vae também ser illuminada
em breves dias a povóação do Piranguinho, também á electricidade, a ex-
pensas desta Câmara.

Contem a Villa excellente serviço de abastecimento d água potável, o qualvae ser ampliado aos pontos mais elevados por um novo abastecimento, porconta do mun. e que vae ser executado já.
Um regular Theatro, além de outro salão-theatro que brevemente será

construído, já ofierece diversões á população.
Uma Cooperativa de café, com o desenvolvimento que vão ter as suas

operações, inílue grandemente para que se desenvolva a respectiva lavoura,
base da riqueza publica.

A espaçosa e bem administrada Casa de Caridade, inaugurada ha menos
de um anno, constatando um movimento hospitalar egual ao de antigos esta-
belecimentos semelhantes, bem reflecte os sentimentos humanitários e os
recursos da população.

A Matriz, de construcção solida e elegante, e mais dois outros templos de
irmandades, são obras creadas pelo bolso particular do povo, dando bôa
impressão aos visitantes.

As ruas principaes da Villa estão todas devidamente beneficiadas, com
sargetas e passeios aos lados, de modo a facilitarem o transito, mesmo duran-
te as chuvas, por grandes que sejam.

Diversas machinas a vapor, para beneficiar café e arroz, sendo duas
dellas nos subúrbios da Vilía, ahi estão a incrementar essas duas lavouras.

Cinco olarias em plena eiíectividade, ao redor da Villa, estão sendo in-
sufficiéritès para as construcçôes em.andamento; e 4 estações férreas, dentro
do mun., impulsionam o seo desenvolvimento econômico, justiíicando-se portal modo o ardente desejo deste povo de possuir aqui um termo forense com
todo o apparelho necessário da vida judiciaria (Tribunal do Jury, tabellio-
natos, Juizado municipal, etc).

—Por uma estatística agro-pecuaria levantada neste mim. pelo sr. José
Schumann, por ordem da Câmara, verifica-se que é de Rs. 5.004:600$000 o
valor das propriedades nelle existentes.
Os terrenos em alqueires sommam 17.985 alqs.

» » » » cafesaes formados 1.513 »
M » » » » novos... 369 »

O numero de pés de café é de 3.087.000
Alqueires de terrenos com outras culturas 12.265

» » pastos em cerrados e campos nativos 1.930
» » » artificiaes... 795

A pioducçáo de café (arrobas por anno) é de.. 81.950
Gado vaceum (cabeças) ,. 4.184

» » vendido (cabeças) 176
Leite vendido (litros) 90.400
Queijos produzidos (dúzias) 2.200
Media do leite por anno, de cada vacca (litros) 425
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As raças de gado vaccum (excepto poucos exemplares) são nacionaes.
Numero de suinos de crear e meia ceva (cabeças) 16.824Peso total dos suinos gordos vendidos por anno (arrobas) 46.'oOODúzias de gallinhas e frangos vendidos por anno 3*392
Dúzias de ovos vendidas, por anno 16.800
Animaes cavallares (cabeças) 2*576

vendidos *" 63
m"ares 1.152

» » vendidos 51
Cabeças de gado

» Asinino , oq
0vellmm ....'..7//. 2.500»

1.250
4.840.00C

Cabrum
Pés de fumo cultivado.
Arrobas de fumo produzido (por anno)  

""28*.720

Alqueires de milho plantado ...i. ] VfjCarros de milho colhidos *# 9 M4» f » vendidos.., 10^8
Alqueires de arroz plantado "t#\# "5^

" * colhido; I.".]..'.] 22.000
» feijão plantado j r)13
» » colhido 95*^16

A'rea em alqueires de cannaviaes
Cargas de rapaduras
Pipotes de aguardente  .
A'rea em.alqueires de mandiocaes ' 

*

Alqueires de farinha de mandioca '..'.
» polvilho ,..',.....

AVea em alqueires de batatas '..'.V.V.''"'"

84
858

4.560
30

805
125
630* marmelo produzindo 4*¦¦¦'¦'/» » '» » novo 10

Producção de marmelo (por anoba de doce) ,,,,[ o.400
*

- Da acta da primeira reunião effectuada no Club Wenceslao Braz, parase tratar da fundação de um estabelecimento de instrucção secundaria esuperior nesta Villa, consta que :
« Pelas 2 horas da tarde do dia 29 de Junho de 1913, reunidos no salão de

honra do Club Wenceslao Braz, os srs. Coronel Francisco Braz Pereira Go-mes, Joaquim d'Almeida Campos e Silva, Cândido Pereira de Mendonça,Tobias Peieira da Rosa, Arthur Bernardes de Faria-representados os srsCarlos de Castro e Manoel Chaves, pelo sr. José Alfredo Gomes - membrosda Commissão Promotora da creaç.ão de uma Escola de ensino secundário esuperior nesta villa, e mais pessoas gradas que accorreram ao convite previa-mente feito ; a referiaa commissáo, pela bocca do sr. Coronel FranciscoBraz e por approvaçâo geral, designou para presidir os trabalhos o sr drJosé Fernandes Pereira de Mello, que agradeceo e acceitou, convidando parasecretario o sr. José Alfredo Gomes, que tomou conta do logar; e tendo osr. presidente aberto a sessão, deo a palavra ao Revmo. Padre José AntônioCorrêa para expor á Assembléa os fins da reunião, ficando afinal deliberado
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organisar os Estatutos do novo Instituto, de que damos aqui aos leitoresdeste Annuario as linhas principaes :
«O estabelecimento, segundo o referido projecto de Estatutos, será deno-minado Escola Wenceslao Braz, e comprehenderá um curso de humanidades,um curso theorico e pratico de agronomia, e um curso superior de pharma-cia e odontologia.
-O capital social será de oitenta contos de réis, dividido em oitocentasacçoes de cem mil réis cada uma, e empregado no seguinte :Em um gabinete de bacteriologia  3*0C0$000* n «Physica 7.77.'......'. 8ÍOOOÍOOO» » » chimica  4:000g00°» » * physiologia vegetal !.77.7 2:*000J00O» » » historia natural  3.000JOOOw * » mineralogia e geologia  1'200$000» » » odontologia 'i"..";; 4;ooo$oboüm instrumentos para o ensino pratico agrícola  1:0008000Em mobiliário, material didactico, utensílios, etc ...7....! lOiOOOgOOOEm accessorios diversos....., \m. [ ^''"]" 

'8008000

Em despesas de adaptações de prédios provisórios  3:O0G$0OOEm compra de terreno e construcção do edifício para as escolas'." 4O:O00J00O-Administrará financeiramente o estabelecimento e zelará pelos interessesda Empresa, uma directoria eleita pelos accionistas, composta de presidente,secretario e thesoureiro, e uma commissão fiscal também eleita pelos accio-nistas e composta de três membros effectivos e três supplentes.
A directoria contratará o director do estabelecimento e os lentes poreste propostos, e approvará o regulamento proposto pela congregação.-Logo que for constituída legalmente a sociedade, os accionistas entrarãocom 50 «/o do capital subscripto. O restante do capital será integralisado

por pequenas chamadas de 10 •/. ou 20 %, á medida das necessidades, depois
que estiver o estabelecimento funccionando e em pleno desenvolvimento.

Os lucros do estabelecimento, depois de deduzida uma importância ra-soavelpara fundo de reserva, feitas as despesas de custeio e deduzidos 15 «/o
para gratificação da directoria - serão distribuídos proporcionalmente pelosaccionistas, no fim de cada anno social.

—O internato e as escolas funccionaráo,desde fevereiro de 1014, em prédiosprovisórios, até que se conclua o ediíicio próprio do estabelecimento, queserá construído em terreno amplo, próximo da villa, junto ao campo praticode ensino agrícola.
A commissão technica foi de opinião que a empresa enviasse um professorá Escola Agrícola de Piracicaba, considerada a melhor do Brasil, afim deestudar a sua organisação, e aproveitar delia tudo quanto for adaptável ao

projectado curso de agronomia do futuro Instituto de Villa Braz. *
»

Distr ido do Piranguinho.-A nova divisão administrativa do Estado,cujo projecto (n. 2) foi convertido pelo Congresso Mineiro, na lei n. 556,'creou um districto de paz em Piranguinho, ficando este município de VillaBraz dividido em dois districtos : o da Villa (districto da sede) e o de San-ta Isabel do Piranguinho.
Pelo n. 23, do art. 2.° da mesma lei de 30 de agosto de 1011, fez-se adita creação do distr. de Piranguinho, no municipio de S. Caetano da Var-

gem Grande, com as seguintes divisas :
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- «Começando no ribeirão do Piraüguinho, nás divisas com o Pirangussú,seguem por estas até o alto da vertente do Matto Dentre, por este, conter-nahdo a mesma vertente, até encontrar o espigão á esquerda» que vem mor-rer na cachoeira do ribeirão dós Porcos, na Fazenda do Campinho : descem
Pe^ r7 ?TÒ 7 a bar,'a d° CmeSÜ d0 Siti0 de aòa'luiI» à« Sousalei eu a deixando o ribeirão, seguem pelo mesmo córrego até nas cabecéi-ras e destas ao alto do espigão, que se acha a eavalleiro do Barreiro dosIheodoros; e seguem á direita por este alto, águas Vertentes, excluindo os
vèvefT 

e/brangend0 as vertentes m lhes são oppbstas, como Pinhal,
!!rlfeMp-e;Pa'tè 

^ SeP''Írha atóa estradada Villa, que da\ argem Grande segue para o ribeirão Vermelho; e por este abaixo, á di-reita ate o córrego e por este abaixo, tomando adeante o nome de ribei-
!i!iSrnH— 

S6g:le até ° Ri° SaPucah^ e Pov este acima até a barra doribeirão Pirangu.nho, seguindo por este até o ponto de partida »
M^r10 

deor- n- 3-903' de 6 de maio de 1913, o Presidente do Estado de
doT, !71' 

UT° da attribüiÇâ0 *ue lh« cbriféré o paragrapho uriico
do ^ :, dlsP°sl?âes tràhsitorias do regulamento eleitoral, approva-
de \ÊÍ7 üo, 

-334' de 2 de outab™ «e 1911, resolvéo marcar o dia 15ae junho de 1913 para a realisaçâo dás eleições de vereador e juizes de
te£JlT?? H6 fira1nguinh0' 

municiP>ó d« Villa Bràz, ficando por lei
• illt 

° 
. 

tr> de PaZ' d8Sde a pòsse de taes tóbridades, após aeleição mencionada. L

da W% 
dnSet" ^ 

l9U (dominS°)> nã0 so se inaugurou a illumin. electr.
\Le7 71*777 

nh0'raandada in^l'^ Pela Cam. do mun., como selançou apedraiundamental da egreja destinada á futura Matriz do arraialtendo sido proclamada pela commissão de obras e pelo povo do distrieto'
Uulyyel,C°7 Pad''0eÍra da n°Va freSuezia. e«> memória da virtuosa efallecida esposa do sr. cel. Francisco Braz, doador do terreno para opa-
717° Par°ChÍa de S- Isabel d0 P^giinho (na diocese de Pouso

AiffZLT 
VÍI1XBraz ,ôm sid0 lembradas varias, outras denominações, emdiílerentes oceasiões.

Da primeira vez faltou-se em Villa do Outeiro. pelo facto do extender-se a povoação por uma collina : mas esse nome não encontrou adeptosCaetanopolh -derivado do nome do padroeiro, muitos acharam feio. 
"

¦ lnhoguassu ou Anliaguassv-<m um entendido disse ser a traducção deVargem Grande, na lingua guarany-acharam que não ficava bom, dandoJogar, pea desinencia, a confundir-se com Piranqussú e para alli ser desviada parte da correspondência postal da sede do mun.
*

CI,XX—MUN. DE VILLA BRASÍLIA
'', Este mun do Norteado Estado (bacia do S. Francisco-valle do rio Verdedo Norte,) abrange quatro districtos, actualmente:

Villa Brasília (sédè do mun )S. Antonio da^Bòa Vista.
31S.: Joào da Ponte.
4 Campo Redondo.
-O Cohgr Min. (pelo n. 1 do art. 5.° da citada lei 556, de 1911) transfe-no deste mun. de Villa Brasília para o de Montes Claros o distr. de paz de

.. *
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Bella Vista; mas, em compensação, lhe deo um novo distr. de paz, o deBoa Vista (S. Antônio da), creado pelo ri. IV, do art* 2.° da mesma lei,com territ. desmembrado do distr. da séde (Villa Brasília).-Pópül. apurada no recensearin de 1000(2.° feito naRep.), 19.983 habs.
em todo o mun.

Até antes da lei n; 556, o território deste mun. tinha uma superf. ava-
liada erii 7.055 kms. quadrs.

Agora, coin o desmembramento sonridò (em 1911), a superf. deve ser
menor.

—Pela div. eleitoral, faz o mun. parte do 7.» distr. fed. e da 6.a
circumscr. rio Est.

Sendo uma villa sem foro a sòde do mun., depende este, no judie, da
com. de Montes Claros. 0 niútt. tem requisitos para constituir um termo
forense independente.

Quanto a© eccles;, pert. ao novo bispado de Montes Claros.—Villa Brasília está a 540 ms. de altit; (sobre o nivel do mar) e a ÍM'
de Long. Occidental (em relação ao merid. do Rio de Jan.) e a 16.°20'do Lat.
SuL

Vide sobre este müh. o que publicou a nossa edição de 1909 (pães.
1119-1121). J

—Justificando um pedido dos habs. do mun. de Villa Brasília, no senti-
do de ser alli creado lim termo forense da coni. de Montes Claros, o depu-
tado Nelson de Senha, dir. deste Annuario, apresentou á Cam. dos Dep. do
Est. alguns dados estatísticos, em 1910, comprovando o desenvolvimento
econômico daquelle mun. norte-minei-o, cuja séde flca a 18 legoas de Mon-
tes Claros, a 22 de S. João da Ponte, a 23 de S. Antônio da Bòa Vista e a
30 legoas de Campo Redondo.

Tem o mun. mais de 40 mil almas e um territ. de 250 legoas quadrsExportou, no anno de 1908, para o sul do Est. cerca de 2 000 cabeças de
gado vaceum, 28 mil arrobas de toucinho, 20 mil litros de arroz, 400 mil
litros de milho, 300 mil litros de feijão, 800 mil rapaduras, muitos couros,
borracha de mângabeira, algodão, etc. A ultima revisão de jurados deo 260
cidadãos aptos, no mun., para as funcções do jury; e no alistamento eleito-
ral de 1908 fleou o mun. com 1.009 eleitores. Na próxima div. judiciariado Est., em 1914 (por estar findo o decennio constitucional aberto em 1903) é
desesperar que Villa Brasília tenha o seo foro creado por lei.— O mun. de Villa Brasília (ant. SanfAnna de Contendas de Montes
Claros) possue mais de 10 mil almas e um território de 25o legoas quadra,-das.

Em 1908, exportou para o sul (via Curvello, na E. F. Central) cerca de 2mil cabeças de gado vaceum, 28 mil arrobas de toucinho, 20 mil litros dearroz, 400 mil litros de milho, 300 mil litros de feijão, 800 mil rapaduras e
muita sola, couros, queijos, algodão, borracha e outros prodúctos.

A ultima revisão de jurados deo ao mun. 260 jurados e o alistamento de
1909 lhe deo 1.009 eleitores. Dista Villa Brasília 18 legoas da cid. de Montes
Claros, 22 do pov. de S. João da Ponte, 23 de Bòa Vista e 30 legoas do de
Campo Redondo, districtos de paz do seo território.

—Até começos de 1913, a estatística pecuária do mun. de Villa Brasília
era esta: em gado vaceum, 290.000 cabeças; idem cavallar, 160.000: idem asi-
nino e muar, 20.000; idem caprino, 3.000: idem lanigero, 1.50o; e em suinos,
350.000 cabeças.
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ail* 2'°' n' IV'dacit- lei 556, do anno de 1911, pelo Congr. Mi-ne ro oi creado o distr. de paz de Bôa Vista, no municipio de ViL Brà-

nome í71« l°7 
desmembrad0 Io districto da Villa do mesmonome e com os seguintes limites ;

nor l«?lL*SCentlS 
d° rÍaCh° d° Campo á sua afluência com o Riacho e

e des 11T 
a 

^ra 
d! r,aCh° das Pedras; P°r este acima ás nascentes

atí _TJ17° 
d'reit0 á CabeCeÍra d0 Hbeirao d0 (,ur°: P<»r «¦* abaixo

Mont^P. 
da serra e por esta, acompanhando os limites do municipio deMontes Claros, ate o ponto de partida.»

nomTf Ia >VÍSta .é' P°rtant0' h°Je sé*e ^gal do distr. de paz do seo
dHxisW f-r 

a° 
T' 

de VÍ"a Brasi»a. Conta o podado cinco lustros
eriXS pm 

un\a decente Capella, cujo orago é Santo Antônio e foi
lèZzZ \?° de Mon*es Claros em freg- era W12. sendo delia de-pendentes as capellas visinhas de Patis. Brejinho, Ermidinha e Veados.
««, 

°'em,teno ¦'oeal ^ta de 1910; e em Bôa Vista ha agencia de corr., 1esc mixta estadoal, 2 lojas de fazendas e armarinhos, varias tavernas, éte.
distr e™ ?rr' 

6 em 6 dÍaS' daS Unhas de Montes claros e Januaria. O
O oím. /. P°ra!ín0 10milar'-. de toucinho, muitos couros e algodão.
bem acciden^L6 ,° ^ ^ ^ {°rm°&° pan0rama'no meio «Ie chaPadòesaccidentados, com campos carrasquentos e alguns trechos de mattas.
m7ÍT a 

Ermmnh«--^e peq. pov. sertanejo foi fundado, em
ront.nT 7 

mmT' 
,P°ÍS a SUa Capella data de 25 annos e é filial da freg. deContendas (mun de Villa Brasilia), na com. e dioc. de Montes Claros.

™£ llTcnwãT* 
CaS8S' mUÍt0 dÍSSemÍnadas' e flca si^da na en-

Seos habs. vivem mais da ind. pastoril do que da agricultura.
H« 

~f0°-d,oCamP° Alegre:-K uma insignificante aldêa, com canella
ZTÍ n 

da fr6g- de BÔa VÍSta de Contendas o situada num plana to e!vado dos altos sertões do rio S. Francisco, em região desolada e pobre na
et nrSHePleDtlÍOnal 

da COm- de M0ntes Claros- Além de CampPo Alegree ja perto das margens palustres do S. Francisco, ficam a Faz do Amfrgoso em zona de matto fechado, a chapada calcarea do Sabonetal, as selasdas Lagoinhas e do Amargoso, sítios ainda abundantes de on as due ahdizimam o gado dos criadores das cercanias. q

tradaí. ^ 5 
Amarg0S° ao arr" de ^orrinhos sâo 10 legoas de péssimas es-

-Distr. de S.João da Ponte. O arraial da Ponte foi fundado em 1871* ; B!mêmio Teheira e e,ev-a **•de -»»'d- d« s
Tem o pov. 1 esc. mixta do Est. e 1 ag. de corr. de 4.- classe.Pert. ao mun. de Villa Brasilia eá com. edioc. de Montes Claros-A Verdade (de Montes Claros) assim descreve esta povoação nortista ¦
«O arraial de S. João da Ponte, visto de longe, é muito pitoresco e esHconstrmdo em amphitheatro sobre uma collina. A praça dá 1M § nquena, convergindo para ella cinco ruas. Ptí*O movimento commercial é bastante animado. Contam-se do/e casas denegooos de ferragens, armarinho, fazendas, molhados, sendo os' p^aes
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negociantes os srs. Jorge de Sousa Santos, major Thome Pereira de Araújo,
Andrade ele6'™ 

FÍ"l°' d' Josepha Mendos de Sousa. Francisco Augusto de

t„* a'T 
daS Particularidades de S. João da Ponte é que todos os negocian-

deiros 
eXer°em ta"lbem a proflssâo de tropeiros, boiadeiros ou são fazen-

O vigário da freg. é o rev. padre Joaquim Gangána.
O arraial de S. João da Ponte deve sua existência á família Cordeiro e

!ílCí_íía0 
Amanci0 Teixeira de Carvalho, que lhe deo verdadeiro impulso,em 1877; porem, existia já ali uma capella filial de Santo Antônio da BôaVista e construída por dona Veridiana e pelo sr. Pio de Oliveira Netto.

Estaca; ellinha, prigida sob o titulo de S. João Baptista, foi considerável-mente augmentada ha uns 25 annos, servindo agora de coro á Egreja actual.
Aclual mente, além da Egreja principal, existem duas capellinhas, umadas quaes sob o titulo de Santa Cruz, constrnida no alto do arraial, numa

planície ja oecupada por algumas casas.
Também pouco distante, ha uma capellinha no logar escolhido para a se'pulturados bexiguentos, em 1910.
Quanto á lavoura, os fazendeiros cultivam o fumo em grande escala, sen-do a cultura dacannade assucar e do algodão bem desenvolvida.
No ponto da instrucção, actualmente, o arraial de S. João da Ponte temumaso escola mixta, regida pela professora d. Elisa Guimarães, desde oanno de 1903; porém, antes desta data, o professor sr. Antônio Pereira deSousa, hoje aposentado, educou a mocidade pontense durante mais de 25annos, regendo com muita competência a escola de meninos a seo cargo.
De S. João da Ponte ao arraial de S" Antônio da Bôa Vista a distancia éde 5 legoas, em boas estradas.
O terreno é muito arenoso áuma legoaalém deS. João da Ponte, apre-sentando o mesmo aspecto dos «Geraes» ou chapadões ao redor de Bclla Vista.
O pov. de S. Antônio da Bôa Vista fica na encostado um morro, dondese descortina amplo horizonte».

ci,xxi—mun. de Villa Gomes

Fica este mun. ao Sul do Est. (bacia do Sapucahy) e comprehende umsó districto de paz :
1 Villa Gomes (sede do mun. e da villa).
-Foi creado este mun. pelou. XXXIV do art. 7.", da cit. lei n. 556 de1911, com territ. do distr. de paz de S. Sebastião do Areado, desmembrado

do mun. de Alfenas, a cuja comarca continua ainda a pertencer, judiciaria-mente.
-Na divisão eleitoral de Minas, faz o mun. de Villa Gomes parte do 1 0distr. federal e da 4.» circumscr. estadoal.

As primeiras eleições da sua Municipalidade se realisaram. em 31 domarço de 1912. ' K c

. -^
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No ecclesiast., este mun. de Villa Gomes depende do bisp. de Pouso
Alegre. v

-Em nossa edição de 1909 (vide pags. 186-189 do 3.° vol. deste Annua-rio) assim dávamos not. do então districto de S. Sebastião do Areado :
«Este districto, ponto terminal, até ha pouco, da E. de F. Musambinho, é

muito prospero pela sua lavoura de café e industria pastoril.
Por despacho do sr. D. Antônio Joaquim de Mello, então Bispo de S.Paulo, foi curada em 21 de Agosto de 1858 a capella de S. Sebastião do Área-do, sendo esse facto confirmado por acto de 12 de Janeiro de 1859.
A lei provincial n. 1.788, de 22 de Setembro de 1871, elevou o curatofreguesa, que foi canonicamente provida no 

'dia 
4de Dezembro do mesmoanno. -

—O finado tenente-coronel José Joaquim da Cunha Bastos foi quem fundou
esta povoação, no anno de 1823, edificando a Egreja dé S. Sebastião, padroeirodo logar, e que é a Matriz actual, e concorrendo por seos esforços para queos também já finados cidadãos Antônio dos Reis Rosa e João Marques deAraújo fizessem doação do patrimônio, que ainda não está inteiramente
povoado, e que tem, aproximadamente, 2QQ alqueires de terras de cultura
de primeira qualidade.

Ao Revmo. padre Venancio José de Siqueira, filho de Alfenas, foi dada,
em 25 de Abril de 1823, a precisa provisão para celebrar missa na capella,
que então pertencia á freguezia de Alfenas, a cuja comarca o Areado aindahoje pertence.

—O nome da povoação provém de um córrego muito areiento,que corre
junto da localidade. A estação férrea do Areado dista 4 kiloms. da sededo districto.

O Areado tem duas egrejas :-a Matriz de que acima falíamos e a de
Santa Cruz, que é uma pequena capella construída pelo cidadão José Fer-nandes de Oliveira Penna.

O cemitério é conservado com cuidado, e conta diversos túmulos demármore.
A localidade tem hoje mais de 300 casas, das quaes mais de 100 foramconstruídas no ultimo decennio, e a população tem augmentado muito, per-tencendo a freguezia á comarca ecclesiastica de Alfenas.
Ha no largo da Matriz um chafariz feito a expensas do antigo vigárioda ireguezia, Padre Antônio Mariano Pereira Pimentel.
-Os terrenos do districto são, em geral, montanhosos e compostos de ter-ias de cultura de excellente qualidade; tem de N. a S. 5 legoas e de E. a O.2 1/2- Não ha campos e as mattas teem nos altos as melhores situações parao plantio do café, que é a cultura mais usada, visto exceder de LUM.ÕQ0 onumero dos pés ahi plantados. '
-São freqüentes e notáveis, na estação chuvosa,as inundações nas mar-

gens do Cabo Verde o Musambo. Quando taes facfos se dão, as commiinica-
çoes se tornam diííiceis e perigosas, ficando o districto como uma ilha nomeio de vasta superfície liquida.

n ^~i 
E; donA1reado e a seis leg°as está o córrego do Ouro, passando-se oCabo Verde a 2 legoas o a 5 o Sapucahy;-* H. K., Alfenas, ai legoas, p&
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sando-se o Cabo Verde a 2 legoas;- ao S. a Conceição da Bôa Vista (Divisa),a quatro legoas, passando-se o Cabo Verde a l 1/2 legoa:- ao O., e a 6 le-g^oas, a cidade de Cabo Verde, passando-se 2 1/2 legoas a serra dos lemes:§o JN o e a 5 jegoas, q djsfriçto de i)íonte Bello, passando-se pelo ribei-rao dos Anhumas (intransitável na estação chuvosa):-ao N. E., e a 2 k>-goas, o pov. de S. Joaquim, passando-se a 1/2 legoa o Musambinho.

™mA° 
S' df d^victo e a 1 legoa de distancia, existe o bairro de Cantagallo,

c2TT™J* 
'T8- Af> N-' 6a 1 le«oa' ° P^oado denominado Gomes,m tem 30 casas. Ao O., e a 1 1/2 legoa, o bairro de Santa Rita^que conta

gy casas, 4 E , flnalmehte, e a urna legpa, o logar Conhecido pelo nomeúeRuellas, onde existem um&s 30 casas.
-A sede do distr. (S. Sebastião do Areado) fica a 4 kms. da estação fer-rea, em território do mun. de Alfenas.

R.JÍa T,ÍaS P°^aÇões com es(e nome (Areado) em Minas, nos muns. deBomfim, Abaeté, Patos, etc.
A estação de Areado fica no kl,,,. 152 e foi ponto terminal provisóriodoprolongamento da E. do f. Musambinho, que agora já tem trafego atéJmo Pinheiro (Movimento), estação 10 kms. adeante, em direcção a Monte

h„ !C 
A'ead0.á e^ào P1™al (no rio Sapucahy) são U kms. e á cidade

ant I *WW 
(,n,C.° ^ 'Ínha) Sã° 15ê kmS" havend0 10 "tações daant. ü. de F. Musambinho, entre Três Corações e Areado.»

-Existiam neste mun. de oVilja Gomes (até princípios de 1913)- em <?adovaceum, 4.100 cabeças; idem cavallãr, 620; idem asinino"e muar, 240- idem caprino, 390; idem lanigero, 185; e em suíno, 9..000 cabeças, conforme a estatistica pecuária alli levantada por ordem da lnspect. Agric. Federal emMinas, repartição essa que também colheo sobre este novo mun! os 
'seguin

tes e interessantes dados, de que nos aproveitamos em parte e com al^uma^

ornes

correcçoes necessárias :
«Installado a l.o de junho do anno passado, o município de Villa Gteveia sua primeira Câmara assim constituída: presidente, coronel <Vntomo Hygino da Silva, e vereadores dr. José Pedreira de Bomsucces.o, tenen-te Elias Alves de Miranda, capitão Leonel Fernandes de Oliveira, maior Vi-viano Manso Vieira, capilão José Vieira da Silva e capitão José Luiz de*j ií veira.
Q orçamenlo da Gamara, no 1.° exercício de 1912, foi de 16.-O75S000- dadoporem, o progresso do município, é de se prever q'üc a arrecada ã00elevo a niaH de 20000$<WO, no 2.» exercício. caaaçao se

j-São 
cm numero de 364 as propriedades agrícolas e industriaes do munsendo calculado cm 2.80Ó:()nu<;()00 o valor do seos immoveis.

Eis no mun. a exportação annual :

J,4  W$tà m?M
t^Q "" :••••-:•  210.000 kilos
íf!'!a°  280.000 »
^lh,0:-  «1.000 »Manteiga  4Q 0Q0
QU61J0S 5.000 dúzias
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Aves 6.000 cabeças
Bovinos 8,500 ' »
Suinos 6.000

—Fabricam manteiga por meio de machinas aperfeiçoadas os seguintes
fazendeiros :

Coronel Osório de Faria, 10 kilos diários; José Jacintho Fereira, 4; Fre-
derico Manso Vieira, 5; Manoel Ananias da Silveira, 6; José Olympio da
Silveira, 6; João Duarte, 5; e Mathias Vieira e Silva, 6 kilos por dia.

Possuem machinas para beneficiar café os seguintes fazendeiros: srs.
Bento Gomes Ribeiro da Luz, Sabino Ruellas, d.® Umbelina Maciel, José
Jacintho Pereira e coronel Osório de Faria.

Têm engenho de beneficiar arroz estes lavradores : Major José Jacintho
Pereira, coronel Osório de Faria, Sabino Ruellas, d. Umbelina Maciel e Ben-
to Gomes Ribeiro da Luz.

—Entre as fazendas mais importantes do mun. de Villa Gomes, se contam
as seguintes :

Fonte Limpa, Coqueiros, Liberdade e Taquarussú, do sr. coronel Oso-
rio de Faria; S. José, do major José Jacintho Pereira; Anhumas, de Am-
brosio Ruellas; Cantagallo, de José Pio da Silveira; Gramma, de Mathias
Vieira e Silva; Anhumas de Cima, de Sabino Ruellas; Gloria, de Manoel
Ananias da Silveira; Taquarussú, de Frederico Manso Vieira; Pombal, de
Thomaz Barbosa; Engenho de Serra, de José dos Reis Figueiredo; e Fazen.
da Velha, de Bento Gomes Ribeiro da Luz; estando também em condições
muito prosperas as propriedades agricolas dos srs .: Asarias Marinho de Quei-
roz, Benjamim José da Silveira, Antônio Carlos Pires, José Benjamim daSil-
veira, Felisberto Antônio Martins, José Ferreira Martins, Jeronymo Olegario
do Lago, João Duarte, d. Umbelina Maciel, Manoel Baptista de Oliveira,
Justiniano Ruellas, José Baptista de Avilla, José Faustino de Figueiredo e
João Baptista de Oliveira Ruellas.

CI,XXII-~MUN. DK VILLA NEPOMUCENO

Fica este novo mun. a Sudoeste de Minas (valle do rio Grande) e compre-
hende um só districto de paz :

1 Villa Nepomuceno (sede do mun. e da villa).
—Foram o mun. e Villa creados pelo n.*XXVI do art. 7.° da lei n. 556,

de 30 de agosto de 1911, como territorio do distr. de paz de S. João Nepo-
muceno, desmembrado do mun. de Lavras, a cuja comarca continua, entre-
tanto, subordinado, sob o ponto de vista judiciário.

—Pela divisão eleitoral de Minas, este mun.pertence ao 4.° distr.federal
e á3.a circumscr. estadoal. No ecclesiast., depende da dioc. da Campanha
este mun.

— Em 1909, demos no 3.° vol. deste Annuario uma longa noticia des-
criptiva do então districto de S« João Nepomuceno de Lavras :

«Esta localidade foi erecta freguezia em virtude do §11, do art. 1.°, da
lei provincial n. 209, de 1841.

Tem o distr. de N. a S., 5 legoas e de L. a O. 4 legoas; dista de Lavras
5 legoas.
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—Confina com os districtos de Campo Bello e Perdões pelo Rio Grande ;com o de Lavras pelo rio Cervo; com o da Cachoeira pelo rio Couro do
Cervo, ribeirões de S. João e Bom Successo ; divisa com Três Pontas e Es-
pirito-Santo dos Coqueiros por vários córregos e espigões.—No povoado do Porto dos Mendes (hoje distr.do mun.de Campo Bello),
existia uma capella dedicada a S. Sebastião e filial de S. João Nepomuceno,
em 1870.

-Nesse tempo dava S. João 229 votantes e 5 eleitores, e o arraial tinha 140
prédios e a freguezia 35 fazendas de cultura e 11 de criação.

Existiam 195 fazendas de cultura; 25 indivíduos se occupavam de nego-
cios e 147 de oíficios úteis.

Além dos gêneros alimentícios plantavam os fazendeiros café, canna,
fumo, mamona, algodão branco e aigodão ganga, etc.

O gado vaccum, creoulo e mestiço era, com vantagem, criado; além deste,o cavallar, muar e o suino, sendo que este ultimo a creação era em grandeescala.
Importava gêneros do Rio, entre fazendas de seccos e molhados, annual-

mente, cerca de 50:000$000 e exportava seguramente para mais de 100 contos.
Crusavam-se em S. João as estradas de Jacuhy e Passos—que iam parao Sul, além de outras que seguiam para pontos próximos.-Segundo A. de Assis Martins, eram estes os limites da freguezia: «Ao

nascente partia com a freguezia da cidade de Lavras pelo rio Cervo, desde a
barra do pequeno ribeirão Couro do Cervo ; Cervo abaixo até sua barra no
Rio Grande; por este abaixo com a freguezia dos Perdões, que ficava ao norte,
até á barra do Rio do Jacaré (além do mesmo Rio Grande) ; ainda pelo mes-
mo Rio Grande com a freguezia de Campo Bello até pouco abaixo do Porto
dos Mendes ; com a freguezia de Espirito Santo dos Coqueiros, que ficava ao
poente, por alguns altos c espigões até topar os limites da freguezia de Três
Pontas (entre o poente e o sul); com esta por serras até encontrar os limites
com a freguezia do Carmo da Cachoeira, ao sul, procurando as cabeceiras do
já referido Couro do Cervo; e por este abaixo até á barra do Cervo Maior,
aonde tivera principio esta demarcação. Continha este território cerca de 8
legoas de comprimento sobre 4 de largura». (Isto em 1870).

*
—«A povoação é formada á borda da matta do Rio Grande, de onde dista

2 legoas, e em alguns logares mais, e para cujo lado tudo são capoeiras,
restando numa ou noutra fazenda algum pouco de matta virgem.

Em redor da povoação é o cerrado, havendo alguns campos mais desço-
bertos para os lados de Três Pontas, Cachoeira e Lavras.

Existem poucas madeiras de qualidade naquellas fazendas mais conser
vadas e que pelos fogos se teem consumido.

—Conhecem-se como hervas medicinaes a calumba, caroba, camomilla,
congonha de diversas qualidades, o guiné, tayuiá e outras mais ou menos
usadas; para atinturària são preferidas o anil, ruivinha, piunas; c da ma-
deira do eambuhy, batinga, sobrasil e outras extiaem-se também excellen-
tes tintas.

Sua cultura nâo passava do milho, feijão, a^roz, algodão, fumo e canna
(em 1870)

Segundo o recenseamento d'esse tempo, sua população era de 3.978
almas.

A. M. —57
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Aproximadamente, calculava-se em 100 o numero de nascimentos, em500 o de casamentos e em 14 o de óbitos, annualmente.
Não era o logar sadio,* e as moléstias que perseguiam os habitantes eramas lebres catharraes, pleurises e as pneumonias.-0 districto é cortado pelo ribeirão do Congonhal, que nasce ao sul,dentro mesmo do arraial, e, recebendo as águas vertentes, passa distante dopovoado cerca de 2 kilometros e procura o Rio Grande, onde deságua nadistancia de 12 kilometros.
-A povoação fica dentro de 2 Serras vestidas de matto para os lados deires Pontas e Perdões, as quaes serras são pouco elevadas, fazendo mais oumenos juncçâo pouco abaixo da meshia povoação, por onde segue o leito docitado ribeirão do Congonha!, por cujas margens dava logar ás estradas quevem de Passos e Formiga, cruzando-se ou juntando-se no arraial-e dahi se-guiam para Lavras, S.Joâo d'El-Rey, Ouro Preto e Rio de Janeiro, antes daconstrucção da ferro-via Oeste de Minas.
-Então se compunha a povoação de 100 casas e toda a frcguezia de 433,mais ou menos habitadas; além da Matriz existiam na sede da freguézia as ca-

pellasdeN S. do Rosário e de S.Miguel e uma outra de S. Sebastião, noPorto dos Mendes, na distancia de 4 a 5 legoas, sendo que, hoje, Porto dosMendesé districto de paz do visinho mun. de Campo Bello.' como já re-ferimos. J
-Em 1834 Bernardo Sat. da Veiga dava áfreg. de S. João Nepomuceno

1 1T™,, k 
leg0asdeN- a 8- e 4 '«Soas de L. a 0. e uma popula-çao de 4.000 habs. l 1

Escrevia então esse finado e patriótico jornalista campanhense •
_ 

«Data do flm do século passado o começo da fundação deste distr. de S.João Nepomuceno, realisada pelos finados cidadãos Manoel Pereira de Garva-lho e filhos, capitão Matheos Luiz Garcia e filhes, Francisco da Silva Tekei-ra e filhos, José Simões de Aguiar e filhos, seguindo-se a estes os tambémjá fal ecidos cidadãos capitão Manoel .Joaquim da Costa e filhos, alteresJosé Antônio de Lima, alferes João Antônio Gomes, Flavio Antônio de Mo-raes e João Ignacio Dias.
e Em 1832, foi creada a parochia, que não tem patrimônio, vendendo-se
fundo°S 

Para edlfl0aÇÕe'S pel° ?re«° de WX* a braça de frente e 16 de
-Tem o arraial três Egrejas, sendo a da Matriz, com duas torres, dedica-da ao padroeiro S. João Nepomuceno, outra consagrada á Nossa Senhora doRosário e uma capella de S. Miguel, situada no centro do cemitério, pos-smndo um elegante torreão, e cuja construcção é devida á família Lima, quêtem prestado ao Jogar serviços da mais alta valia
As obras da Matriz foram iniciadas com auxilio de um legado do Rèvmconego João Evangelista de Menezes, fallecido a 9 de setembro de JPèque durante 4U annos foi digno vigário da freguézia.
Este piedoso sacerdote, que recónstruiõ e melhorou, notavelmente aSí N°SSa S6nh0ra d° R°SarÍ0' d61X0U PM sua " *«A pra
Nos últimos tempos tinham sido construídas na povoação cerca do oncasas, subindo em 1881a quasi 130 o numero de.las, entre°S|,Sglll

lie pequenas dimensões, que eram alugadas a bom preço.
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—No largo principal da localidade ha um chafariz publico, de antiga con-
slrucçâo, e que tem agua suíliciente para abastecer parte da povoação, ha-
vendo em diversos outros pontos do logar abundantes fontes.

A freguezia perdera, além do rev. Conego Menezes, de que acima se falou,
mais dois cidadãos de merecimento: o capitão Vicente Martins Ferreira,
fallecido em Dezembro de 1879, e o coronel José Antônio de Sousa Lima,
fallecido com 58 annos de edade, a 26 de Outubro de 1881.»

—De um estudo publicado em Junho de 1913, n'0 Municipio (da cid. de
Lavras) ereferente a,varias localidades desse mun., reportando-se ao anno
de 1874, isto é, ha 39 annos, destacámos estas notas sobre S. João Nepo-
muceno:

« Esta freguezia começou a ser povoada em fins do século 18.*, sendo
fundadores primitivos da sede da parochia os finados Manoel Pereira de Car-
valho, capitão Matheos Luiz Garcia, Francisco da Silva Teixeira e José Si-
mões de Aguiar, seguindo-se-lhes os cidadãos, também fallecidos, Cap. Ma-
noel Joaquim da Costa, Alfs. José Antônio de Lima, Alfs. João Antônio Go-
mes, Alfs. Flavio Antônio de Moraes e João Ignacio Dias.

Datadé 1832 a creação da parochia e de então para cá têm occupado a
vigararia da egreja os Rvdos. padre José Alves Preto, padre José Carlos
Fernandes Bravo, padre Manoel Ribeiro, padre Virissimo José Pereira, pa-
dre Manoel Furtado de Sousa, padre Manoel Joaquim das Dores, padre João
Thomaz de Sousa, conego João Evangelista de Menezes e padre Aureliano da
Cunha e Oliveira Carvalho, que servio de parocho durante dous annos em
que não esteve em exercicio o Revd.0 conego João Evang. Menezes.

Ha no arraial três egrejas: a Matriz (de que é padroeiro S. João Nepo-
muceno), a capella de N. Sra. do Rosário, e a de S. Miguel, situada dentro
do cemitério publico, e 97 casas, que formam um largo e nove ruas, em ge-
ral defeituosamente alinhadas.

D'aquelles templos é sem duvida a Matriz o mais importante, sendo con-
siderada por muitos como a melhor do municipio de Lavras (em 1874). A's
egrejas, ao cemitério publico, e a algumas obras de utilidade geral tem sido
utilissima a piedade de vários filhos do logar, entre os quaes mencionaremos
o nome do finado João Pereira de Carvalho, que, já de uma vez, concorreo
para as obras da Matriz com a quantia de l:500$000, a pedido do benemérito
missionário frei Francisco de Otranto.

O cemitério publico foi construido, em 1853, por exforços do virtuoso
missionário capuchinho frei Eugênio de Gênova. Existe um chafariz na po-
voação, cujo encanamento tem mais de 700 braças, feito por empresa parti-
cular.

Sào em numero de 433 as casas sitas em toda a parochia. Dos naturaes
da parochia têm recebido ordens sacras os seguintes: padre João Thomaz do
Sousa, padre Manoel Joaquim das Dores, padre José Gomes Lima (fallecidos)
e conego João Evangelista de Menezes, então vigário da parochia (em
1874).

-Havia no Seminário de Mariana, em estudos theologicos,mais dois moços
filhos da freguezia, afora sete outros rapazes, que em vários pontos do paiz
seguiam estudos superiores,

Os principaes gêneros de lavoura são os cereaes, mas cultivam-se também
0 fumo, a canna e o algodão, occupando-se os lavradores especialmente na.
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CLXXIII —MUN. DE VII,La NOVA DE) UMA

Este mun. da região central (valle do Rio das Velhas) abrange três dis-
trictos de paz:

Villa Nova de Lima (villa e séde do mun.)
Santo Antônio do Rio Acima.
Piedade do Paraopeba.

—Não soffreo o mun. alterações com a ult.div. adm. do Est. (em 1911).
Continua a peit , quanto ao judiciário, á com. de Sabará, embora a Villa,

pelo seo grande desenvolvimento e população, tenha capacidade para con-
stituir um termo forense independente.

—Em 1900 (ult. recenseam. apurado no territ. da Republica), a popul.
deste mun. era de 16.037 habs.

Sua superf. é calculada em 1.000 kms. quadrs.
Faz o mun. parte do 1.° distr. fed. e da5.a circumscr. eleit. do Est.
Quanto ao eccles , defende do arceb. de Mariana.
—Villa Nova de Lima fica a':Ò^Í5' de Long. Oeste (pelo merid. do Morro

do Castello, no Rio de Janeiro) e a 20°,0' de Lat. Sul, sendo a altit. da
Villa de 842 ms e a temperatura média de 20,°3.

O clima da localidade é mais frio do que quente e a topographia muito
accidentada.

Possue a villa : Paço Municipal, Grupo Escolar, Hospital, três Egrejas,
boteis, pharmacias, typographias, Mercado, armazéns, lojas,botequins, cerca
de 2.000 prédios e 10 mil habs. (brasileiros, inglezes, italianos, hespanhóes,
austríacos, portuguezes, syrios, etc.(

A maior importância desta Villa lhe advem de ser a séde da poderosaComp. de mineração ingleza do Morro Velho (St. John Del Réy Gold
Mining Co.), cujo estabelecimento, installações e machinismos são os maiores
deste continente.

.—De Raposos (km. 570 da E. F. Central) parte um carril electrico de 9
luns. de ext. para Morro Velho e Villa Nova de Lima.

Deste mun. de Villa Nova de Lima já tractou o Annuario, ed. de 1909,
pags. 1122—1124, numa ligeira descripção hist. e chorogr. dos seos distrs.

—A' margem esq da E. F. Central e do rio das Velhas, entre as ests.
deBicalho e Rio Acima fica a pov. de Santa Rita do Rio das Velhas, velho
logar no distr. de S. Antônio do Rio Acima e no muno de Villa Nova de
Lima (com de Sabará). Outr'ora, Santa Rita floresceo com a mineração de
ouro, estando hoje um arraial em ruinas, mantendo ainda a sua velha egreja
de pé e grandes casas em torno, expostas á contemplação do viajante da
Central, que, no lado opposto do lendário Guaicuhy, vae vendo a paisagem
desses antigos logares das Minas

—Fica no distr. de Honorio Bicalho (mun. de Villa Nova) a Mina do Fa-
ria, da qual o prof. F. Amedée Peret nos deo a seguinte interessante des-
cripção (em 1913):

0 viajante que ha 2/ annos quizesse procurar a florescente cidade de Sa-
baia, devia, partindo da antiga capital de Minas, seguir a cavallo o caminho
que, passando por S. Barthploineo, Casa Branca, Anna de Sá, Rio de Pe-
dras, Coxo d'Água, Gaya, Congonhas de Sabará, atravessava a rica mineração
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ram-se algumas toneladas de minério, e, tarde embora, foram extrahidos os
primeiros kilogrammas de ouro, depois cle tanta anciedade e gasto.

O capital estava, porém, esgotado, os accionistas haviam perdido a es-
perança dos primeiros dias, e mais uma empresa dirigida por homens de
valor sossobrava deante daimpassibiiidadeda água correndo, correndo sem-
pre, do centro da montanha impenetrável...

Mas será para sempre ?
Lá está o ribeirão de Macacos (nascendo na Serra da Moeda e desaguan-

do no Rio das Velhas, perto cle S. Rita) com as suas cachoeiras a nos grita-
rem que a sua energia é indomável, e que o exforço humano as pôde trans-
formar em força transportavel á distancia; lá está o gênio indomável do
mineiro inglez, aquém agora pertence a mina do Faria.

que não fará o braço do mineiro audaz, levando ao fundo daquella
mina o fio que, no silencio de sua immobilidade, carrega a indomável
Força ?»

civxxiv—mun. de Viixa Nova de Rezende

Este mun. do extremo Sudoeste de Minas (valle do Rio Grande), abrange
três districtos de paz, actualmente :

Villa. Nova de Rezende (villa e sede do mun.)
S. Sebastião da Ventania.
Bom Jesus da Penha.

f —Com ault. ref. da div. adm. do Est., em 1911, este mun. teve o seo ter-
ritorio augmentado com a transferencia para elle do distr. de Bom Jesus da
Penha, que até então pert. ao mun. de Jacuhy (vide n. VI do art. 5.° da
cit. lei n. 556), embora houvesse perdido outra parte*de seo território, que
foi incorporada ao mun. cle Musambinho pela mesma lei 556.

—Como só se constituio este mun. em 1901, apenas conhecemos a popul.
dos antigos distrs. de S. Rita do Rio Claro (hoje Villa Nova cle Rezende), e
de S. Sebastião da Ventania—pelo censo demogr. de 1890, ha 23 annos, quan-
do era de 10.021 habs. a popul. dessas 2 freguezias.

O 3.° recenseam. geral de 1910 (todos o sabem) nao foi apurado; e dahi a
escassez de dados demographicos com que metamos, parabém apreciar a
população dos municipios mineiros creados depois do 2.° recenseam, geral
de 1900.

—A Super?. do mun. era aval. em 883 kms. qúaclfs; até antes da lei n. 556;
agora é maior, devido ao aceres/cimÒ do territ. do distr. de Bom Jesus da
Penha, por forca daquella lei.

—Faz parte o mun. de Villa Nova de Rez. do 6.° distr. fed. e da 4.»
circumscr. eleit. do Est. Sendo um mun. e villa sem foro, pert., no judi-
ciario, á com. de Passos.

Na div. eccles., dep. da dioc. de Pouso Alegre.
—Vide maiores esclarecimentos sobre este mun. no Annuario de Minas,

ecl. de 1909, pags. 1.124—1.128, onde longamente nos referimos ás origens
e desenvolvimento de Villa.Nova cle Rezende, suas riquezas, industria e
commercio; ao distr. cle S. Sebastião dá Ventania e a vários povoados do
mun., como sejam Àhgòlá, Tormenta, Patrimônio,.Rio Claro, Pachecòs, etc.

—A' pag. 549 do citi 2.° vol. desta obra demos uma noticia sobre o clist.
de Bom Jesus da Penha, ora annexado a este mun. de Villa Nova de
Resende.
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ci,xxv - Mün. de Vilu. Platina

1 Villa Platina (sede da villa e mun )
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Pelo decr. n. 3.907, de 10 de maio de 1913, o Gov. do Est. de Minas
Geraes, usando da attribuiçâo que lhe confere o artigo 57 da Constituição
Mineira, resolveo approvar os projectos e estudos definitivos da primeira se-
cçào de cem kilometros da estrada de automóveis, entre Uberabinha e Villa
Platina, apresentados pela Companhia Mineira Auto-Viaçào Intermunicipal,
de accordo com a cláusula terceira do contracto celebrado, em data de 28 de
agosto de 1911, com o sr. dr. Fernando Alexandre Villela de Andrade, orga-
nisador daquella Companhia de Viação por automóveis entre os 2 referidos
muns. do Triângulo Mineiro.

No dia 11 de Junho de 1913, foi festivamente cravada, em Villa Platina,
a ultima estaca dos serviços de exploração da estrada para automóveis, que
estava em adeantada construcção a partir dc Uberabinha, devendo o trafego
total ser aberto em fins deste anno de 1913.

Pordec. n. 2.327, de 22 de Dez. de 1908 (expedido na l.!l administr.
do sr. Presidente Bueno Brandão), foi creado o Grupo Escolar de Villa Pia-
tina, que tem 6 classes eé muito bem freqüentado.

O mun. disputa a creação de um termo forense em sua sede, allegando
estes fundamentos, de certo procedentes e dignos da attonção do Poder Le-
gislativo, quando se restaurar a com. do Prata :

«Villa Platina, situada no extremo sul do Triangulo,tem em seo municipio
uma população superior a 20.000 almas e não tem foro. O seo recurso único,
judiciariamente falando, éacid. e termo do Prata, sede do foro a que per-
tence, e que fica a 13 legoas distante e a cid. do Fructal, sede da comarca,
a 32 legoas.

Villa Platina está privada, por conseguinte, em absoluto, num caso ur-
gente, dos soccorros da justiça, periclitando muitas vezes direitos sagrados
do cidadão assim como o da própria justiça publica.

Em caso de um habeas-corpus, por exemplo (recurso sempre de natureza
urgente), terão os habs. de Villa Platina necessidade de recorrer ao Fructal,
forçados a viajar 64 legoas, acavallo! O que eqüivale a dizer que ficarão
privados da justiça...

O mun. até agosto de 1911 (antes do desmembramento feito de um seo
distr.-o de Rio Verde—pela lei 55(3) tinha território e eleitorado maiores do
que os do mun. do Prata ; e talvez a área do mun. fosse a maior dos de-
mais muns. dessa remota região do Triângulo.

Em 1909, era de 19.800 a popul. do mun. de Villa Platina (sèg,um recen-
soam. feito pela respectiva Gamara).

•-Na lei orçamentaria da Republica para 1910, figurou uma verba desti-
nada á construcção de uma linha telegraphica federal, que, partindo da
cidade paulista de Barretos, passasse por Fructal, Prata, fechando o circuito
em Monte Alegre, depois de tocar em Villa Platina.

Monte Alegre, de ha muito que se acha servida pelo Telegrapho Nacio-
nal, porque sua posição topographica a collocou na linha de Cuyabá. Dis-
tando Monte Alegre apenas doze legoas de Villa Platina, é muito justo queos platinenses venham a ter o telegrapho, nào pela extensa linha derivada
de Barretos, mas sim por um Ramal derivado da cid. mineira de Monte
Alegre, u 72 kiloms. apenas de Villa Platina.

—Uma nova poyoaçâo está surgindo neste mun. — a de Victoria.
No logar denominado «Córrego do Boi», seis legoas aquém do rio Pa-

ranayba, e dentro do territ. pertencente a Villa Platina, está sendo iniciada
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do patrimônio - o que pouco, muito pouco mesmo, custará aos cofres munici-
pães, visto como os particulares expontaneameante auxiliarão a Câmara no
que fôr necessário.

- Os progressivos melhoramentos que aqui existem são devidos a muitos
cidadãos, dos quaes não sabemos qual devamos em primeiro logar aqui des-
tacar; mas, de momento, nos vêm á memória os nomes dos srs. Jeronymo
Martins de Andrade, Pio Augusto Goulart Brum, padre Ângelo Tardio Bruno,
Antônio Pedro Guimarães —o popular Moraes—Pedro Alves Villela, Tobias
da Costa Junqueira, Antônio Junqueira, Arlindo Teixeira e muitos outros.
Villa Platina progride a olhos vistos, e é de justiça entre os vários cidadãos
apontados salientar o que pela Villa mais tem feito: o séo pastor religioso, o
Protonotario revm. sr. padre Ângelo Tardio Bruno, que ha trinta" annos
mais ou menos se encarregou de guiar os destinos desta freguezia, que é das
maiores do Triângulo.

—A instrucção tem sido a principal preoccupaçáo, não só do povo, mas
também do governo municipal, que ora se^acha em mãos firmes, e para af-
firmar as nossas asserções, estão aqui o «Collegio S. Luiz», sob direcção
particular; o «Grupo Escolar», cuja adaptação do prédio já se acha conclui-
da; e a acquisição feita de um prédio para o Collegio de meninas, que será
dirigido por Irmãs de Caridade;

—Existe aqui uma excellente banda de musica com diversas figuras. Um
bom jornal, o Villa Platina, semanário que, desde o inicio de suápiiblicação
até out. de 1908, esteve sob a competente redacção do sr. coronel Pio A. G.
Brum, que tem dado ao jornal uma feição séria e honesta, esteando no seo
segundo anno de existência e pertencendo a uma associação anonyma.

—Entre outros melhoramentos locaes, citamos: Uni jardim publico, feito
em fôrma quadrada, oecupando uma grande área, no largo da Matriz, com
variadas plantas ornamentaes e flores diversas, tendo no centro um coròto
regular, de solida construcção, cercado de arames e postes cie madeira de
lei, oleados de branco, com entradas iateraes.

Embora seja o jardim feito pelo favor publico, deve-se este melhora-
mento á iniciativa do distineto moço sr. Tito Livio Teixeira e seos auxüiaros.

-Tem Villa Platina duas egrejas, das quaesa Matriz, do padroeiro S. José,
que é digna de ser visitada pelo seo aceio e pelo numero de bollissimas
imagens que conta, das quaes recordamos: as deS. José, S. Sebastião, Sa-
grado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora cío Rosa-
rio, Nossa Senhora da ÂbÈádiá, Divino Espirito Santo è outras.

Tudo isto devido aos ingentes exfórços do digno vigário desta fréguezi.à>
o referido padre Ângelo Tardio Bruno, que também se encarregou da
construcção da egreja de Nossa Senhora Üa Abbadia, construcção em soii-
das bases, tendo uma sò torre, cuja altura será de vinte e tantos metros.
Esta egreja é feita sob os auspícios dos fieis e àdmihistraclà por unia com-
missão composta dos srs. Antônio Pedro Guimarães, Augusto Alves Villela
e outros, sendo o procurador o sr. Marinho Ferreira, que tem se esmerado
muito para o bom* desempenho do seo cargo.

Além do prédio destinado ao «Grupo Escolar», de que já se acha con-
cluida a adaptação, o revm. padre Ângelo Bruno está agindo com exforçó
para construir próximo á egreja de Nossa Senhora da Abbadia um solido
e elegante edifício destinado a um Collegio para o sexo feminino, o (piai será
dirigido por freiras ou Irmãs de Caridade.
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admirandoZIntoVi n T"' n6SSa "^^ Cl'eSCÍa a n0Ssa sensa«â°.
borioso e sensato " ^ mUtU° d° Um P°V0 unido' 'ntelügente, lal

voacãoTue^T™0 T™ 
aM0S que deixam0s a«ui uma Pequena po-

reg lar' Z^o^Jt^T" 
** noventa e oit° °asas, senv,Lamento

petalaniemen e o I n ^* 
° alinhament0 d« choupanas, desafiando

a an|ípSacoS Tsé 1 
^P^ 

T™ 
n,0meDt° P°deria eXte™inar

um ã^MWM* T'IU00' el6Vada á c,4teg°pia de distrieto por
dosa n emoH f f 

° pel°;OMelhdro JoW™ Saldanha Marinho, de sau-aosa memona, então presidente da provinciano Minas.,

II

do ^T^ü^* "ÍT UTS de G°yaZ' na mar^em -»««ta
nnt^nfn Paranahyba, acha-se esta bella, florescente e im.po.tante povoação, a quasi 40 legoas de Uberaba e a vinte e quatro de T bè

píaniartos de rrada de fewo mais p™°s- - *<JS° ube"
Plantada no pontal de dois córregos, a 3 kilometros do caudaloso rioT juco, em terreno elevado e de legitima terra roxa, tem esta povoa a0 bel
HaabitaTflP°nente P6rSpeCtÍVa Pel° Seo dilatad0 « encantada iiodoní

a Viía d f" 
P°r Um, P0V° lab0rÍ0S° e pr°grcsSista, tem-se desenv Mdôvi2ai ™a *zr\::ztiv e occasiâo,de observar na s®i « me nz, levaclo por negócios e pelo deseio de abraçar v*

ri;rotisffio acendrad°e d° »$& ^^m li :
de „t 2 

' COnSegmr °S mel»wramentos materiaes e iniellectuaIde que ja dotaram sua villa, não tendo enxergado os tronecos e « rtim idades quasi insuperáveis, que commummente paralysam o desenviSfdas povoações sertanejas, longe de vias férreas, eypollhlHS ni os

ram e «^Tmlí? 
*' PaU'° P°V°aÇÔeS qU6 " C1'e™ *e d~.ve-

Barreto Mon^ £„?? 
'^ 

Taculoso' c<>'»° por exemplo : Bebedouro,
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Demais, no Estado de São Paulo, que, além de muito menor que o de
Minas, ainda tem grande parte de sertão deshabitado, torna-se mais fácil ao
Governo auxiliar, como de facto auxilia, á parte povoada com estradas de
rodagem, pontes, construcções publicas para foro, cadeia, e para estabele-
cimentos de instrucção, etc.

Em Minas, porém, não acontece o mesmo, ao menos cá pelo sertão, na.
turalmente por não comportar o thesouro estadoal a despesa com auxilio
a tantas povoações disseminadas por todo o vastissimo Estado; e dahi o mo-
tivo de estacionarem e mesmo se atrophiarem, durante dezenas e dezenas de
annos, os povoados do interior.

Conhecedor dessas circumstancias, tomei-me de agradabilissima sur-
presa ao ver a galharda Villa Platina com grande numero de casas novas,
ruas bem alinhadas, com illuminação publica, grande e bem cuidado jardim
na praça da Matriz, boa casa da Câmara, bonito prédio para o Grupo esco-
lar, a installar-se brevemente, a Matriz em reconstrucção, que muito vae em-
bellesar-lhe e augmentar-lhe o tamanho, a nova Egreja da Abbadia em
adeantada construcção, edificada em alta e lindissima colina que domina toda
a povoação, pontes sobre os rios Prata e Tijuco, de algumas dezenas de me-
trog, e tudo isto feito, é preciso frisar-se bem, pela Câmara Municipal auxi-
liada pela bolsa dos particulares, como v. g. o jardim publico, que foi feito
e até agora é custeiado por uma associação particular, sem um vintém dos
cofres públicos.

—Brevemente, a Villa será abastecida de agua potável, captada em abun-
dante manancial, muito á cavalleiro da povoação; para esse serviço a Ca
mara Municipal negocia um empréstimo endossado por 6 ou 7 importantes
fazendeiros, que a isso se otíereceram espontaneamente, tal o seo patriotismo
e a confiança que lhes merece a municipalidade.

Cuida-se já também do fecho do patrimônio, por meio de subscripção po-
pular e brevemente será esse serviço uma realidade.

O commercio com os habitantes do municipio e com o sertão goyano é
grande e bem movimentado.

Quasi dentro da povoação existem machinas de beneficiar café e arroz.
—Si não é pequeno o desenvolvimento do progresso material, o intellectual

não está estacionado; existe um bom collegio de estudos primário e secun-
dario para o sexo masculino; brevemente deve installar-se o grupo escolar,
cujo prédio está prompto ; escolas primarias municipaes e estadoaes para
ambos os sexos ; por meio de esmolas e subscripção cuida-se da fundação de
um collegio de Freiras para estudo primário e secundário de meninas; tem a
villa seo jornal hebdomadário, e uma excellente banda de musica.

O povo é amante da instrucção e, em geral, não ha este amor mal enten-
dido dos pães em não quererem se separar de seos filhos por grandes distan-
cias para instruii-os, pois muitos são os fazendeiros e moradores da Villa que
têm filhos e filhas em Uberaba e São Paulo; e este amor pela instrucção entre
os platinenses nâo é de agora, porquanto á frente dos negócios municipaes
acha-se um disfineto fazendeiro, moço de cultivada intelligencia, portador
de um diploma scientifico; outro distineto platinense, sócio e gerente de
uma casa commercial dalli, fez seos estudos na Europa; outro, ha pouco
mais de um anno, diplomou-se em engenharia civil pela Escola de Minas,
tendo feito o curso com brilhante destaque entre seos collegas.
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filhofde fal^l •ane,7 TT' 
deV6m Seguirtres ou ^atro mocinhos,

d Oueü.od em P 
lmP0,'tant«s do ™™icipio, para a Escola Agrícola Luiz

mente da íavm,™ T ^' 
* ° ^° ** b°m prenunci° Para «aperfeiçoa-

5?eitai« dT,2« í 
mT,P10, P6la br6Ve aPPlica5ao de machinas*jJwieiçoaaas da agricultura moderna.-Uma cousa extraordinariamente admirável em VillaPlatina- alli não hapohücagem, essa espécie de moléstia endêmica do nosso paT

dallf III * 
d6V0 dtar ° qU6 Se de° entre mim o W* m^ velho amigoaain, quando, de uma vez, perguntei-lhe <*""g"« Vocês aqui não têm dois partidos politicos ?-ao que me respondeo-

somo~ ;™^ut 
podemos ter- ^ ^ *>*>• ^ • 5KK£

nllÜIffi ^rabaIhar 
Para o engrandecimento do nosso municipio, enao lazemos o que desejamos ; como havíamos de nos arraniar si flilfcfmos nossas torças, maximé para applical-as em luctas SDei-lhe um-ôrauo/- e apertei-lhe a mão.O municipio é grande, talvez de uns 20.000 kilometros Quadrados- iabundantemente banhado por três grandes rios, Paranab^ Teto^e Pratapor mnumeros ribeirões, córregos e vertentes de buritysaes de S^ luSex.stemnos três grandes rios, como nos ribeirões e Cegos ca hoeh-as'zsit^^sobresahiQdo a ^^^:z^

Os campos são de optimas pastagens, havendo já grande área de invere tr iuSiii IP de ouituras; as ^Aüitüieni cxnubciancias, cobrem as margens dos rios e riachosA população do mun. orça hoje por umas 30 mil almas.
res,lain:::Çca0pd.in?0eto.CCUm 

™" ^ ^ CH~ tamb- «a-

caféAZo"etc° 
^ COreaeS ' grande' tamhem ad° ~^ P^uz algum

Emfim, é um municipio rico e de grande futuro, digno do bom novo m,eo habita e que talvez, mais breve do oue se iWn'™ hn ^ompo^o que
prósperos do grande Estado a que pertence' ? " "" "" d°S ""^

QuédFaad^nnn'VnStallaÇa° 
^1UZ 6leCtrÍCa na villa' aproveitando-se alguma

j' 
d af a-das'llu^as que existem nas proximidades da povoação. 

g
Ja fo. requerido ao Congresso Estadoal privilegio para uma linh, h„automóveis para cargas entre a Villa e Uberabinha ' 

de

immísõerarvinfpfrt10 artÍg°'eSCrÍPto ásPassas, em viagem.sobre minhasimpiessocs de Villa Platina e seo município, não devo citar nomes dos muifo,
totvm lPT1SOreS ^ S6° Pro«—o-que, de resto, T ant 

"ulgo

Íevd 
' 

I 
nT'\nd° °Sqi,eCer ° ,,0me venerando do velho vigário orevdiu. s,. padre Ângelo Tardio Bruno, italiano de origem e que hanúitos

z P;Xto\doem:osesf,iu,aescreiigiososdop

flr.rÜl?^'6 
C mUU° mereCÍd° ÍlnPulso P°deria o Governo de Minas sem

Sr orSSi °;fres pnblir ¦dar a este Ímp°"tante e i""
auxito',^^: 

~T dand°-lbefÔro 
P^| visto que maior

tpi, 
~°S fazendeiros de zonas já bastante povoadas e que desejarem adnuirirtonas em maior extensão para collocar os filhos e dar mais expansãoYsua
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criação e á sua lavoura, muito lucrariam em visitar Villa Platina e seo muni-
cipio, onde encontram fazendas superiores e por preços relativamente modi-
cos, e se estabeleceriam em uma zona prospera e de ridente futuro, em meio
de um povo ordeiro e laborioso».

(Fazenda da Bella Cruz, setembro. 1908.-Vicente Macedo).

CI.XXVI — MUN. DE) VIRGÍNIA

Fica este novo mun. ao Sul do Est. (valle do Rio Verde) e comprehende
um só distrieto de paz :

1 Virgínia (sede da villa e do mun.).
—Como territ. do distr. de paz de Conceição da Virgínia (ant. Bom Re-

tiro), desmembrado do mun. de Pouso Alto, mas sujeito ainda á comarca
deste nome, creou o Congr. Mineiro o mun. e villa da Virginia, pelo n. XV
do art. 7.° da lei n. 556, de 30 õ> agosto de 1911.

—Pert. este mun. de Virginia ao 5.° distr. federal e á3.» circuinscr. elei-
toral do Est. ; e quanto ao ecclesiast. depende do bisp. de Pouso Alegre.

O art. 9.°, n. 70, da cit. lei n. 556, assim regulou a linha divisória do
distr. da Villa :

« LXX. As divisas do distrieto de Virginia, elevado a municipio, são as
actuaes, excluido o território da fazenda—Bocaina do Rio Claro, que para elle
foi transferido pela lei n. 3.409, em 27 de julho de 1887, e que nessa parte fica
revogada para o fim de voltar a mesma fazenda ao distrieto da Soledade de
Itajubá, do municipio deste nome.»

— Por um recenseamento da freguezia da Virginia, feito dentro dos limi-
tes da povoação, em 12 de maio de 1911, pelo sr. Martinho Teixeira da Silva
Araújo, verificou-se o seguinte :

Ruas e Travessas
Largo da Matriz
Rua da Pharmacia
Rua Direita
Rua da Ponte..
Rua Diogo Uchôa...
Rua São Joaquim ..
Rua Coronel Antonio Britto
Rua Conego Manoel Carlos
Rua do Conimercio
Rua da Pedreira
Travessa Municipal..,.

• # • • « • • •
• • • •

¦ • •:'•.'»'

N. de N. de N. de
Casas Familias Almas
10 61
19 18 83
17 13 66
17 16 59
22 18 06
36 34 158
12 42

42
31 21 155
23 22 83

13

198 casas 168 familias e 815 habitantesExistiam, pois, em Virginia :
Ou resumindo :
Prédios grandes e pequenos, na actual Villa, 198,
Familias 168, com o total de 8<>2 pessoas.— Por uma estatística pecuária levantada, em fins de 1912, havia no mun,

de Virginia: gado vaceum, 3.400 cabeças; gado cavall ar, 1.670 cabeças;
gadoasinino e ninar, 530 cabeças; gado caprino, 180 cabeças; gado lanigèrò;,
150 cabeças; e gado suino, 4.100 cabeças.

-Ao solicitarem do Congr. Leg. do Est., em 1.- de Junho de 1911,
a creação do novo mun. e elevação do distr. de Virginia á categoria de Villa,
assim se externavam os seos habitantes;
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dis^^e sr t:z rXaiT0' rquantoa *°^° ¦*«*

^^^^^^^'^^ a cento e trinta mi-^.f^^^fei^^sr1*detrinta miiarrobas-
«••~.p»r;s,r„r\'í™r _'r~* *vu"d-p"»

Concorre o nosso districto com um co-nn Â ¦ aacento e cincoenta e o seo eleitorado^ Jurados em numero superior
ta e três eleitores.numero es 1 em w! f^f' 

"* lentos e quaren-
Deferida a nossa justa pretenoã^ Zt ^ & m&h de oitocentos.

esse benemérito ^fgf» ^Wtica que praticarádireito algum de outros diatfi vlT ?ffenderemos Oom este pedido
Pio pelas antigas divisas do dileto ^ * ***&> do munici-

reprí^^'^ 5^^' ^ *" tâ<> **»--*
creandoo municipio da Virgínia!! P 

'" riUe D0S farâo ^teira justiça,-Em 1909, em nossa penúltima edição (V\^ •> o , AMinas, pag. 867), escrevíamos estanorir.» i. Vo1, do 4'muário de
nia, dantes denominado do Bom Retiro ° ^ dÍSÜ'ÍCto dc Vi'^-

fl 
«Conceição da Virgínia, districto dè paz do mnn

SCvalle d0 Ri0 verde e - o - S,;Tonr;aedocop:,;í.T^a0;

incorporada ao de Pouso Alto, voltando d n"d° 
t6Pm° da Christina e

da lei n. 2.05O, de 4 de nbvâblf W W ?"* 
* 
P*^' em virtade

»., de 1881). 188°- 'Vlde Pag- 489, do cit. Alm. Sul
—A parochia possue umaiEereia Prt.f.r>a.-i„

grada á Nossa Senhora da Conceirao' ,Íd!n 7W>™ d° povo> e c°nsa-
chado e em bom estado de conservação O Z 

d° ^^ e Um Cemiterio fe-
está extinete. Çd0, ° P-tnroomo é grande e ainda nâo

d . 
-De nort/a ^.^£^^1^^ ~Ia-

de leste a oeste. D*,in,u"° ^loms,com egual extensão

bisp^dÍSanha7:^^1486^ '^^ da VirginU, que pert. aoa mà To sêiwmê s? tr sra a viiia d°p- <**«
Mantiqueira, que é a divisa dos dous sidos ao s 

P"8^0-6 & 5 leg0as a
de Uajubá, pa,sando-.se a 3 legoas o JíSj £&• á SO W ^dadejuba, a9 legoas, passando-se a 3 o Lourenço Ve,n r," dade de Ita'
e'dade de. hristina, passando-se a 2 l^rserr^o V° V - leg0as' a
legoas, Sylvestre Ferraz; ao N , o a /wnJT -fV"0 lH°: a N0" e a5
sando-se a 3 1/2 o rio ^e;aNF e?f T' 1 

^^ de Pouso Alto, pas-ando-se o rio Verde a 3 legoas R -' a r'°V" de «ap.vary, pas-

m



bí

o
T3uo

O

£

11

Quadro estatístico referente á industria de tecidos no Estado de Minas Geraes
Fabricas existentes em 1912

(Segundo o Relatório da Secretaria da Agricultura e os dados colhidos na respectiva Directoria de Industria pflò sr. dr. José Pedro Teixeira de Sousa)

Nomes das fabricas Localidade ou munici-
pio em que estão si-
tuadas

Nomes dos proprietários

Fabrica de tecidos Taboleiro Grande..

» fiação e tecidos.....» Beribery
» tecidos 'Gabiro^v.^;*.;;!;
» tecidos do Cedro» tecidos
» tecidos daItihga;^.17U']» P. e Tecelagem Marzagàõ.» tecidos S. Silvestre» tecidos Cachoeira dos Maça-cos
»tecidos União Lavrense].'.'.'.

2 »
3
4 »
5
6

»
8
9

10

12 »
13 »
14
15
16

17 »
18 ,
10 »
20 »
21
22
23
21
25 i
26 »
27 »
28
29 »

30 »
31 »
32 »

33
34
35
36 »
37
38 »
39 »
40
41 . »
42
43
44
45

46 »

47 »
48 »

49 »

50

51 »
52 »
53 »
54 »>

» tecidos do Rio do Peixe ...» tecidos Mascarenhas
» tecidos Santa Barbara .» tecidos S. Roberto .".» t. e Tecelagem Mineira
« tecidos Pedreira

»> tecidos S. Joannense
»F. T. Itacolomy
» tecidos Santa Maria» tecidos S. Domingos..-» tecidos Brumádo
» tecidos S. Vicente«tecidos Santannense
« tecidos Itabirense
» fiação e tecelagem de malha» tecidos Pedro Leopoldo» fiação e tecelagem de seda..« tecidos mineiros
» morins
» chitas...
» F. e Tecelagem Barbace-
nense

» aniagem e saccos
« tecidos Ss Antônio
» tecidos de malha
» tecidos de lã Peripery
» tecidos Melancias
» tecidos de malha da Serra.« F. e T. Moraes Sarmento..» :ecidos de malha S. Cruz..» tecidos ,S. Antônio (Cassu).» tecidos
» tecidos União Industrial ..» lécklòs Itaunense
» tecidos do Prado

Paraopeba

Curvello
Diamantina.,
Itab. do Matto Dentro
Montes Claros
Machado
Arassuahy
Bello Horizonte
Viçosa

Numero de operários
a

oi <l>
bfl u
<X> ¦¦'¦..: fl TO

®

52 S 3 ca gw s ê I

»••••••

Sete Lagoas.
íjaA ras......

Alvinopolis
Juiz de Fora
Diamantina
Diamantina
Juiz de Fora

i • ••*»•»

Itab. de Matto Dentro..
S. João d'El-Rey
Ouro freto
Viçosa.....
Santa Barbara,.. ]
Pitanguy
S. L. do Rio das Velhas
itauna
Itab ira do Campo
Juiz de Fora ...
S. L. do Rio das Velhas
Barbacena....... ...
S.João Nepomuceno,.!
Pará de Minas
Bello Horizonte

» tecidos de malha S.Pedro..
» tecidos de malha
» tecidos de malha Waltem-
berg

» tecidos de malha S. José...
» tecidos de malha
» tecidos Cidade do Pará» tecidos Bra»il "**
» tecidos S. Sebastião.'*.'.*.'.'.'!» tecidos Perpetua

Barbacena
Juiz de Fora
Juiz de Fora
Juiz de Fora
S. L. do Rio das Velhas
Sete Lagoas.
Bello Horizonte..
Juiz de Fora
Juiz de Fora
Uberaba
Cataguazes....
Cataguazes
Itauna
Bello Horizonte .......

•••••••

Juiz de Fora.

Juiz de Fora.

Juiz de Fora...*
S.João Nepomuceno...

Sete Lagoas,

Pará de Minas
S. João d'El-Rey
Curvello
Diamantina

1868

1886
1886

Companhia Cedro e Cachoeira

Companhia Cedro e CachoeiraBanco HypothecariÕ do BrasilCompanhia União Itabirana
Ribeiro & Maia
Braga, Dias & Octavio WestinCompanhia Industrial Itinga
Companhia Industrial SabarenseDr. José Felippe de F. Castro * • • t • « *

Companhia 1. Cachoeira dos Macacos...
Idem Fiação e T. União Lavrense.

1889
1891
1891
1892
189 i
1894
1895
1895
1896
1896
1898
1899
1905

1906
1906

1907
1907
1908
1908
1908
1908
1908
1909
1909
1910
1910
1911
1911
1911

1912

1912

1912
1912

1912

1912
1912
1886

Companhia Fabril Mascarenhas
Viuva Bernardo Mascarenhas
Banco Hypothecario do Brasil
Companhia F. e T. S. Roberto
Idem Industrial F. e T. Mineira
Idem Fabril da Pedreira
Idem Industrial S. Joannense
Idem Fiação e T. Itacolomy
Idem Progresso Industrial
Idem Fabril de T. S Domingos
Idem Industrial Pitanguiense
Idem Cedro e Cachoeira
Idem Sárttahriense  .Idem Industrial de Itabira do Campo.Antônio Meurer
Companhia Fabril da Cachoeira GrandeEstado de Minas
Comp. Fiação e Tecidos Sarmento
Idem Industrial Paraense
Idem Industrial de Bello Horizonte...
Idem de Fiação e T. Barbacenense....
Dr. Luiz de Souza Brandão
Daruiche Massud
Carlos Stiebler.  
F. Mascarenhas & Filhos
Comp. Industrial Renascença..'.'.'.'.'.'.'.
Dr. Cícero Ferreira e outros
S. A. Moraes Sarmento
Siqueira & Monteiro
C. Mascarenhas & Filhos
M. Ignacio Peixoto & Filhos..
Osono Mattos et Irmão !..
Comp. Industrial Itaunense
Idem Minas Fabril

Souza, Geren & Comp.

Stumpf & Comp

David Waltemberg
Comp. Manufactora S. José...'....'.'.'.'.,
J. Pinto Mascarenhas.

Comp. Pará industrial
Simões, Baeta & Comp ,..
Aristides José Mascarenhas
Cosme do Couto, Motta & Comp

500:0000000

400•0000000
300:0000000
103:000j?000
160.0000000
250:0000000
150:0008000
600:0000000
320:0000000

600:0000000
1.200:0000000

360:0000000
600:0000000
400:0000000
420:0000000

1.200:0000000

200:0000000
300:0000000
420:0000000
150:0000000
250:0000000
400:0000000
600:0000000
600:0000000
720:0000000
500:0000000
600:0000000
60:0000000

1.500:0000000

500:0000000
1.000:0000000

120:0000000
100:000000:;
50:0000000
15O;OOO0OOO
190:00000001
250:0000000
80:0000000
250:0000000
100:0000000
100:0000000
250:0000000
50:0000000
450:0000000
300:0000000

70:0000000

15:0000000

10:0000000
80:0000000

60:0000000

200:0000000
320:0000000
400:0000000
100:0000000

19.058:0000000

180:0000000

500:0000000
280:0000000
300:0000000
220:0000000

387:0000000
200:0000000

700:0000000
525:0000000

300:0000000
708:0000000
400:0000(300
420:0000000

1.800:0000000

200:0000000
450:0000000
100:0000000

390:0000000
300:0000000
400:0000000
600:000000?)
480:0000000
800:0000000

1.505:0000000

342:0000000
900:0000000

350:0000000
225:0000000
150:0000000
210:0000000
360:0000(300
216:0000000
3O;OOO0OOO

350:0000000
180:0000000
70:0000000
180:0000000
100:0000000
3oo:ooo0ooo

70:0000000

19:0000000

20:0000000
66:0000000

180:0000000

120:0000000

16.583:0000000

107

71
20
54
41

56
46

50
92

36
141
50
41

218

35
60
16

40
30
60
32
50
102
10

310

72
100

70
24
25
30
30
15
4

50
20
20
30
4

38
22

2

3

10

30
40
32

2.448

l

176

259
180
37
86

90
58

200
59

134
185
100
80

419

36
125
84

96
62
155
160
250
142
30

346

123
200

180
52
30
40
40
65
14

140
70
10
50
28
42
58

25

5

8
21

70

70
90
52

5.032

283

330
200
98
127

146
104

250
151

170
326
150
124
637

71
185
100

136
92

215
192
300
244
40

656

195
300

250
76
55
70
70
80
18

190
90
30
80
32
80
80

27

8

9
26

80

100
130
84

7.480

100

140
110
50
72

40
108
74

125
300

120
141
78
74

332

50
78
100
32

80
101
150
120

200
6

297

100
200

100
34

22
50

67

15
70
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Espécie e quantidade de producção em 1912
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70
148
120

220
670

250
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200

330

220 900.000 metros de tecidos branco e di cores.E' a primeira fabrica no gênero fundada imMinas e a segundn no Brasil.
1.700.000 metros de tecidos diversos.
800.000 metros de tecidos de cores diversas550.000 metros de tecidos diversos.
360.000 metros de tecidos diversos.
Está parada actualmente.
Está parada desde muito.
791.000 metros de tecidos diversos.
600 000 » de tecidos diversos.
1720.000 » de tecidos diversos.
1.500.000 » de tecidos de algodão. Estão sen-do montados 190 teares que perfazem os 300indicados.
118.000 metros de tecidos diversos.Brins de algodão e linho, colchas e cobertores.1.000.000 metros de tecidos diversos.
1.350.000
5.000.000

crus,
480.000
800.000
410 000

de tecidos diversos,
de brins, riscados e algodões

algo-

120 480.000 » de algodões diversos.
120 800.000 » de tecidos de algodão.
150 410 000 »> de tecidos diversos.

25 Está parada actualmente.Está parada desde muito.1.020.000 metros de tecidos diversos.
140 1.400.000 »> de tecidos diversos.
300 1.250.000 » de tecidos de algodão
210 2.000.000 * de tecidos diversos.
100 120.000 dúzias de pares de meias.
250 1.800.000metros de tecidos diversos.

15 Tecidos de seda de vários padrões.229 2.600.000 melros de panno tinto, brins
250 1.103.000 metros de morins.
300 2.100.000 « de chitas de diversos padrões

Í=S°2a900 * 4e tecidos de algodão branco.750.000 » de aniagem,
39.000 dúzias de pares de meias.
45.000 » de pares de meias.
72.000 metros de casimira de lá, diversos padrõesTecidos de algodão diversos. P^ioes
8.00C dúzias de pares de meias.
500.000 metros de tecidos diversos.
Meias e camisas de meias. i, , ,o r
120.000 metros de tecidos diversos.
540.000 » de panno branco de algodão.12.000 dúzias de toalhas felpudas.
1.200.000 metros de tecidos diversos.Tecidos felpudos e de malha. Começou a func-cionar em 1913. *
12 000 dúzias de pares de meias e 1.800 dúzias decamisas.
5.100 dúzias de pares de meias. '

5.400 » de pares de meias.
7.000 » de pares de meias eò.000 dúzias decamisas idem.
40.000 dúzias de pares de meias e 13.000 dúzias decamisaí, idem.
Começou a trabalhar em junho de 1913.Começou a funecionar em 1913.
300 000 metros de algodões diversos.Está parada actualmente.
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AVE! BRASIL!
(Jonathas Serrano)

A's vezes, transportado, extatico, diviso
Neste berço da luz, pátria das primaveras,Uma reproducção daquelle paraísoDado ao homem por Deos nas primitivas eras.
A natureza aqui, na graça de um soiriso,
Não blasphema, na fúria oriunda das crateras:
Mas offerece ao müiido o espectâcülo inviso
De um paiz ideal de sonhos e chimeras.
Região sem par, que tens em teo seio um thesouro:Onde pôde encontrar a deslumbrada vista
Maravilhas egüâes, sob um céo mais azul ?
Terra de Santa Ciuz ! Padrão immorredouro,
Attestando da Fé a esplendida conquista,
Fulgeoem teo Armamento o Cruzeiro do Sul !

a nossa bandeira
(EXTR. DA REVISTA «O TlRO BRASILEIRO»)

rfe.H"Verd°' 
da côrJ108. '"«''es e das florestas que embellesam a nossa terra,desde a serra de Roraima até a barra do Chuy ; azul, como o céo infinitoem que abre os braços lúcidos o Cruzeiro do Sul; dourada, como o sol quealegra o espaço e (ecunda os campos: a nossa bandeira retrata nas suascores as supremas maravilhas do universo!

Filhos do sul ou filhos do norte, qual de nos não estremecerá de orgu-lho a sua gloria? Qnal de nós não vibrará de enthusiasmo-, ao sentil-a ac-clamada por outros povos? Qual de nós não se commoverà, vendo-a des-
íf»,h ?mPaiz,eX,;1'anh0' 

o» nâ° ^ sentirá capaz de maiores andaciaspara a defender de uma affronta e livral-a de uma derrota ?
A nessa bandeira é como um pallio confraternisador sobre a cabeça detodos os brasileiros. s
Unamo-nos para honral-a na sua grandeza c para flue ella seja semprepara nos, alem do symbolo da Pátria, o symbolo do Bem, da Razão, davUbiiça* *
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So e mattingivel o que é impeccavel; só é forte o que é puro.
trahafw8 d° PT qUe tornam asua bendeira respeitada : sâo os
d ,Tr:„ , 

S60S eraPrehendimentoS, o poder da intelligencia, a inteireza
tZ dHoCr'oamn„aIoTimÍdade d° S6° COraÇâ0' *» lhS da° *"**

UMA QUADRINHA CHEIA DE ENSINAMENTOS
(ATTRIBÜIDA A DOM PEDRO II)

Muito vence quem se vence,
Muito diz quem não diz tudo:
A um discreto pertence
A tempo fazer-se mudo.

A' BANDEIRA
(Mario de Lima)

O' auri-alvi ceruleo-verde panno,Sacro emblema, purissima bandeira,
E's o symbolo amado e soberano
Da grande e livre terra brasileira.
Em tuas cores varias symbolisas
Toda a grandeza do Brasil. E, quandoDo alto tremulas, ao sabor das brisas,
Ficam vinte milhões de almas pulsando.
Verde... esperança... Verde a cor que inunda
A selva em banho esmeraldino. Encerra
Promessas de fartura, é a côr fecunda
Com que a seiva alchimista tinge a terra.
Amarello... o oiro fulvo, o trigo loiro...
Coloração symbolica que indica
Quanto essa plaga é dadivosa e rica,
Na triumphal eclosão de um sonho de oiro.
Azul... serenidade, céos escampos
Cravejados de rutilas estrellas...
O' trecho azul, lembras a noite pelasSolidões immortaes de nossos campos.
Branco... hosannas á paz, concórdia. A listaBranca, que sobre o globo azul se encurva,
E' uma faixa de amor que, em doce curva,
Abraça o mundo em fraternal conquista.
O* auri-alvi-ceruleo-verde panno,
Que amortalhas as glorias do passado,Todos te acclamam como soberano,
Farrapo do ideai, trapo sagrado!
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ENVENENADOS...
(Pei^ayo Serrano)

A nossa referencia aqui é feita, não aos intoxicados, physiologicamente,mas aos que têm as almas invadidas pelo atroz e subtil veneno da cólera e doódio, do despeito e do rancor.
Porque ha nuanças diversas nesses horríveis estados d'alma, quando oespirito se entenebrece na escuridão do mal.
Almas envenenadas... Como exprime bem tal expressão toda essa vio-lenta crise de ira, que devora a psycU de alguns indivíduos ! Só enxergamo mal, so aspiram o perfume tóxico da inveja, só se sentem bem no satânico

prazer de detrahir a honra alheia, de macular a alvura de um beijo casto, deejacular o ódio impotente sobre o nome e o pundonor dos que têm valor mo-raI,dos que brilham e vencem nos rudes e combatidos prelios da lntelligen-cia e do Labor. Brio e caracter, intransigência e pertinácia, afíeições e bon-nades, nada representam e não têm cotação no meio apodrecido em que en-vilecem essas almas escravisadas pelo constante rancor contra tudo e contratodos. O despeito lhes apaga a consciência e a justiça; um único senti-mento- e esse de congênita perversão moral- vegeta ou abrolha nessas ai-mas envenenadas : o mórbido e vaidoso sentimento de torturarem, com umarequintada volúpia de malvadez, os corações generosos, os espíritos ma^na-nimos, as consciências honestas e as intelligencias creadoras...

Bello Horizonte, 6-XI— 912.

ANTE A BANDEIRA
(A li pio Baxdkipa)

Altaneiro pendào da libeidade,
Estandarte da paz e da esperança,
Cuja egrégia divisa as bases lança,
Da mais larga e geral fraternidade !

Senha augusta da Pátria, nobra herança
Do tocante labor da Antigüidade,
Onde o sacro saber da Humanidade
Mostra as eras por vir grata bonança !

Nunca o zelo sem fé t3o plano altere,
Antes busque entender, prese e venere
Esse voto de amor no lemma expresso !

Não tremule nos campos da batalha,
Nunca «sirvas a um poro de mrrlallio». .
Mas de pai lio na-: festas do progresso !
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COI^SELFIOS

( Padre Antônio Vieira )

^ rr:^: ?,±,,ons de «»¦ »- ¦»«* ¦*» de «>mar, Mi.

bos^rurmim^r6 mUÍt0°~lh0 «o» o dinheiro: é q„e am-

SALVE! PAVILHÃO DQ BRASIL!
(Belmiro Braga)

Desdobra, bandeira altiva!
Varre a terra e beija o céo !
Que nós te traremos viva
No seio, como um trophéo.
K's o symbolo sagrado
— O' auri-verde pendão !
Do nosso Brasil amado,
Que amamos de coração !

*

AO SNTBAB PARA A ESCOLA
(Arthur Lobo)

que cousas deveras praticar, que actos te são defesos§ 
g aS9UmeS•

Tua mãe commovida osculou-te as fapps p fon inmS.

de sua companhia, porque te arrancavam da sociedade M SI ,preoccnpação se entretém, para remetter-tc* áTscolaÍnLv™ th*pela primeira vez lhe sôaao ouvido como um my terio Cament"!' 
^
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Tu, soffrega por te reunires ás collegiaes que vias passar de uniforme
azul, chilreando como um bando de andorinhas em férias; tu, que dormiste
uma noite inteira abraçada á «Cartilha Maternal», em que se desdobram o
zodíaco do abe e as constellações do syllabario ; tu, que já tinhas o farnel
provido, desceste a correr a escada, sob cujo alpendre ficavam os teos te
contemplando, amorosamente, até que a fita azul dos teos cabellos desappa-
recesse ao longe, como uma borboleta caprichosa, passeando o azul das
asas, em manhã de primavera.

A casa emmudeceo com a tua ausência, como si delia se houvesse exha-
lado um perfume raro ; as bonecas jaziam desterradas para os cantos dacasa, e teo irmão, reduzida a destroços a planejada cerâmica, inconsolavel e
triste, adormeceo, sonhando talvez ir um dia disputar-te á escola.

Não sei porque começo a participar da mesma tristeza e das mesmasapprehensões. Bem sei que vaes receber hoje o baptismo da instrucção,
teo espirito entra para a communhão da intelligencia, novos horizontesvão se abrir para o campo de visão de tua alma. E' exacto ; porém, nuncamais regressarás á innocencia venturosa desta edade ; nunca mais retroce-
deras a essa quadra deliciosa que hoje termina para os teos sete annos
crystallinos ; porque a instrucção é também a desillusão ;~porque tu, quepartes tão cheia de esperanças, de projectos venturosos e de castellos pue-ris, sentirás daqui a pouco os primeiros attrictos da vida e as suas primeirasamarguras.

Floresceste até agora na atmosphera familiar do amor, dispondo dos
desvellos que deram á tua infância um curso tranquillo. Hoje vaes do lar
para o collegio, contraes novos compromissos e deveres, vaes conviver nasociedade que já é o esboço desta outra em que nós vivemos, e que traz desdea origem os germens dos mesmos preconceitos, das mesmas paixões, dasmesmas necessidades e dos mesmos combates.

Obstáculos múltiplos desviarão d'ora avante o curso plácido do teo des-tino, forçando-o a vencer difficuldades, a contornar embaraços, em que peseá tua vontade e aos teos caprichos: já não intervém ahi o carinho materno
para guiar-te os passos e apontar-te o caminho; á clemência se opporá a jus-tiça ; á persuasão do aíTago, o rigor das medidas; ao carinho, a disciplina, o
principio e a ordem. Tua liberdade será medida, pesada, regrada, porquenão se adquirem novos direitos sem contrahir deveres novos. Em nomedas necessidades sociaes mil compromissos tácitos te collocarão dentro deumeireulo de ferro ; todos os teos actos serão rigorosamente regulamentados,
as tuas acções sujeitas á censura, a vida inteira canalisada para um obie-ctivo. J

Que queres? E'assim a vida humana. Invej aras mais tarde as borbo-letas, as aves e as plantas, vivendo eternamente no grande Lar, no seio ge-neroso da Natureza, a Matriz de todos os lares. b
Eu não sei si me regosije ou se te lastime, porque não entraste sómen-te para a escola; entraste para a communhão social ; e eis-me amortalha-

do de apprehensões, imaginando, Flor, as ciladas em que podes cair, ima
ginando, Ave, os furacões em que te podes perder...
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EDUCAR
(Olavo BnyAc)

Educar não é apenas ensinar: educar é amar, è amparar, é ser pae. Oeducador crêa almas novas, como o floricultor novas flores.
Não é o educador quem se limita a passar do seo espirito para o do edu-cando noções de sciencias ou de arte. Isso é por assim dizer a parte me-canica do ensino, que o trato dos bons livros pode dar por si só.O papel do educador é mais nobre : elle forma o espirito, affeiçôa o co-ração, transforma a alma e o corpo, equilibra os nervos, robustece os mus-culos, aperfeiçoa o cérebro, apura a intelligencia, desenvolve a bondade,ensina a justiça, afervoraa coragem ; elle tira, em summa, da creança ohomem, como se tira do carvão negro o diamante claro, e do petróleo as-

queroso a luz radiante.
Assim, o educador é o pae desvelado, que não limita o amor á sua prole,mas extende-o, como esses rios de águas fecundas, que fertilisam em torno doseo leito legoas e legoas de terra...

B
(Arthur França)

Bocca ! Divina bocca ! Si levanta
A voz dulcissima da serenata,
Todos suppOem que fulge e que desata
Uma porção dc estrellas da garganta.
Si se abre num sorriso que desata
Meiguice e graça, que deslumbra e encanta,
Um thesouro de pérolas e prata,
Com uns longes de ouro, nesse cofre canta...
Beijal-a ! Que desejo activo e forte !
Só a fidalga correcção do porte,Ora, é mesmo de pôr a gente louca !
E dos braços da morte yér, querida,
Que para eu regressar ditoso á vida,
Bastava-me um só beijo dessa bocca!...

Nota : como, em 1907, já esclareceo o Annuario de Minas (vol 11 pa**620), o jovem poeta mineiro Arthur França falleceo, em Diamantina, dèixan-do incompleto este formoso soneto, sua ultima composição, já elle agonisan-te... Outro poeta mineiro, Belmiro Braga, compoz os três versos finaes paraconcluir o pensamento do mallogrado moço diamantinense ; e hoje estam-
pamos o soneto assim completo.
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Epigramma de Gicero
(Brant Horta)

Confia teo batei,-barqueiro, ao vento
Que dos mares se agita na amplidão :
Nào confies, no emtanto, um só momento,
A' mulher teo amor, teo coração.

Pois que a vaga mudando a cada instante,
Como o próprio elemento assim requer,
E' menos movediça, é mais constante
Que a constância inconstante da mulher.

A ESCOLA
(Coelho Netto)

Fundar uma escola é construir um futuro.- Só um edifício pôde avultar
ao lado delia, o templo ; — assim ficarão contíguas duas eternidades : Deos
e Alma.

Não sei de lavoura mais bellado que a do mestre e, entre o que espalha
a sementeira no alfòbre e o que incute o verbo no espirito, é, sem duvida,
superior o segundo.

O pão da seara mitiga a fome um dia; a instrucção é elemento peren-ne : pão é pasto ; idéa é luz.
O lavrador planta para o corpo, o didacta semeia para a alma.
E'na escola que o povo se transforma em nação.
O alphabeto mantém o passado no presente e singra para o Futuro.
Barca sagrada, de vinte e cinco remeiros, vogando no Tempo, o alpha-

beto é mais misericordioso do que a arca, porque, salvando a tradição e a
Humanidade, espalha os cantos da aurora do mundo na tristeza contempora-
nea, como aves de madrugada soltas no crepúsculo.

Mais vale uma creança que jogue com o alphabeto do que uma horda
ignara sahida da Escuridão.

«Não basta ser homem, é preciso ser força, ter consciência de si e conhe-
cimento da Vida»,

«A Esphinge reapparece diariamente com o sol -éo mysterio, e, si os
esclarecidos luetam para decifral-o, que farão os míseros que desconhecem
os caracteres da inscripção fatal ?»

A escola é como uma torre alta, a que se sobe por escaleira fulgida —
de degráo em degráo mais a vista alcança descortinado o mundo, o universo,
desde os horizontes rasos da terra até as nebulosas suspensas em colgadu-
ras rutilas.

A letra é a voz, o numero é penna; a palavra éo Verbo, emanação di-
vina ; o calculo ô asa, que triumpha no espaço. Com estas duas forças
chega-se até onde pôde chegar o espirito».
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HYMNO ESCOÍLAE
(Arthur Azevedo)

Estudo, ó luz altiva e franca,
0' magestosa e eterna luz !
Que as trevas cerebraes espanca
E ao mundo e á vida nos conduz I

Que sejam teos os nossos hymnos.
Os nossos cânticos de amor
Ouve na voz dos pequeninos,
O' nobre estudo, o teo valor l
Companheiros, eia, avante !
Conquistemos o saber !
A ser misero ignorante
E' preferivel morrer !

Quando soubermos muita cousa,
Saber queiramos inda mais !
Na nossa illustração repousa
Toda a ambição dos nossos pães.
E só chegando a taes extremos,
) encendo assim trabalhos mil,
Nós beneméritos seremos
Do nosso esplendido BrásiU
Companheiros, eia, avante !
Conquistemos o saber !
A ser misero ignorante
E' preferivel morrer!

Mrnilil 
a]e(;radestehymno-compostape]o fali. escriptor e poeta brasi-

ianeiro ^ 
' foÍ musicada Pel° "'° Barroso Netto no Rio de

O E3NTSI3STO

(Victor Hugo)
«Cada menino que dotamos de ensino nos faz ganhar um homem,

de c?uz!em ' 
°Ítenta tó0 fWam á eSC°la' na0 sabem ler e a^ignam

A ignorância engendra o crime : a ignorância é aescuridade em oue co-meça o abysmo, onde se arrasta a razão e a honradez pereceDeos, que é o primeiro autor de tudo que se escreve, poz no mundo emque ha homens ignorantes, as asas dos espíritos nas paginas dosMi™lodo o homem que abre um livro encontra nelle asas e pode elevár-se apmrar nas alturas em que a alma se move com liberdade.
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A escola é um santuário como a capella.
O alphabeto, que a creança soletra, contém uma virtude debaixo de cadaletra, cujo tepue fulgor illumina suavemente o coração.
Dae á criança livros a propósito.
Caminhae deante delia para que possa seguir-vos.
A ignorância produz o erro e o erro produz o crime. A falta de en-sino produz ao Estado homens-animaes, cérebros incompetentes, fataes in-stinctos, cegos, terriveis, que caminham tacteando pelo mundo moral.
llluminemos os espíritos, éo nosso primeiro dever; façamos que o cere-bro mais vil se converta em luz.
Devemos cultivar as intelligencias, o germen tem direito a ser fructo e o

que não pensa não vive.
Comprehendamos, emfim, que a escola converte o cobre em ouro e quea ignorância transforma ouro em chumbo».

Saudade!
(Alvarenga Peixoto)

« Não me affllige do pôtro a viva quina :
Da férrea marca o golpe não me offende ;
De sobre as chammas a mão se não distende
Não soífro do agulhête a ponta fina.
Grilhão pesado os pés não me domina;
Cruel arrocho a testa não me prende ;
A' força, a perna ou o braço se não rende ;
Longa cadeia o collo não me inclina.
Agua e pomo faminto não procuro :
Grossa pedra não cança a humanidade :
O pássaro voraz eu não aturo.

Estes males não sinto; é bem verdade :
Porém, sinto outro mal indamais duro,
Sinto da esposa e filhos—a saudade !»

Nota: este soneto, escripto pelo poeta Inconfidente, quando prisioneironos cárceres da Relaçâo-hoje Câmara dos Deputados da Rcpublica-e apósa leitura da cruel sentença da famosa alçada, em 1792, é dos mais bellos dalingua portugueza. Ha nelle ternura e elevação de pensamento eguaes ás
que inspiraram outro notável soneto, o de Dom Pedro 11, no exilio^ em 1890
(vide vol. IV deste Annuario, pag. 400) quando morreo a Imperatriz.

Regras para bem conservar a vida
Um dos maisillustres professores da Faculdade de Medicina de Paris,odr. Labbé, redigio as seguintes prescripções, que tanto se podem applicar

ao verão europeo como ao nosso estío brasileiro :
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!•• Evitae apanhar sói; usae chapéos os mais leves possíveis.2. Usae vestuários ligeiros, amplos e claros.
Hon!'° 

Alimentae-vos' moderadamente, preferindo o regimen lacto-vegeta-

ben^maduras1 
flUCtaS 

^^ ^ 
cuidadosamente descascadas e, sobretudo,

iwríJl?6Í~T 
d6 c,onSerVaS' de dôces C01» «ême, emflm, de todas asiguarias susceptíveis de se alterarem com o calor.

„„„6'' 
Bebei bastante água, mas filtrada ou esterilisada, quer pelo calor,quer por agentes ehimicos, como o iodo ou o permanganato

riJ^lV^VíV0"1 
bebidas frescas' Porém não geladas, e nunca po-niiaes o gelo nas bebidas.

n« ,-í'tlFaZ6Í 
exel'cicios moderados; evitae a vida sedentária: ropousae apósas lefeiçoes, mas que não o seja por longo tempo.9.» Tomae banhos de chuveiro ou de immersao, com água fresca.

cama JTT 
C°m. 'a ,6lla aberta 6 evitae oobri^os, demasiadamente, nacama, evitando cortinados, tapetes e muitos moveis em vosso dormitório.

Lm Programnia <le Governo
: (JòÃo Pinheiro) ; ;

«Abrir escolas que illuminem a intelligencia das creanças; ensinar otiabafl.o aos adultos; guiar e aconselhar, nas duvidas, aos produetores;cuidar das questões materiaes, sem o abandono da parte espiritual e moral:
ZLT° 

SmCer0.:da liberdade; tornar a paz garantida; a justiça amada;paternal o exercem da autoridade; conciliadora a politiea;-é„ senhores re-presentan es de Minas Geraes, operários ephemeros que somos do serviçopermanente da Patria,-é termos trabalhado pelo grandioso ideal republi-cano na terra mineira, que, primeira, o sonhou, por elle deo vidas e o temexecutado, nestes 18 annos de regimen, sem retrogradações e sem precipita-çoes. *
E'arealisação do lemmaque se inscreve no pavilhão brasileiro, pelaperíeita conciliação da «Ordem e Progresso».-Nota: foi com esta synthese admirável que o dr. João Pinheiro da Silva

T°, w™dente de Minas Geraes' encerrou a sua 2.-Mensagem de 15 de Ju-nno de 1908, dirigida ao Congresso do Estado.

Pátrio Symbolo

(Brant Horta)
Bandeira de minha terra,
Panno sagrado e gentil,
Em cujas dobras se encerra
O coração do Brasil ;
Emblema que nos recorda
As mais gratastradicòes,
Vibrando namesmacorda
Milhares de corações ;
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Panno verde—alma esperança!
Na senda do progredir;
Ouro e azul—mar de bonança,
De opulencia, no porvir ;
Ouro e verde—escrinio d alma
Altiva desta nação,
Quer oscillante na calma
Tranquilla da viraçào ;

Quer ao choque árduo e tremendo
Das batalhas immortaes,
Quer nas águas, destemendo
A fúria dos temporaes ;

Que sem desfallecimentos
Tu, bandeira verde e azul,
Desfraldada aos quatro ventos,
Domines de norte a sul.

Quando andava na escola...
(Lúcio de Mendonça)

«No nosso periodo colonial, as remessas de ouro do fisco, que de Villa-
Rica se faziam para o Rio de Janeiro, iam escoltadas por soldados.

Entretanto, annos depois, uma companhia de mineração, estabelecida
não longe da capital da provincia, mandava, a uma longínqua estação da e?-
trada de ferro d. Pedro II, os seos caixotes de ouro por um lote de tropa to-
cado apenas por um velho e uma creança, avô e neto, muito conhecidos na
estrada; e nunca, em annos sem conta, houve ataque, ou tentativa, siquer, do
assalto contra os dous tropeiros inermcs.

Mas este conto, absolutamente veridico, depois de estampar semelhanlr.
exemplo da boa honradez mineira, vae também consignar um caso de astuci^,
que não é matiz extranho nos costumes da provincia.

Nas proximidades da capital, por onde transitava outr'ora a tropa real,
carregada de ouro, com o séquito armado que esse soberano, como qualquer
outro, não dispensava, a estrada passava, entre serra alpestres, por um ter-
reno cavado de abysmos e ouriçado de pedras.

Ora aconteceo que um dia, ao atravessar o peior do caminho da serra,
cahio uma besta e um dos caixotes de ouro, rolando pelo despenhadeiro, de-
sappareceo e desapparecido ficou.

Toda a procura foi inútil. Como o caixão era precioso o dinheiro da
Real Fazenda não era brinquedo, a tropa e toda comitiva falharam no logar
um dia, para mais meúda busca. Nem assim nada! Que fazer ? A tropa se»
guio viagem.

Morava naquelle trecho da serra um casal de faiscadores, a quem a nova,
que se divulgou pelos arredores, accendeo a cobiça.
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fun/o^r 
entre/i-marid0 e mulher, dar caça ao thesouro, descendo ao

draíoí n5»m°' 
deVaSSand0 Cada eminência, esmeuçando as brenhas, pe-ai a por pedra, moita por moita.

dias^L!!l?)HerdÍdOqUereSÍStaaUraaperseguiÇâ0 dessas: depois de dias ,
toSS° Pacient« labor, a mulher que descera ao fundo do escu"
sinho tóiVrt^ 

n° 
TI**6 

Um C°ne tmnCad0 derocha> soltou um grito-sinho abaiado e tremulo: lá estava engasgado na pedra o caixão do fisco.
neirl. °Spef 

a"se a noite Para voltar á <&», aconselhou a cautelosa mi-

desclTosdnÉne- ¥ 
S°IÍdã° & treVaS' ° CaÍXâ0 conduzido Pelos d<™- «

sob e onde «.nfl?1*' ^ ° P°S<> nâ0 6ra graça' cheg°u ao fundo d° <*sobre onde ainda o enterraram a muitos palmos da superfície.
ouro oeíd d^ hflv° k6 

Janeir°: tornou a troPa a falhar um dia acata do
chS'n de*Char! °UtraS buscas %W#tüiram e o Governa-

recomofn^H 
", anfnU,nClal- Por «ditae^ * pregões, que a Real Fazenda

CoLTel lTnamnade d° theS0Ur° a qU6m ° levasse a Villa ***
meTharSoT "^ °S ¦*""" flSOaeS ° f°SSe lá acc"^ - se"

ínaí^^02í. 
*" minei~«—a na mesma vidinha mo-

oomMoííií.f *S:utend° C°m° " ° tÍVeSS6m°S tÍrad° M bat6Ía'
Mas passados uns três annos, entraram a trocar ouro em maiores por-

rdo°utt:aS-dizianientàoque'na sua y&mm, *^Z4Z-lanao uma veia mais rica.

das luítíís tr^hL^8 f 
melhorarem a casae amarem, como câmara-oas uns ties tiabalhadores. Assim, com o pessoal augmentado, não sorore-hondena que as apurações fossem mais fartas, e na vespeiá de apurar aareia enriquecida, pela calada da noite e na ausência dos camaradas Tá semeavam no serviço algumas oitavas tiradas do caixão. 'Mas, desde o feliz achado, e ainda antes que os seos haveres manifesta-dos valessem grande cousa, disse uma noite a mulher ao marido •

ger o"n\gorcai'oTeC1Sa 
^ "^ '^ eSCr6Ver & C°ntar; sinã0 corao has do "

" -Quererás tu que eu, com setenta annos, vá agora á escola ?—Quero, sim, e has de ir, * _ . i* .
E o homem foi. Era a risotâdos meninos aquelle condiácipulo de cabel-lo brancos a soletrar no syl.abario; mas, ao cabo de uns mezes, quando milsoube escarranchar o nome, ler gaguejando alguma cousa e fa er correh emente as quatro operações, deixou-se de aulas o marmanjáo.Para que o contendo do caixáo enterrado podesse vir á circulação sem

Ihl H°nga!; 
°,CaSaI de V6lh0S augmentou progressivamente o numera detrabalhadores da lavra, a qual já se tornava a mais aíamada daqueles si-

. Não faltou porém, que a inveja viesse demonstrar que era notável nprosperidade dos velhos: chegou ao Governador da Capitania d nuncÍ ano-nyma de que tinham sido elles quem achara o caixão de ouro do flsco per-i.do naquellas paragens, havia já uns bons dez annos- ' l
Assim foi que um dia tiveram a casa varejada pela busca; mas o caixãocontinuava bem enterrado e sobre elle se havia, Éàé muito, extendido 1
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ladrilho polido pelos passos e onde os mastins da policia não deram com os
tijolos, que duas vezes por mez se erguiam e tornavam a assentar. Mas a jus-tiça real, quando farejava dinheiro, não esmorecia tão depressa. Lá foram os
velhos conduzidos á capital emettidosem interrogatório.

Tinha então o mineiro os seos oitenta annos bem puchados. Era prover-bial, e constava ao inquisidor, qüè o velho hão mentia nunca, desse por onde
desse; deferio-lhe o juramento aos Santos Evangelhos, è conÜadàmehte per-
guntoü-lhe si em qualquer tempo encontrara um caixão de oiiro que iá paraa metrópole, ;

—Ackei, sim, respondeo com um risinho parvo, o homem.
Grande sensação; as ratasanas da lei estremeceram de gosto.—Quando? voltou a perguntar o juiz.
—Senhor, ha úm bom par de annos.
—Quantos ânnos ?
—Isso agora, não posso dizer bem.
—Diga, ápproximadãmèntè.
—Também é difficil, senhor,q ue eu de menioriaándo que é úhia desgraça.
—Mas pela sua edade, pelo seo casamento, por qualquer facto notável

da sua vida, pôde indicar a época.
—Ora, espere vossa mercê... foi um pouco antes de eu andar na escola.—Riram-se todos,
O juiz olhou entre irâdÒ e compadecido, pára a cabeça branca do res-

pondente, e entendeo que tinha perdido o seo tempo, ou o pobre diabo de-
sarrasoava, ou o tal achado não era o que se tratava de aventar: esse não
podia ter sido tão antigo como o que elle confessava.

—Vá em paz, homem de Deos, que o seo júiso não me parece seguro.
—Muito obrigado a vossa mercê; mas eu hão digo outra coisa.
Voltou para a serra o velho astuto com a mulher ao lado, e pelo caminho

mais de uma vez lhe disse esta :
—Olha lá se não tens ido á escola !...
E, uma vez arruinada a obra da inveja, logrou o casal de velhos esva-

siar pacientemente o caixão enterrado, antes que cada um delles fosse, na
forma da lei commum, encher afinal o seo caixão debaixo da terra».

A Hygiene ensinada nas escolas suecas
Nas escolas da Suécia encontram-se sempre, em logar bem visível, e em

letras enormes, as seguintes prescripções, que bem merecem o titulo de re-
gras para viver com saúde e longamente:

1.* O melhor preservativo das doenças pulmonares é o ar fresco, de dia
e de noite, condição necessária para a saúde.

2.o O movimento é a vida. Fazer todos os dias exercícios ao ar livre,
trabalhando e passeiando.

E' o contrapeso do trabalho sedentário.
3.° Comer e beber simples e moderadamente. Quem preferir ao álcool a

água, o leite e a fructa, consolidará~a saúde e augmentará a sua capacidade
de trabalho e de felicidade.

4.° Ter cuidados intelligentes com apelle, resistir ao frio por meio de la-
vagens de água fria, e tomar um banho quente uma vez por semana, isto todo
o anno; para se poder assim conservar a saúde e evitar os resfriamentos.
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5,° 0 vestuário não deve ser nem muito quente, nem muito justo ao
corpo.

6.° A habitação deve ser exposta ao sol, secca, desafogada, limpa, clara,
agradável e commoda.

7.o Rigoroso aceio em tudo: ar, alimento, água, pão, roupa, vestuário,
casa, tudo deve ser limpo; e também o mobiliairo; é o melhor preservativo
da colerina, da variola, do typho e demais doenças contagiosas.

8.° O trabalho regular e intensivo é o melhor preservativo das doenças
do espirito e do corpo; é a consolação nos contratempos e a felicidade da
vida.

9.° O homem não acha nas fej$,t i i turbulentas o repouso e a distracção, que
obtém após o trabalho. A noite é para dormir. As horas de descanço e as
festas devem consagrar-se á família e ás satisfações espirituaes.

10. A primeira condição de saúde é uma vida fecundada pelo trabalho
e ennobrecida por boas obras e alegrias sãs. O desejo de ser um bom chefe
de família, um bom trabalhador na sua esphera de acção, um bom
cidadão, isso dá á vida umivalor inestimável.

j?deos á Cairia
(DOM PEDRO DE ALCÂNTARA)

Mensageiro do amor e da saudade,
Toma o teo vôo pela azul planura:
Vae dizer ao Brasil em que tristura
Tu nos deixaste aqui na soledade.

Vagam commigo os meos na immensidade,
Buscando em terra extranha sorte escura;
E eu mais longe ainda irei: que desta agrura
Sei que caminho vou da Eternidade.

Mas ah ! que vejo ! Apenas te remontas,
Entre os dois pegos voejando ás tontas,
Rápido tombas em revoltas águas...

Bemvindo sejas, ó celeste aviso !
Que assim me revelaste de improviso
A morte como termo a tantas maguas.

1889 (21 Nov.)

Pescada singular!
(hildebrando pontes)

Uma serie de saltos formados de rochosos massiços de schistos, quebra
a serenidade das águas do Rio Grande, pouco acima da ponte metallica da
linha férrea Mogyana, no Jaguára, dando logar á formação de diversos ca-
naes conducentes a um único, que fica sob a ponte.
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In,!^' 
aíí 

T"! 
imPulsionada« Pela queda brusca adquirem grande ve-

dont V , 
d° °n00ntr0 ás b°r^ d0 estóto canal- Produzem um mldonho tervedouro, cuja travessia deve ser mesmo difficil aos grandes

m„0Nfb°rda 
es'"iuerda desse golpho, antes de ser construída a ponte existiauma enorme pedra com um degráo ou passeio, á rodaOs pescadores, de preferencia, escolhiam esse logar, para mais mm™

oütf 1T* 
°COa,SÍa0' d°ÍS individuos se Postaram, um do lado de baixo e

do outío. 
Clma ^^ gPande Pedra' ™* Vencia oceultava-os um

desJjarSas!tÍraram " 'ÍnhaS' ' 6Spéra qUe lheS Cahissem *» a-óes as
Momentos depois, o pescador de abaixo sentio vigoroso empucho nali

panheiro de pescada, que, cabindo nas furiosas águas do golpho, fõr a mira™losamente salvo por aquelle meio *^ miracu
E conta-se isso, como caso authentico...
Uberaba—outubro de 1907.

SONETO
(AURELIANO LESSA)

Ma torinentOtí som nome, jia desenganos
Mais negros quo o horror da sepultura;
Dores loucas e cheias de amargura,
E momentos mais largos do que os annos.
Não são da vida os passageiros damnos
Que dobram minha fronte. A desventura,
Eu a desdenho... A minha sorte dura
Fadou-me dentro d'alma outros tyrannos.
As dores; dalma, sim; esta somente,
Algoz de si, acha um pesar cruento
Em torturar-se ao fogo, lentamente.
Oh ! isto é que é soíírer ! Nenhum tormento
Vale um gemido só dalma tremente,
Nem séculos as dores de um momento !

A M,— 59
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LABORTHERAPIA

•

(arthur Azevedo)

E' preciso dizer que para os desgostos vergonhosos, pára os incidentes

que todo o homem desejaria arrancar do seo passado, ha uni remédio so.
berano: o trabalho.

Soffres ? Trabalha ! Deves ? Trabalha ! Faltaste ao teo dever ? Traba-
lha! Perdeste uma por uma todas as illusões, todas as esperanças? Traba-
lha? Pensas na morte ? Trabalha, trabalha sempre, porque o trabalho te
absolverá, te consolará, te rehabilitará !

Monólogo de um menino
(No dia de seos annos)

(URIEL TAVARES)

Faço annos hoje. Por isso,
anda por todo o meo lar

um reboliço
de atordoar.

O bom padrinho mandou-me
um livro muito bonito,
que tem na capa o meo nome,
em letras grandes, escripto.

Estaes vendo este bouquet ?
Sabeis quem foi que m'o deo ?
Foi a madrinha Lelé,
que é como um anjo do céo. .

A mama tem-me coberto
de beijos e de carinhos:
o céo me parece aberto
e eu vejo, a rir-me, os anjinhos.

Mas... conforme o uso dos velhos,
o papá, sem me importar,
tem andado a me amolar

com ósseos conselhos.

Ora, papá! deixe disso !
Vamos rir e pandegar,
augmentar o reboliço
que vae por todo este lar!.*.
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Lefras mineiras
(Fausto Brasil)

^ 
Desde a legendária geração contemporânea de Joaquim José da SilvaAavier_o grande heroe que, abnegadamente, escreveo com o seo sangue asprimeiras e mais brilhantes paginas da historia da nossa liberdade política

flllf f nCa 
°hamada «""Vencia*,-até as gerações actuaes,havendo entre aquella e estas a luminosa seqüência do rastro brilhante que!a sua passagem pelo Planeta, deixaram em nossa Historia os nomes ines-

ST n 
Helirtdora> Evaristo da Veiga, Conde de Prados, Ottoni,

A .£ V&W& 
° ?-? Matta Machado- esconde de Ouro Preto, Cesariò

íllÉí? °' 
XfVÍ!1' da VôÍga' AffonSO Penna- Silvian° Brandiae Bernardo Guimarães; desde a denodada legião dos intemeratos garimpei-

ri 1' 
a°S,?OSSOS. d,as' ffi? ° Estad<> de Minas Geraes vem affirmando a suareal preponderância nas letras, nas artes e nas sciencías, como na adminis-tração e na política.

Não ha, talvez, entre os factos mais notáveis da nossa vida um só a quenão esteja ligado, directa ou indiretamente, o nome de algum filho deiviinas •
Nas letras, porém, essa preponderância alcança quasi as proporções deuma verdadeira supremacia mental. p v
Estudando a literatura brasileira desde os tempos coloniâes, encontra-ihos, entre os mais Ulnstres escriptores clássicos de então, o nome do gran-de ep,co Santa Rita Durão, justamente considerado pelos críticos o iffi:da poesia brasileira Em seo magistral poema .Caramurú», no qual, com um

sTntaCr H?S -a° deSCrÍ^,.e cantadas as ^™ da brãsileá terra, temSanta Rita Durão oitavas bellissimas, dignas, por certo, de serem ass enadas pelo épico immortâl dos «Lusíadas». assigna-
Seguenv-se, a Santa Rita Durão, os nomes desses dois vultos, por mais deum itulo dignos da admiração e da gratidão de todos os brasileiros: Clau-dio Manoel da Costa, consagrado poeta e autor do poema .Villa Rica» e dosivros «Epieédio», «LabyHntho de Amor», «Munusculo métrico», etc nosquaes e cultivado o soneto com aprimorado cuidado ; e Thomaz AntônioGon saga, o celebrado autor da «Marilia de Dirceo»
Mais proximamente, temos ainda na hteratura brasileira uma affirmaçãocabal de pujança da intelectualidade mineira.
Dá-nol-a Bernardo Guimarães, um dos mais notáveis romancistas patricios e o mais brasileiro, talvez, dos nossos romancistas, pela prefer nc ados assumptos que formam a admirável contextura de seos livrosRealmente no brilhante autor do .Garimpeiro» e do «Seminarista», en-contra-se um dos mais bèllós escriptores nacionalistas, preferindo sempre osnossos costumes para thema dos seos romances e as suas soberbas paisagens para scenario da acção dos typos, que em seos livros estuda. ' 

"

Na geração literária brasileira, qüé precedeo a actual - geração forte naqual figuram os nomes de Graça Aranha, Eucl.ydesda Cunha? Coelho NettoAluisio de Azevedo, Virgílio Várzea, Fábio Luz, B.lac, Murat e outros-tata
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bem o grande Estado entrou brilhantemente representado por intellcctuaes
da rija tempera de Augusto de Lima, Affonso Arinos e Affonso Celso.

Não é extranhavel, portanto, que a actual geração literária mineira nos
offereça o quadro animador da mais fecunda exnubèrancia mental. Ha ali,
actualmente, escriptores que, não fosse o poderoso entrave de uma exces-
siva modéstia, estariam já na Academia Brasileira,

A egolatria, porém, não é conhecida np probidòso meio literário mi-
neiro; e dahi o desinteresse com que lá é acompanhada a distribuição, feita
«inter amicos», das palmas acadêmicas, aos plumitivos cortesãos das -co-
teries» literario-cariocas.

Entretanto, perdôe-se-nos a franqueza: esse desinteresse, essa como
que indifferença com que em Minas são recebidas as noticias das exdruxu-
Ias eleições acadêmicas, indifferença que se mantém a despeito mesmo da
entrada, no cenaculo augusto dos novos Immortaes, de nomes não consagra-
dos, esse desinteresse, afigura-se-nos, é profundamente condemnavel,

O grande e adeantado Estado tem o dever de não consentir, e isso por
patriotismo, que a Academia de Letras seja invadida pela mediocridade.
Aquella assembléa, que deveria reunir a nata da nossa intelectualidade, a
continuar no caminho em que vae, reunirá em breve todos os mercadejado-
res de elogios dos jornaes cariocas...

E, então, que pensarão os escriptores extrangeiros, quando, ao visi-
tar-nos, forem recebidos por acadêmicos ignorantes com quem não poderão,
sequer, trocar quatro idéas, por não terem idéas próprias os novos acade-
micos ?.,.

Não! Minas tem tradições gloriosas que deve zelar. Os seos belletris-
tas precisam sacrificar um pouco cie. sua modéstia, oecupando os logares que
lhes competem, na vanguarda., na dolosa do nosso adeantamento intellectual,
assim como «Tiradentes», e seos companheiros de gloriosa jornada, sacrifi-
caram sua vida e sua liberdade pela causa santa da Liberdade Pátria.

Escriptores do talento e operosidade de Nelson de Senna, Carlos Góes,
Mendes de Oliveira, Lindolpho Azevedo, Soares Brandão, Belmiro Braga,
Prado Lopes, Mario de Lima, além de muitos outros, não tom o direito de
permanecer indillerontes á investidura acadêmica da ignorância e da futili-
dade carioca.

Precisam, ou antes, precisamos todos nós que nos interessamos pelas
glorias de Minas, dizer aos «parvenus» da nossa literatura que o movimento
mental do Brasil não é registado unicamente pekis edições da livraria Gar-
nier. Precisamos gritar, bem alto, que em Minas também se escreve, lô e
discuto, sobre todas as questões do Arte e de Sciencia, do Critica e de Es-
thetica contemporâneas.

Rio-1911.

Homens íllustres
A seguinte lista de nomes illustres, è uma prova de que o talento e o

gênio não sào exclusivos de uma classe ou raça :
Foram fidalgos : Chateaubriand, Tycho.-Brahe, Galileo, Descartes, Bacon,

Boyle, Cavendish, Dante, Alfieri, Cooper, Scott, Byron, Shelley, Raleigh,
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Sully, Bolingbroke, Mirabeau, Montaigne, Smolleot, Fielding, Hume, Bulwer,
Lytton, Conde, Conde Tilly, Walenstein, Marechal de Saxe, Melborough, Wél-lington, Voltaire, PaJmella, Armonde, Caxias, Ouro Preto, etc.

Pertenceram á classe média ou burgueza : Newton, Cuvier, Wollaston,
Young, Kepler, Dalton, Herschell, Shakespeare, Milton, Petrarcha, Dryden,
Schiller, Gcethe,Molière, Wordsworth,Keats,DanielDe-Foe, AdamSmith, Jay-
me Watt, John Hunter, Carlyle, Jeremias Taylor, Drake, Oliverio Cromwell,
Washington, San Martin, almirante Nelson, Bolívar, Padre B. de Gusmão, etc.

Foram proletários e plebeos : Colombo, Copernico, Luthero, Dollond,
Franklin, Faraday, Laplace, Ben Johnson, Bunyan, Burns, Béranger, Janin,Brindley, Stephenson, Arkright, Telford, Livingstonc, Inigo Jones, Canova,Cook, Jorge Fox, Turner, Sir Jon Hawkswood, Sir Cloudcsley, Shovel, Ney,líoche, Soult, Junot, Murat, Berthier, Gonçalves Dias, Padre José Maurício,To bias Barreto, etc.

AUTHTJR LOBO
(Franklin Magalhães)

Terra de Santa Cruz, sê tu bemdila !
E bemditasêtu, Terra de Minas,
Cujos serros azues, cujas campinas
Vibram do Poeta á lyra, que palpita !

Eil-a : — entre os astros de ouro resuscita
A sua alma, entre essas lâmpadas divinas.
Soes, ó Deos, com que os mundos illuminas,
Lá dessa eterna cupola infinita !

Minas, num mar de luz sem íim te banhas :— O astro dos Evangelhos, das Kermesses
Illumina-te os rios e as montanhas,

Doira-te os céos cle irradiações opimas,
E te enche toda, ó Pátria, que floresces,
A' harmonia ineffavel das suas rimas...

AETHUR LOBO

Nasceo em Montex-Claros, c, irradiando,
Subio acima dos mais claros montes ;
E, erguendo mais o vôo, altivo o brando,
Foi de Bello Horizonte o azul galgando,
Km buscado mais bellos horizontes...

Nota: pertencem a uma palestra literária de Franklin Magalhães o -o-neto e a quintilha acima, referentes ao saudoso Arthur Lobo, patrono da ca-deira oecupada por Franklin, na Academia Mineira de Letras
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HYMNO DOS ESTADOS
(Prof. Honorio Guimarães)

1—Sou o magestoso Pará,
o grande e formoso Estado,
que da bella Guajará
deslumbra o paiz amado.

Çôrç:—P' Brasil! ó Paíria santa
dos nossos antepassados,
que a lyra dos poetas canta
nos seos poemas arrojados ;
ergue teo nome sagrado,
gloria de nossos avós,
no sangue puro lavado,
de brasileiros heróes.

2—Ao Norte durmo contente,
sobre a nação recostado,
como o Pará, constantemente,
pelo Amazonas beijado.

O' Brasil! etc.

, 3—Eu sou Maranhão altivo,
Athenas brasilia eu sou,
onde sempre, acceso e vivo,
o patriotismo vibrou.

O' Brasil! etc.

4—Banhado pelo Oceano,
sabei que sou Piauhy ;
com braço forte e humano,
sempre a Pátria defendi.

O'Brasil! cie.

5-Eu, Ceará sempre ditoso,
sou mesmo a terra da luz,
que o civismo impetuoso
e a liberdade traduz.

O' Brasil! etc.

6—Das bellas plagas do Norte,
do meo Rio Grande adorado,
se ergue o caboclo forte,
p'ra da Pátria soldado.

O'Brasil !etc.

7—Na hora mais perigosa,
que uma alma aíílicta consome,
Parahyba victoriosa,
sempre sítívará s«o nome.

O'Brasil! etc.
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8—No solo pernambucano,
de Albuquerque terra viril,
cáe o braço do tyranno,
vence a causa do Brasil.

O'Brasil ! etc.

9—Tomada dos hollandozes,
qual Pernambuco também,
das Alagoas por vezes
mostrei o valor que tem.

O' Brasil! etc.

10—Eu sou de Fausto Cardoso
a terra que tanto amou,
e onde seo nome glorioso
uma epopéa buscou.

O' Brasil! etc.

11—Bahia diz-me um passado
só de triumphos e gloria,
já por Castro Alves cantado,
já repetido na historia.

O'Brasil! etc.

12—Victoria posso cantar,
no Espirito Santo querido,
que nunca soube deixar
o orgulho pátrio vencido.

O1 Brasil! etc.

13—Dos montes do Corcovado,
no painel bello e profundo,
canta o poeta inspirado
a Guanabara do mundo.

O' Brasil! etc.

14—Aqui os Andradas plantaram
o gerníeri são cia altivez ;
São Paulo, pois, proclamaram
da Pátria... a águia talvez.

O' Brasil! etc.

15—Do Paraná contemplando
soberbas águas contentes,
eu pude ver triumphando
as nossas armas valentes.

O' Brasil ! etc.

1G—De Florianópolis fitando
terras immensas e mar,
sinto meo peito apertando,
p'ra sua historia cantar.

O'Brasil! etc.
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17—Do Sul nas luctas cruéis,
em que o sangue irmão jorrou,
da bravura e esses laureis
gaúcho povo alcançou

O'Brasil! etc.
lò—A Matto Grosso me prende

suprema e nobre affeição ;
que o peito meo comprehende
amor ao lindo torrão.

O'Brasil ! etc.
10—Onde Anhanguéra passara,

vibrando sua energia,
Goyaz soberbo fundara,
no berço da fantasia.

O'Brasil ! etc.
20—Sou o berço da Inconfidência,

dos martyres da Liberdade,
a pátria da Independência,
dòs prophetas da verdade.

Côro:-(y Brasil ! ó Pátria santa
dos nossos antepassados,
etc.

O jogo
(Ruv Haruosà)

«Ha uma calamidade peior do que a loteria e a bolsa. Estas derivammas no segundo gráo, de uma enfermidade humana, cuja descendência im-modiata é infinitamente mais reprovada e desastrosa. De todas as desgraças
que penetram no homem pela algibeira, lhe arruinam o caracter pela for-tuna, a mais grave é, sem duvida nenhuma, esta : - o jogo na sua expres-são mãe, o jogo na sua accepção usual, o jogo propriamente dito ; em uma
palavra:— o jogo, os naipes, os dados, a mesa verde.

Permanentes como as grandes endemias, que devastam a humanidade,
universal como o vicio, furtivo como o crime, solapando no seo contagiocomo as invasões purulentas, corruptor de todos os estímulos moraes comoo álcool; elle zomba da decência, das leis e da policia, abarca no dominiodas suas emanações a sociedade inteira, nivela soba sua deprimente egual-dade todas as classes, mergulha na sua promiscuidade indilierente até osmais baixos volutabros do lixo social; alcança no requinte das suas sedu-cções as alturas mais aristocráticas da intelligencia, da riqueza, da autori-dade; inutilisa gênios ; degrada principies ; emmudece oradores; atira álucta política almas azedndas pelo caftismo habitual das paradas infelizesa família corações degenerados pelo contacto quotidiano de todas as impu-rezas, á concorrência do trabalho diurno os náufragos das noites tempestuo-sas do azar ; e não raro a violência das indignações furiosas, que vôm estuarno recinto dos parlamentos, é apenas a resaca das agitáçc es e dos destroçosdas longas madrugadas do Casino.»
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TTESFEK.A.I-.
(Edgard Matta)

Por entre a grande Dôr da luz agonisante
O Angelus perpassa assim como um lamento ;
Vem procurando o aprisco um vagaroso armento...
Eleva a Lua cheia o pallido semblante.

Sons mágicos de uma harpa extranha e soluçante...
Accorda na floresta o trovador—o vento,
E a Monja sideral, subindo lento e lento,
Inunda a terra de um clarão terrificante.
Do valle vem a voz monótona das águas,
Do rio soluçando as sempiternas magnas
E o fundo marulhar austero das cascatas ;
Cae sobre a Natureza a calma dos luares;
Vagueiam pelo azul diaphano dos lares
Plangencias, orações e psalmos e sonatas,

Physica Organisação do Barão do Rio Branco

(Por Liberato Bittencourt)

Ex digito gigas.ProverÍuo latino.
José Maria da Silva Paranhos, vulgarmente conhecido por Barão do RioBranco, nada deixava a desejar, quando analysado no ponto de vista phy-sico: porque era alto e porque era forte, «de linhas correctas e solemnes,como que destinadas a se perpetuar no cunho cias medalhas».
Por 1.-80 approximadamente lhe devia andar a estatura; por 80 ki-los, o peso.
Quem o encarasse aos quarenta e poucos annos, forte como Caxias erobusto que nem Osório, diria sem vacillar que elle vendia saúde.
Tão forte e robusta lhe era a compleição.
Mesmo aos sessenta annos, quem delle se approximasse. examinando-lhe cuidadosamente a corpulencia, a grossura do tronco e dos membros1, tho-rax de Hercules e membros de athleta, diria convencido que o gloriosovencedor do Amapá e das Missões vida teria, ainda intensa, para mais demeio século.

Era de physica constituição sobremodo invejável.
Ordinariamente se admitte, e com bem fundadas razões, que os grandeslidadores são sempre desequilibrados no ponto do vista physico, Excepcões

porém, existem, e das mais honrosas: Caxias, uma das pedras angularei nafeitura da nossa nacionalidade, era uma clellas; Rio Branco outra!
Falava compassadamente, como que a medir bem o alcance do dizer.Prudência de diplomata apaixonado pela carreira. Mas sua voz era forte e
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muito bem timbrada, correcta na expressão e synthetica e convincente no
argumentar.

Tinha espaçosa e enrugada a fronte, sob a qual se fazia vêr um olhar
sempre encapellado, a trahir continuamente o pensador e o philosopho.

Só usava bigode. Ate certa edade, porém, cerrada havia 3. barba, por-ve/itura para lhe attenuar a calva enorme, inteiramente á mostra, antes do
seo trigesimo anniversariq de peregrinação na terra.

Aquilino lhe era o nariz, largas as narinas, grançtes as orelhas, sobre-
cenho forte, o queixo curto, o pescoço muito grosso e a cabeça quasi re-
donda, vista de frente. Projectada esta em plano vertical, certo teria parafigura uma circumferencia de circulo muito approximada.

Vestia-se com aceio, mas sem a mininia elegância. Nas suas visitas ao§
corpos desta guarnição, coisa que elle praticava continuamente, ia quasi sem-
pre de sobrecasaca preta, collete branco e com a larga cartola daquella
primeira côr, ao alto da cabeça. Mas o seo trajar habitua} era frack, cal-
ças brancas e chapéo panamá desabado á frente.

Não conhecia o riso, ao tempo em que se fez governo: abusava, po-rem, do sorriso. E quando de pé, difíicilmente tirava a gorducha sinistra
do bolso da calça ou do quadril esquerdo.

Sua physionomia era attrahentissima, plena de superioridade e de doçura,
de energia e de bondade.

O Barão do Rio Branco era um homem bonico.
Todos com elle sympathisavam, logo á primeira vista. E si acaso a

alguém se dirigia, esse lhe ficava logo affeiçoado. Parecendo cultivar com
esmero as sciencias occultas, encarava sempre firme o olhar do interlocutor.
E como era maneiroso no falar, não via senão amigos em torno da sua pes-
sôa veneranda e nobilissima.

Rio, 1913.
O Mestre-Escola de Outr'ora

(Senador V. M. de Mello Franco)

«Ha cerca de quarenta e tantos annos mais ou menos, viajando eu para0 sertão, deparou-se-me na estrada, junto ao arraial do Coromandel^ o velho
professor Moura, mestre-escola naquelle remote arraial sertanejo. O pq-bre homem viajava a pé e descalço, conduzindo um oflicio do subdelegadq
a uma influencia eleitoral do logar. Devia trazer-lhe pessoalmente a res-
posta, percorrendo uma distancia de mais de dez legoas, sob pena de prisão;

Era uma vingança política. Um subdelegado moldado pela lei de 3 de de-
zembro de 1841, chefe politico local, era o terror dos habitantes e dos secta-
rios do partido adverso. O mestre-escola, pobre e indefeso, não pocliafugir á fúria intransigente da irritadiça autoridade policial. Tal a penosa
situação e as circumstancias d© mestre-escola de antanho».

Bello Horizonte—março—913.
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AORÜZ
Estrellas
Singellas,
Ltizeiro^
Fagueiros,

Esplendjdps prbes que o mundo aclames!
Desertos e mares — flores vivazes!

Montanhas audazes qne o céo tapetaes!
Abysmos
Profundo*!
Cavernas
Eternas!
Extremos,

Ipnjenços
Espaços
Azues!

i

ffifôfi

J Altares e thronos;
Humildes e sábios— soberbos e grandes,
Dobrae-vos ao vulto sublime da Cruz!
Só ella nos mostra da gloria o caminho!
Só ella aos fala das leis de — Jesus.

Fagundes Varella

Mm
atiS

1 *'
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FORMA

(Mendes de Oliveira)

Sendo immortal, a idéa é a belleza suprema
Da creação. Assim, da flor salva-se o aroma,
Do coração o amor, do astro o brilho que assoma
A esphera universal—universal diadema:

Por isso, a inspiração immortalisa o poema,Porque é a luz, de que o verso é uma simples redoma.
m sempre assim na Giecia, assim foi sempre em Roma,Onde a arte culminou, cheia de graça extrema.

Comtudo, ao vêr-te, uma alma invencivel e terna,Sorrindo, me escravisa á verdadeira normaDa summa perfeição, que o espirito governa.
Ao passo que o teo mito os meos sonhos transforma,Convenço-me afinal de que a visão eterna
Que rege, soberana a vida e o mundo, é a Forma,

Ainda alguns pseudonymos mineiros

(Vide vol. I, pags. 390-392, e rol. II, pags. 611-614, deste Annuario).

(Escriptores e jornalistas)
Lemiel - Commendador Josá Pedro Xavier da Veiga;Br az (Juhãs - Dr.. João Massóna.
J- mri^—Di\ Abelardo Roças.
Jayme de Favblas - Prof. Lindolfo Gomes.
Herminio - Dr. Edgard de Castro.
Fran-Vial - Albino cie Oliveira Esteves.
Thomaz R,ubvm-~ Padre Antonio Torres.
Orlando Serpa — Dario Augusto Lins.
Florestano ~ Dr. José Eutropio.
A. Beldo— Aldo Delfino,
R. Manso — Dr. Augusto Mario Caldeira Brant.
Paulo Gomes — Vicente Jardim.
Severo Lebon — Olegario Pinto.
Sylvano - Franklin Magalhães.
Reiva.rol —¦ Linclolpho Xavier.
Raz João - Dr. F. A. Pinto do Moura.
Eãmonçl Rol— Agenor Paes.
iMvigiião Marcondes — Dr. Astolpho Dutra Nieacio.
Angeliis— Commendador J. P. Xavier da Veiga.
Marlim Pescador - Prof. Leopoldo da Silva Pereira.
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Nessus — Dr. Nelson de Senna.
Silvio Câmara— Dr. Phelippe Ache.
Serrano Pristino-Dr. Dario Augusto Ferreira da Silva.
Guy crAlvim-ldi'. Affonso da Costa Guimarães.
K-lQOO-o — Dr. Antônio Camillo Filho.
Gil-Vaz — José Botelho Reis.
Paulo deCotegype - Dr. Nelson de Senna.
Camillo — Dr. Zoroastro Alvarenga.
Victor— Mario Mattos.
Mario Lotus— Mario Antônio de Magalhães.
Alberto Olavo— Mario Mattos.
Erasmo — Prof. Leopoldo Pereira.
Barão da Via Crucis — Benjamim Ramos César.
Mathusalem — Major Igaacio Gama.
Edelweiss — Dona Ottilia de C. Fonseca.
Decio — Columbano Duarte.
Rodrigo —Mario Magalhães.
Prologenes Pinto — René Vieira.
Jacintho Escobar — Onofre Andrade.
Elpacio Nora — Agenor Paes.
Polycarpinho - Dr. João Masséna.
Jokanaan — Mello Barreto Filho.
Sirius Lotus — Oswaldo Araújo.
Xisto Tapajós — Valentim Villela.
José da Piedade—Padre Zeferino de Abreo.
Lúcio Flóro - Dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires.
Gervasio Silva— Dr. Vicente Ferreira Paulino.
Biévrino— Dr. Juào Antônio cle Avellar.
Fortiler — Napoleão Reys.
Uno da Silva — Dr. Uerculino Pereira de Sousa.
Iiàivino — Dr. Mario Paes.
Gildano — Galdino cle Oliveira.
João de Barro — Aluisio de Bárros.
Brisac — Dr. Abilio Machado.
Dom Ruy — Franklin Magalhães.
Virialo Cunclator — Dr. José Nicodemos de Araújo
Romeu Florival - Prof. Antônio Valentim de Gouvea.-Ignoramos a que autores pertencem os seguintes pseudonvmos usa-dos em jornaes mineiros: •)mu,s' usa

Gil Moreno- ChrislopKiliis- }>. Xiguole- ?
Th rodo Valle—? Pescador--! Jiick—l
Nicoll-? ¦ Samuel das Selvas- Paulo Sereno- »
lrm% Villar- % dos Phantasmas- Publio Sura^ ¦> 

'

Ambrotypo-? Crysus-? Paulo Syloano- i
Joào Varges- ?. João da Troça- Lucas Roherio- »
Lucano DinU- Marion- Lucan0 Estrella- "
M. Condorino-? Osanan- Xislo Flucu>->
Antônio Gonçalo— Z<1 do Canto- Van Elhi— *
Albano Fábio- Frilz d'Alva - Mariac- ?Zeca Moreno— foliam— t*à* ? -

JunLUtt João do ^rejo—?
Claudino da Boa Sorte-¦? \ Braz x. Bastos—''
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0 trabalho
(Dr. SVfcvro RoMÈib)

A pagina mais bella e sublime do contingente humano é o trabálHo.Afugenta a miséria, dissipa o vicio, combate os erros, lana as (íifficul-dades, vence os obstáculos, fortalece o coração, nobilita é engrandece aalma.
Quantas vezes o tédio ou a saudade, a melancolia ou o pessimismo otrabalho espanca, trazendo ao espirito a bonança, a paz e a felicidade ?
Sem o trabalho a humanidade feneceria sob o jugo da miséria, dd vicio• do infortúnio.
Não haveria sociedade, nem moral, nem virtudes, porque o trábalhadeanta a sociedade, progride amoral e traz a virtude:
O trabalho glorifica, honra eennobrèce.
E' a santa mensagem da vida.
ET a prosperidade e engrandecimento áo lar, das nações, do mundo,«mfim.
Trabalhae, pobres ouriços, moços ou velhos, que a bella propaganda, alei do Universo se resume, se encerra no magestoso emblema dá Vida oueconstitue o trabalho.
O dia de amanhã vem menos duro, menos sombrio de atravessar, se tra-balharmos sempre com perseverança e deriodo.
Engolfado no trabalho, procurando passar o tempo, qtíèr seja o operárioou o titular, os dias serão de certo mais felizes e trántiüilíos, esquece-se omundo, olvida-se a própria natureza, abandoná-se, afugenta-se o pèiòr dosTicios-a preguiça contagiosa e perniciosa-enferhiidáde que atàCa de brefe-rencia aos ridículos de almas míseras e pequeninas.
Amae com ardor o trabalho, emblema sagrado que Deos legou comolenitivo ás agruras da humanidade soffrédorà.

Ji palavra £roji/
A respeito da palavra Brasil, eis o que escreveo o sr. Cândido de liguei-redo : «...apalavra Brasil figura mesmo em moedas, sellos, notas do The-souro e documentos officiaes, ora com è) ora com z, podendo-se dizer que oBrasil é a única nação civilisada que não sabe escrever o próprio riome»

(Cândido de Figueiredo, A Ortographia no Brasil, pag. 8, edição de 1908).-Nós propendemos sempre para a graphia Brasil com s, niais seguida eúnica historicamente autorisada, segundo o parecer irrefutável dos eruditossrs. Capistrãno de Abreo, Ramiz Galvâo e outros mestres.
Neste Annuario assim temos sempre escripto, em todas as nossasedições.
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A terra dá Liberdade
(lindolphò xâvíer)

Eis nesta curva ideal que aos desertos se extende
As tranquillas regiões dos planaltos centraes,
Na larga linha azul que os infinitos fende,
Goyaz, Bahia abraça, e Matto Grosso prende,Vindo fechar-se emfim nestas kinas Geraes.
Cá, o Itacolomy, como impávida tófre,
Ergue a fronte de ferre em eterna atalaya;
Alli, o São Francisco, o Paraopeba corre;
Além, da Mantiqueira o dofrso áziil percorre,E fura os céos o pico àzül do Itâtiáyâ.
Além, na leda encosta* a dominar o cerro,
Surge altiva e rideate a nova Capital.
E perto, como um vasto elephante de ferro,
A ouvir do trem que passa o estrepitante berro,
Immensa se espreguiça a Serra do Curral.

Eis Morro Velho, alli, Kimberíey rica e bella,
O ouro a tirar do ventre em grandes borbotões;
Eis Honorio Bicalho, a escancarar a guella,
Gongo-Socco, Tripuhy, Passagem, Gàndàrelía,
Golcondas a esconder nos fundos corcovões.
EisoBurnier, a mostrar o esburacado ílanco,
O ouro negro a jorrar das cavernas sem fim;
Eis adeante, a empinar-se, a Serra do Oiro Branco,
Por onde o trem de ferro, em truculento arranco,
Corta em duro rugido as furnas de Alladin.

Além, entre os coxins das verdejantes fraldas,
De Tombos, Manhuassú, Viçosa e Muriahé,
D'aíta vegetação nas cruas esmeraldas,
Com as flores a brotar nas tumidas grinaldas,
Eis as ricas regiões das terras do café,
Alli, da verde baga entle os quentes odores,
Com a machina a bufar, arrastando os vagões,
Ao ruído do progresso e ao fumo dos vapores,
Vae a Fortuna a inchar, com seos mil esplendores,
Nova Colchida a erguer nessas duras regiões.

Nas bordas a sorrir do umbroso Parahybuna,
Juiz de Fora, ã princeza, ergue a fronte real.
Ksá S. João d'El-Rey os antros da Fortuna,
bères hymnòs entoa ein Pará e Itaúna,
E ao Sul jorram saúde as fontes de crystal.



948 ANNUARIO DE MINAS

De Sabará e Caeté eis as serras distantes,
As cinsas a guardar do estadista de escól.
De Diamantina, além, eis os céos de diamantes,
E Ouro Preto, a acenar aos se©s mil visitantes,
Com a sua fronte aureolada e inundada de sol.

Curvello e Pitanguy, Patos e Indayá se inclinam
Entre os renques viris dos mil buritysaes;
Uberaba e Araxá sobre os campos reclinam,
E além, Paracatú e Carmo já se empinam
Sobre o Sanara de anil, entre os Campos Geraes.

De Tiradentes surge o épico fantasma,
—Liberdade!—a rugir com a portentosa voz;
De Ottoni o inclyto vulto o estro nos enthusiasma,
E de Santos Dumont o berço além se plasma,
Erguendo um hymno eterno ao ousado albatroz.

De Cláudio e Guimarães a lyra inda alli geme;
Eis de Albuquerque o vulto, e Ouro Preto, e Durão;
Eis Baptista Caetano, eis Gonsaga e Paes Leme,
E Capanema a guiar do telegrapho o leme,
E Carneiro, o alto heróe, a morrer como um leão.

E do Triângulo ao Parahyba, e ao Rio Doce distante,
Desde os campos do Norte aos pinheiraes do Sul,
Minas vive a sorrir, com o peito de gigante.
Cravejada de ferro, e de ouro, e de brilhante,
Qual princeza encantada, orgulhosa e taful !

CARACTER IVLIJSTEIRO

O povo de Minas é altivo (Assumar), é bondoso e hospitaleiro (Saint
Hilaire), é calmoje reflectidó (Eschwege), é profundamente conservador e
religioso (Lund).

Eis o jüiso que dos Mineiros têm feito extrangeirps insuspeitos. .
—Em 1912, (aliando a respeito cie-Ouro:Preto, numa série dé artigos de-

nominados Através de Minas, a escriptora portugueza sra. Anna de Castro
Osório assim julgou o nosso povo : «0 Mineiro, em geral, é laborioso e

<$ intelligente, simples e lhano».
Neste Annuario, já temos publicado conceitos não menos honrosos

para nosso Estado e seos habitantes e firmados por viajantes curopeos, por
scientistas extrangeiros, por escriptoies oriundos de outros Estados brasi-
leiros, que julgam ser Minas o «asylo da Liberdade», o «centro da Demo-
cracia» e o «coração do Brasil».
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0 Monjollo

(Akilio Barreto)

Bate, bate, noite e dia;
Bate, bate, sem cessar,
Na grota funda e sombria
O monjollo a triturar.

Sua alma é a monotonia,
O seo destino é britar,
E assim batendo annuncia
Que ha fartura pelo lar.

Tam, tam, tam—de longe escuta
Quem vae ou vem na labuta,
A' luz do sol ou do luar.

Ouvil-o ao camponio é doce,
Como si o monjollo fosse
Uma araponga a cantar.

Aos nossos Collaboradores

Teríamos completa satisfação em podermos incluir, nesta 3 « Parfe doAnnuar.o de M.nas, toda a abundante matéria literária em nosfonoder-sonetos, contos, narrativas,poesias, novellas, anedoclas etc 'O espaço, porém, não nos permittio ainda, na presente 
'edição 

estamvartodos esses trabalhos, cjue ficam aguardando a futura edição desta Z%em J9I5. a 2.. Parte tinha que forçosamente nos occuparVaiTelall1üvro;e dahi o dissabor involuntário, que ora causamos a tantos aZoTee^Urres mineiros, cujas condições só honrariam as paginas Sln.
(Nota da Redacção)

A. M.— 60
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EXPEDIENTE

l>o «Annuario de Minas»

COLLABORAÇÃO E PLANOS DESTA OBRA

ffinatsé^eaa<l0«de ^f 
d° aM0 vindouro se recebera nesta redacção ori-ginaes para o 6.° vol. do Annuario, em 1915

ferirt^Tnif 
flZem°S PUb'ÍC°' desde ° aPParecimento desta obra, serão pre-

2 Z™1P™7 
°S artÍg°S de notorio interesse Pai>a Mi«a« G"*», como,

cão do Z.H«mf°rfma^eS estati«ticas das localidades, industrias e popula-
chorío^nw 

; 
T hS . 

°graphÍCaS de comPatncios illustres ; descripções
Ib S j" ? StnCt°S 6 mUnÍCÍpÍ0S ; anedoctas> lendas e *"«Usoore íactos e costumes mineiros.

leitoÍeívZr: 
q7*ndVe t0rnaP ainda mais interessante, pede aos seos

cousas notáveis. 
PaÍSag6nS da Terra Mineira' de seos homens e

rio 
qZt?ZrJTelh°S: °U alVÍtreS' n° sentid0 de se melh0^r o Annua-

ZrtTIZZl , gOStosamente' Desejamos alargar o mais possível a
Em2 nof7 

' C°m ' 
f8^ ge'"al d°S mUnÍ0ÍPÍOS de Minas' * 1«e

imaTe nha 7 ? ,"° 
^ IU de 19W 6 aeol'adam°s "este 5.» vol. de 1913,

cimen k 
1P -afl"ant0p0SSÍVe1' seSmdo osnoss°s exforços e conhe-

1111™ t7° ? 
dS l'm ÍUtl'r° Má™ario Geographico de Minas, quetemos em adeantada organisação.

Na parte referente a cada municipio mineiro, fora nosso deseio eme secorrigissem todas as faltas notadas, enviando-nos' cada interMal a rela-çao dos e ros encontrados, e mais, si possível, as seguintes informações:
nicinL l 

' a PPfla#Q' desci'irnina(la, de cada districto de paz do mu-nicipio, mencionando tambem os habitantes extrangeiros •

electril^fSfpÍW' 
USÍnaS' enS'enhos> colônias, ferro-vias, installaçõeselectncas, e iazendas mais importantes de todo o municipio •

c) quaes os edifícios notáveis, curiosidades naturaes, 
' 

cursos d'agualagos serras, cachoeiras, grutas, riquezas mineraes, etc.; & 
'

los de ^Z0Lmu- 
Ü1UStreS d° l0gal'' já íallecid0s' os estabelecimen-

teniíos SnB 
P 

! 
6 Parti0Ula,,• °S ÍDStÍtUt0S' hosPitaes> Wbliothecas,templos, jornaes (enviando-nos retratos de vultos notáveis e exemplares deimpressos e de jornaes); «mpidies, ue

e) o calculo real ou approximado, em contos de réis, do movimentocommercial, agricola e inrln^Hai ri* „nAn ¦ • w
™i a^ , u- gI10Uld einaustnaL de cada município, e o orçamento muni-pai do ultimo exerc cb;
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t) quaes as estações íerro-viárias, telegraphicas e telephonicas exis-trate, e quaesquer outras informações estatísticas de valor eopportu-
PARTE RECREATIVA

«ir, 
A IH 

rai?G Sáe ainda este anno muit0 menos desenvolvida do eme emalgumas ed.çoes anteriores; e, si nâo contem maior materé isso devido
iSSTocíotd- espaço,de„que para ella dispomos>neste S^í
Slmnto 

'»MT a° 
? 

SerVad° °S l0Ít°reS' temos nos limitado, neste
cá 2 ca * 

narrat'VaS' eSC°ry0S Wographicos, episódios de educa-çao cívica, anedoctas, pensamentos, máximas o curiosidades
rL alTT\C°m ,í;raZer' ***$ /l'stonV'"s sobre assumpfos brasilei-ros. o fe.tio desta publicação ó intoiramçtc novo no nosso meio • cadanm srDsirÂir°" ríorçando para na°converter»^~- r^ tum simples Almaiiack, que só se oecupe de coÜsas luteis e oesadas- rummol-o um «Manual Estatístico e Desciiptivo de Minas Ge^fe oue dêide. sustância, da cnltura presente deste grande E^da* A£ -0
Brasileira.

Bibliographia
No correr do biennio de 1912-1913, tivemos a hora de receber as -oguintes publicações do Brasil o do 

'tâvhri&ün 
'cecner as e-

illustres autores e aos eents offortintoVT ^ 
C?nS,S'na'»os a seo.

cordiaes. olleitantes, os nossos agradecimentos muito
-afonuaí da C.«fa*, pelo dr. .túlio Octaviano Ferreira, Jni, Mun de

Sfr~r 
UtUÍSSÍmo livl'int'o 1— o foro mineiro,- , v ! de 51 

"'-
M2, Typ. Mayença, Cruzeiro. pa»-"

PauiTííut^^T ;'°'-de.460 Pags. pelo sr. dr. Nicolao Fanuele-S.Paulo (out. 1910) e destinado á propaganda de nosso paiz na Itali,

com illustr nn Tvn t' !' Rl° e Parana> em 1 vol. impresso,

todas as informações referentes a Minas Geraos

pubiTco t? K;t£ £ ÃITiaçâ0 
'Benftficente 

d0 prof—do
& Irmf vd.f ffe? fSSS^1 

V0L de 15,i $& T-VP- ^on.co

tásif'detríÍlP 
'Í0Vem Pr°Sad0r mintíir°' ,-'om ^rios contos e ran-tasias, de forte imaginação e apropriada descriptiva.-/ ontes .0 Companhia-JoSio Lúcio Brandâo-1 vol de 291 *,« <wPerca & Comp., editores, Bello Horizonte l-ll II ^ ' SCa''

mineiros, em que e talento observa e a sVo S^ut 
""'T*

ssârs? £ srír •--==-"r- ter,;:
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cheio de humor e imaginoso (cujo pseudonymo Bievrino vem como autordos contos).
Zé Miguel, deliciosa novella de costumes mineiros, em 1 vol. impr.em Bello Horizonte (1910) e da lavrado talentoso escriptor sr, Aid© Delflno',flel observador de typos, paisagens e tradições de nossa terra.Harpa Eólia, I vol. em formato petit-album, ed. em Juiz de Fora,

pelo apreciado poeta mineiro sr. Brant Horta.Memória histórica e geographica do municipio e cidade de São/Joãod El Rey, 1 vol. ed. em 1913 pelo illustre prof. sr. Antonio A. Campos daCunha, erudito conhecedor das cousas de sua terra natal.Decisões e #.9<m/0.sy collectanea de sentenças forenses e artigos júri-dicos pelo sr. dr. Carlos Ferreira Tinôco, digno magistrado mineiro e actuai
juiz de direito da com. de Pitanguy-1 vol. de 157 pags , ed. de 1912; BelloHorizonte, Typ. Commercial.

-Relatório apresentado ao Ministério do Interior da União, Oontendo omovimento da Secção de Minas, em 1912, pelo integro magistrado sr. des-embargador Carlos Honorio Benedicto Ottoni, então juiz federal neste Esta-do-1 vol. de 150 pags., ed. de 1913, Impr. Off. do Est.-O Theatro em Juiz de Fora, apontamentos históricos por Lúcio d'Uva(pseudonymo do jornalista sr. Albino Esteves, da Acad. Min. de Letras)-1vol. de 203 pags., prefaciado pelo dr. Sylvio Roméro-ed. de 1910, Juiz deFora, Typ. do Pharol.
-Hygiene das cidades, interessante trabalho sobre vários assumptos deüngenhana sanitária pelo sr. dr. Lourenço Baeta Neves, conhecido lín"civ. e de minas-1 vol. in-8.<\ com 223 pags., ed. de 1913, na Impr Of7do Est. F •
-Annajs do 2.» Congr. Brasileiro de Inslr. Prim. e Secundaria, reuni-do em Bello Horizonte, de 28 de set. a i de out. de 1912-1 bello vol de.OSpags., illustrado, e impresso em 1913.--C^atotfo generale delle edizione Fratelli Boca (Torino, Milano Roma^- ed. de 1912-1 vol. de 152pags. ;
-Theoria e maticade Cooperação, lvol. de 210 pags., ed de 191*Imprensa Nac. do Rio de Janeiro, pelo sr. dr. Carlos A. de SarandvRaposo. •>
-Propaganda Leal da Cunha (Pela independência econômica e eman-cipação commercial do Brasil)-1 vol. de 178 pags., ed. de 1912, S. Paulocom vários artigos e projectos de reformas do política econômica e alta fi'nança, pelo conhecido medico e tribuno sr. dr. Leal da Cunha.-The National Geographic Magazine, apreciada revista scientifica nu-blicada em fasciculos mensaes-Washington (Est. Unidos), anno 1913-O Ensino Popular, vários escriptos sobre assumptos peda-o-icospelo illustr, prof. sr. Firmino Cosia, dir. do (Irupo Escolar da cid. do° ravras-1 vol. carlonado, 108 pags., 1913. ' 

'
-Lições de Historia dia Arte (1.° fasciculo edil. em 1903, Kio, 1S nao,- yMythologia (lições dadas sobre divindades gregas, na Esc Nac°' deBellas Artes, Rio, 1 fascic. de 32 pags., 1806); Escritos 1/istorir'os e Uté-ranos (collectanea de eruditos estudos sobre historia i>oiiHca do Brasil lmpenal, em 1 vol. de279 pags. e annexos, Rio de .lan., ed. de 1808, Tvp Laem-mert) ; e Biographia do Ceneral Barão do Triumpho, José Joaquim do Andrade Neves-,1 fascic. de. 19. pags., Rio, ed. de 186!))- : pelo eminente hiS-
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m^lZ^iíf^ C"ÍmÍn0,rgÍa; -^—^judiciaria, iden-
Gabinete'de ^^t^Z^oti^'^^ Pf yÍda pelo illustre escriptor s, dr. V^J^J^V°^

7£™i^^
dire^dÓUVc TmílTlTc^ ^T^' ^^ S°b a Sabia
fase. do Tomo ' 

9,•" Caracas' TlP°grafia Americana, vários

ardo^S:tbr:S.emaTdt•* f^ * *""*«¦ ^ "¦ *¦ «-
tudo comparativo com TS^Z^yT^^' ^ ^^ ô es"

trmM% dr Sa vadorrdeÇtne, ^"i "* 
^'^ ^ F D- Cob™>

Typ. da iL. tSS^^ire0^1!^" ^ U" PagS" Í11UStrad°-
sec^^MlII? re'le-ü0r^i0 de P-Sia «aliana do
etário de SS 2**e'-?T *rot£"íf ° C°llegÍ° ^

.nação e que nos foi offerecido pelsr dr »K' «™ P™orosa encader-
do Brasil na Exp. de Turim ^ membr° da Comm-
Bon7fuTo7"CZTiÍZZrU'9rí,(''eCO]hÍdos da adição ora. chilena poreuc. ^^TT^tS^^r^^ b^ &
^ZPlmtu\ZtZ!r\Te (°bra admÍraVel « —samente
1 vol. de OTpai Trnnf . 

am Publishin« ComP^y Lmtd., em
gravuras e vnhS'' Z'n ^6l 

cAouoM a °™ado de finas e nítidas

rogrT^rsif: infíríss 7T ria hist-e cho-
Leopoldo Pereira nrnf 1 f l ,MlnM' pel° d'stmcto escriptor sr.
Tyl Beltrrrc7P,BÍnoHohH0;o„reOrS *» »P« <* d* $ I*fc
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Te,rLlLaT'CUri°.S0S, 
eStUd°S ethn0l0gic0s Pelo sábio jesuíta P.« Carlos

noTÍnZ' 
a.refeltojdos "V»10* « superstições em que as aves têm parte,

de L vr ^ 
lV°S 

^l™1 
6 SU1 An™-1 vi- d* 7Í pags., Rio Iràn1-ae, Livr. Americana, 19.13.

Mendeírtfn. — ^',1'0»'"0^ Coll,cctaidc versos do poeta mineiro J.
¦1T % < ? 

'"?' da Academia de ^tras de Minas-1 vol. de 16o pags..com o retr. do autor-ed. da Impr. Ollicial, Bello Horizonte, 1913.
criD7nr ,fT » (rbsidios W|t6Hcps e chorographicos) pelo notável es-
tT™:!™/?0? 

~ X V°L de m pagS" ornado de varias «tampas,lyp. Teixeira, S. Luiz do Maranhão, 1913.

torielf/^f f^ 
S' 

fa"fó 
6 ° seo Prog^so na actualidadc-Notas his-

Wí,L m T™ f'? 
apreciad» e e™dito escriptor mineiro Sr. prof. Ba-

1Í l pgH 
' ^ ACad6mÍa PauIÍsta de Lei^-1 vo1" de 137 pags.,Typ. de Rodrigues & C.% Rio, 1913.-Brasil in 1912, excellente edição em delicado vol. de 498 Dass im-

oXSn°f,nmI;0ndreS' 
R°bert AtkÍDSOn' 1913> da c°'^da llílll.Oakenfull sobre o nosso paiz.

editari/™? 
ÍnIm' (interessante Publicação ingleza sobre o nosso paiz,

votL? 
L0Ddref'em mar?0 de !913. pela Typ. Robert Atlunson, num Mio

!ii£ S.'nCr TgS)- • A °bra é eSOrÍpU Pel° Sr- J- C- 0akenffull,
BrasT °S 

aM0S Se 0CCUPade assumptos referentes aô

vau" 
Rl!de! (epis0di0 medievo), poemeto pelo prof. paranaense to. Dario'ÍS^co * C°m 15B Pagí" 6dit 6m C°rÍtyba' 1912> pel° Inst"N8°-

Fon7rí T,T 
de hÍSt°rÍa natm'al e 0S jardins ^ologicos de Paris eLondres. Relatório apresent. em 1912 ao Gov. Fed. pelo prof. dr. .1. B. deLacerda - Rio, Typ. Macedo. 1 vol. de 70 pags.A Palavra Publica, série de discursos e conferências pelo festejadotr, uno dr. José Eduardo da Fonseca, membro da Academia de LetrasW~ 

S° pagS- ed- de l912' TyP- Bragii, Juiz de Fora-- O Código Penal e o Jury, excellente commentario jurídico pelo dr.José Juho de Freitas Coutinho, então Juiz Mun. de Uberaba - 1 vol car-ton. de 329 pags., ed. de 1910, Typ. do Correio Calholico, Uberaba
„„ Zi, tia'?J-St*mm&l estada no Rio, anno I, 1913, sob a dir.do di. Álvaro Magalhães e red. do Engenheiro F. Paula OliveiraA Segunda Vinda de Jesus Chrislo, (admirável série de prédicas doUlustrado Missionário Apostólico padre dr. Júlio Maria, na Matriz da Glo-ria, de maio a junho de 1912, na cid. do Rio de Janeiro)- 1 vol. de 179 pagslyp. Ao Luzeiro, Rio. '¦'

Poema da Paz (2.« edição, refundida o popular, em 1 vol de 112pags., Porto Casa Figueirinhas, 1913, desse apreciado trabalho do escriptore poeta portuguez sr. José Agostinho).-Processo dos Crimes de Alçada - 1 opusc. de 58 pags., Typ. Ameri-cana, N.ctheroy, 939 . interessante monographia juridico-f.rense do intelli-gente mag,strado mineiro dr. Walfrido Silvino dos Mares Guia.-Acçao de Reivindicação, entre partes a Fabrica da Egreja Matriz deUberaba como autora, e a Câmara Municipal, de Uberaba, como ré, coma defesa do patromonio municipal, pelo advogado Antônio Cesario da SilvamW^^minstancia'em l,m voU de 2U #* ?i#
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Fabrica ítatt de Ube^ba ,' 
"^ 

T 
f°lhet° «Alle^çôeS flnaes da

Uberaba, 1911 pelos Jí! u» „ Z™' 
** 93 pagS" Typ'Jardim & Comp.,

nardes Alexandre de Sousa Barbosa e Silverio José Ber-

^^*aXT>Z*£kJV^ entre partes a c™ M«-
Garcia AdjuS-f &f*fff 

"**",!. de Uberaba>' Pel° togado dr. A.
fíl7 7 88 pags-' Rl0' T^P- Rodrigues & Comp 1911

nal d~o K fdT MS "tttr MÍttr° dha JU8tÍ*a pel° enfr^ui/stcio.
vimento do ir federa, nZT/.TZ^f 

d°' Car'0S °tt0ni' com ° ™-
zonte, imp. Officiaí! 1913 " 

' V°' de M0 pagS- Be,1° HoH"

por ^fÍSVSjTTr d° EfL d° MinaS Geraes <* «***. 1»D.
Bernardo 

'outaraíslíl 
- T 

'• *'" <2'' ed" ,911>. P& Pedro
Secretaria dõTnterioV. V°1S- "^ a° dir' deste An™*™ pâ'a

TvrT^ p T& 
** 

fÍW" ff6raeí (resumo historie,,)- 1 folh de 56 üaffs
S^eco Sdí MinTe^'1911' tCh8Í° 

de r^irencSVedelPvao?^
outras publiSes conires' 

nPtaS ^ *"* *MMM"*' *"» de
^Sentenças e Despachos em matéria civil e criminal niin + , /advogado sr. dr. Manoel r^prHo •. cnmmaI» Pel° talentoso

de mpzmz tTLVaZT'na rarca de Catag— -> -..
ridas pLViz de Í dt J Olavo T^T TV \ 

^^ Civeis ^
Typ.S. José, CataguazÍ Í,S aX/os t^l^r1/01- 

de 359 PagS-
recte magistrado mineirou oiav? de'Ztt??i^ 

"? ÍÜUStre e
marca de Bello Horizonte Andiade, actual Ju.z de Dir. da co-

--SS;£r;;do jov- p-tag« - ^ do cou.

destraSídfSifS: Varí°S 
T d°S ann°S IV e V' »" e 1913,

neire_sr. dr. João Monteiro. ^ 
^ ^ Pe'° dÍSÜnct° "^dico mil

Ben^HzoSTnÍ: rSl{ 'S 
a STr^ "'"^ * SMgÍda em

Duarte e LuizdeSoto reCÇâ° de Ramos Cesar> Columbano .

^^^tZ^^* -foshabitantesde ,a Is,ay *I
nniversid. de La fta fcV'^&Si®gf^M^ *
e 3 estampas ; Buenos Ayres 1913 uinenms 

- 1 ™i. de 101 pags,

22 ^ul1ZB%7:tDlf^ Le/ÍSL d° ESt- d° Espirito «a"to, em
(Alho de Minas e ufa 1 chZl IJ.TT^u 

"^^ A,VeS de S—
.de Chefe do Estado}. 8 ' P seo ^balho e honradez, ao alto posto

do 2SÍIÍIÍÍIIÍÍ m°n P-» *™ (I ' vol.
nlmcida obm do nò ^enÍeníe -' P°rGarnÍer Fl!™' ^ Paris) da co-
Po^(e me ufano de m7o^a% 

™Wx™ Sr' Conde de Affonso Celso -

IÍÍÍSPSÍfIlÍ¥| P6*° ÍMP«| sr. As-
1913. * d H7 pags" &- Luiz do Maranhão, T.vp. Teixeira,
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— Brasil, formoso romance histórico do fecundo escriptor portuguez sr.José Agostinho, tão apreciado em nosso paiz- 1 vol. de 290 pags., edit.
pela Casa de A. Figueirinhás, Porto, 1913.

—Doutrina e Sentenças, pelo Juiz de Direito dr. Francisco de CastroRodrigues Campos-lvol.de 126pags., Viçosa, 1911, com varias decisões
proferidas por esse douto magistrado mineiro, actual Procurador Geral doEstado.

—Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology—Harvard
University (Cambridge, Est. Uoidos, 1913)-com" um estudo muito interessan-te da descoberta de precioso trabalho de Luiz de Valdivia sobre a língua de umantigo povo sul-americano, o Mill-Cayac, dos Pampas.

—A Escola de Policia do Rio de Janeiro e o O Professor li. A. Éeiss noBrasil—dous excellentes estudos de questões de policia scientifica pelo illus-tre sr. dr.Elysio de Carvalho, Rio, 1913.
—O Avarento, conferência lida no. Centro de Sciencias de Campinas pelointeiligente jovem sr. Antão de Moraes, em 11 de abril de 1912-1 folh. de 42

pags., com o retrato do Autor.
—Biographia do dr. Francisco de Mello Franco pelo dr. F. A. Pereirada Costa-publicada pelo Inst, Hist. de Minas, em 1 folh. de 50 pags BelloHorizonte, 1913.
-Temos também recebido osseguint.es collegas: Minas Geraes (orgamofficial); Diário de Minas, O Estado, e Estado de Minas (diários desta capital):O Jornal do Commercio e Diário Mercantil (de Juiz de Fóra): Correio da NcAteTempo e A Republica (diários cariocas); Tomai Official (diário do Governo doEstado do Espirito Santo); 0 Dia (quotidiano de S. João d'El-Rey); A Vita e Re-vista Acadêmica (bellas revistas da Capital); Gazeta de Leopoldina (diário); ossemanários: Villa Braz, A Luz (de Januaria); Cidade de Viçosa, Lagoa Sanlz,

Cidade do Fructal, O Municipio e Monitor Mineiro (villa de Guaranesia\
Cidade do Piranga, 0 Curvellano (Curvello), O Progresso (Uberabinha), Ci-dade do Prata, A Voz do Serro, A Bússola (Juiz de Fóra), 0 Municipio, (de La-vras) Cidade do Patrocínio, O Prateano (S. Domingos do Prata), O Pirapora,O Jequery, O Pão de S. Antônio (Diamantina), 0 Movimento (Ubá), EslrellaPolar (Diamantina), A Noticia (Minas Novas), O Commercio (Arassuahy), ORadio (Fortaleza), O Muquyense (S. João do Muquv), 0 Musambinho, O In-dependente (Manhuassú), 0 Povo (Caratinga), O Dom SUverio (Mariana).

A todas as respectivas e illustres Reclacções o Annuario de Minas muitcagradece as honrosas visitas.

HISTORIA DAS MINAS GERAES
( PELO DR. DIOGO DE VASCONCELLOS )

Foi approvado, unanimemente, pelo Conselho Superior de InstrucçãoPublica deste Estado, em sessão de 28 de junho de 1904, o seguinte parecerdo Dir. deste Annuario sobre a «Historia Antiga das Minas Geraes». pelo drDiogo L. A. P. de Vasconcellos, em 2 vols. (o 1.° impresso, o 2.° má-nuscripto):
«Bem poderíamos dizer, começando este parecer c estudo critico da «Hii-

loria Antiga das Minas Geraes», que razão teve, e de sobra, Emílio faU
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juando 
no seo romance social Verité, escrevoo esta imprecaçao de

o ..ue foran,, quoLnmê ' 
9n,plet° tt 8ua UÍsl;orÍa> ° seo Pesado,

chi daS gerâço^uT oZleZaniT 
°\ 

^ 
^^ ' ^ ig»°™ a ™'

mo luminoso daVviiC à um novot,"' 
"* **"* "^ pal'a Q V&'

pensador francez !? P 
° ta'"COmo se aJusta bem <> brado do

do Jmria0 libSe1!!8'am£toHraeb-9S «"'«^ * *** -sinadora

mento á presenUMÊÜP* T^' 
V6m SerVÍr por ura ensi>m-

beüas í ões do ISo'dÍIssaTe^6'11" ° C°m "" am0r aprenda as

MImeSiPlii 
de-g>orioso compromisso civico e ,ite-

voiume estapubliJo e Zm^^I*^? %?J* 
° Mdo alentado manuscrintr» nna n„~ , ommipie&so. u ^.u vol. consta

tamdo nebuZ e SalTeriodod?, 
"° ^^ Par6Cer' Arabos tra"

suppostas esmeralda eLTrodoen7omeiraS expedi^6s> em busca das
conquista e captiveiro d>s InZ'e 1 

°to Povoamento dos sertões, com a
çâo dospri^i^^-^^P^ip tribus: da funda-
vantese motins até ao governo dó Conde He ^ 

Geraes ! dos le"
quentes e interessantes nZ?! ,. Assumar, intercalando o A. fre-
os traços ma c ac^st o da vidaT' 

gô°graphÍCas e ^eálogicas, com
rantes; estudo das MS !h P°* Pmncpaes sertanistas e bandei-
Minas Geraes, aíllf fvth flÜI 1 

**» « dÍSt'ÍCtos daS
dictadura de Manoel Ntirl, v,n„ ; da lucta dos Emboabas,
buquerque Coelho de Carv.,' f™"0 Paoifload°r de Antônio de Al'
calhai de^en a rÍ £,Síí 

". 
í 

* ^ ^ M«""
capitães-generaes D Bra/ Ba) 1,, „ 

2-,volume. ^ admin.straçòes dos
(Conde de Assumar) com as trtnd l'™™ 

* D> Pedr° de A,meida
deste ultimo, as qÉs^éSltó&P ^f ?bbVeísiyas do governo
(1720). a'U 

sangrent.° remate, na Revolta de Villa Rica

exploraçoe^rssoleSn: "LT^' "** * ^^ «*— •* 
"

(na Bahia), a organTsaâcd Lt 
° g°Vern° gera' de Thoraé de Sousa

nos princ pães descoSo, aS 
' ° P°VOamento> a mineração do ouro,

gedias das entradraté che4 í rfl°°r 
° g-° barbar°' °S motins e tr«:

grandes Familiarfu;dllldT;l/n,1Va,°CCUpaÇa0 d° territorio P^s
molücos de S Paulo C0T e>? 

dadecolonial> mescla de brancos e ma-
outras partes do Bralil. 

elementos r«las (emboabas) e colonos de

IuS| ^orastei!osPagA dS"^']1^8; T 
6 gfandes divisões ^aes :

due-D. bSSÍSSÉSÍIS li^T^odeAibuquer-
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^m^hoCoZu^::com este parecer a apreciaçâ°e juis° d°
Para obra de tamanho fôlego dispõe o A. das duas condições essenciaesde, bom historiador: talento e critério. 0 seo talento de escriptor-já ar-

jornalista Th 
MS JUStaS da ^elligenoia, como professor, advogado e

pX ^r0"^00''1 
o inseparável critério de pensador, pára bem

jáíxcedéde dot P tm 
eSC,'eVei' ' "°SSa MstoHa> $& lon8'a S^Aja excede de dois séculos, no convívio dacivilisaçáo christã.

«uií II!t0Ti0neSph'Ít0daVei,dade 
e a ™^° *e Pavões devem sempretouiai os que oínciam no seo sagrado Templo

PasLTsSo'? 
* qU6bra dajVerdade> no ™™ cios homens e factos dolassado, sao a negação moral e política da própria Historia

ioISliSI ¦?„?" IatÍni\ViCt0!' ?M formulou as quatro con-aiçoes .undamentaes do bom escriptor : sinceridade nas idéas elevação Ahlinguagem, concisão no estylo, precisão no pensamento ?

osM\es°ret;ennLrent:a'aOJUSt0' 
"^ * f°mUla d° P°eta-Rei' decid-

umaUanfa°srsfr°;,S-Para 
ta"tÒ 

ÍiVeSSem°S aatoridade. haveríamos deporumas tantas restricçoes ao gosto do A. pelos archaismos e termos obBoíJn,de que usa com freqüência eguái ao emprego inveterado B II ÈSÈ^e de locuções ao sabor dos velhos escrlptores coloniaes. lnv^d.as
Eis ahi nugas, dirão. E' verdade que escrevemos torfn* n„™o rculta, que não dispõe, entretanto, dé regras flxL na svnta- „T T*há orthographia. Falta á lingua portuguesa dos nossos dl f T^t'soberana de uma Academia, como em Franca e nl&lc 

autondade
os bons e immutaveis modeíos do bem SSÈM^WW^®deve passar sem observação a venialidade dt^Sdoíd. ^uT™

Houve tempo em que a modaera imitar os mestres do empolado goneoris
liPSSoS^S 

nH°SS~^-- Como histoíSo? To 
"ha

jriua ja íoi um ídolo, no Brasil do sec. 19.°.
E o illustre A. da Historia Antiga parece atacado do .mal ouinhentkh,

correio rSehdatt^i^10 ' ^«-da -guagem,

dei ?nferprere lf fontes°reteilte T° 
'' °°ntÍÜUarÍa a ser ° mes™ >>°* e

éí^^%^^^^mm^^l<> devesse a sua obraf .upado do cuidado defazer um hvro vasado emestylo clássico.
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Uma vez que não entre o hyppogrypho da fantasia a dar pinchos e ga-lões, na imaginação do historiador, creando versões novas para os factos e
descobrindo hypotheses absurdas, no estudo das causas e effeitos dos acon-
tecimentos humanos; uma vez evitado esse perigo (o maior de todos para o
historiador), pode-se dizer que a analyse e o exame dos documentos histori-
cos não perturbam a luz que estes jorram sempre, desde que é um espirito
erudito, calmo e imparcial que os estuda, com a precisão de um Taine, com
a eloqüência de um Thiers ou de um Oliveira Martins, com a austeridade de
um Guisot ou de um Herculano, com a omnisciencia de um Mommsen ou de
um Buckle...

Seria o caso de dizer que as folhas poentas dos nossos velhos archivos
coloniaes têm sempre o mesmo perfume para o historiador sincero, de
hontem ou de hoje.

Elias são como os vasos, de que falava Horacio, na Epístola a Lollio :
« Qúo semel est imbuta recens servabit odorem,
Testa din... »

*

li o A. foi sincero, quando nos contou os crimes e atrocidades, o hero-
ismoe valor, o arrojo e impavidez daquellas gentes varias, que se amalga-
maram, na composição ethnicado povo das Minas, desde o fim do sec. 17.°.

Porque o A. bem sabe que entre a historia e o romance a differença é
esta, que nos dá um antigo chronista de França :

« Vhisloire est du roman qui a été ; le roman est de Vhistoire qui aurail
pu être. »

E quanto romance não nos impingem historiadores inconscientes, quesupprem com a imaginação a indigencia de exacto conhecimento do nosso
passado ?

Se nos fora dado apontar paginas de altissimo valor, na «Historia Antiga
das Minas Geraes», enumeraríamos, no l.o vol., os capitulos : Os Conquista-
dores-Ouro Preto—Últimos Descobrimentos-O Coronel Salvador Furtado—O Tenente General Borba Gato ; e, no 2.° volume: Expedição da Serra--Mortandade dos Paulistas—o sobretudo o longo cap. X — Sedição de Villa
Rica, no qual se encontram formosos trechos, que roçam pelo épico, no
valor da descriptiva, aliás rigorosamente histórica.

Estamos de pleno accordo com as philosophicas conclusões do A., no
estudo minucioso que fez da — Revolta de 1720 — mormente no que escreveo
de pag. 266 a 273.

Bastariam taes paginas para sagral-o historiador, e dos maiores, da suae nossa Terra Natal.
O estudo do Conde de Assumar, seo caracter e temperamento, a analyse

dos actos de seo governo, as reacçòes do povo contra o «tyranno» — são pa-ginas de intensa vida histórica.
A propósito do governo do Conde, acode-nos á lembrança esta reminis-

Cenciá hislorica.
Governou Pernambuco, no século Í8.o (1737-16), um capitão-general, llen-nque Luiz Pereira Freire, tão detestado pelo povo da altiva Capitania doNorte, que de sua memória escreveo Lorèto Couto, chronista coévo, estas

palavras, que bem se podem applicar ao energúmeno Assumar, nas Minas :«Durante o seo governo, mais trabalhou em fazer-se temer, que amar ;e conseguioser mais aborrecido que temido. Em seo tempo, nem os bons
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^warn 
seguros ; ou punha a mira na satisfação do gosto, ou no desafogo<*a vingança». Rev. da Academ. PernambUc. de Letras (1903)

% h 
V6rdade historioa é inegavelmente esta : a gente das Minas não podia

norot, . (COní 
°PUnh° de fe,'1"° de ü- Pedro de Almeida, general pundo-no oso, habituado ao mando de soldados, sem contraste nem replica; dahio desageito de sua politica á militar, com arreganhos ferozes, não raro, de

rZl Td6Smed,da' 
na ^a agitada administração, finda a qual «respi-rmam est>s povos das oppressões habitualmente padecidas».

tnó?S 
Cabefhas d0 levante de 1720, em Villa Rica, para melhor soprarem ofo o da revolta contra Assumar, bem poderiam haver justificado o seo ódio

edade & 
^'^ ******** 'atÍna do bisp° de ¦<"*«*«». na média

«Tyrannum oocidere non modo licitum est, sed mquum et justum,.
*

Nem por seremos nossos ancestraes, deveríamos pintar os homens dasgerações de outr'ora, que povoaram as Minas, com cores menos carregadas.Aqueiia nllstuPa de bandeifantes e forasteiros, Índios e negros, reinoes e
Hp^h °S 

* CafUS0S' tinha ° ferment0 ProPicio í anarchia e ádesordem, bem como á licença e ao desvario dos sentidos...
fnrrL 

"^ 
Tf 

maÍS de nm episodio tra§'ic0> acontecido no período deformação social das Minas Geraes. Respiguemos uns exemplos:
o ve.hn ramenD° 

d° ',aStai'd0 J0Sé Dias> «o Sumidouro, pelo próprio pae,
tempo a° " 

a""a despiedosa de ffíy * Lynch, ao mesmo

Bo..bAanr0a1iíend0 
fidalê,0 CaStemano D- Rodiigo pelos pagens do valorosoBo ba Gatto . outro lance tnste do despeito entre homens, sempre ciosos demelindres e menoscabos !

A pavorosa «tragédia domestica», em que a doce e innocente Klpinira
Íate nT,3.' 

"* ta''de d° Natal d6 172°' 6m Vil!a Rica- foi vicüma do cutello
JltZ'n qUe 

acarret°uao fero coronel Leitão a vingança bíblica do
So 1'de 172lfUoe'- 

1Ddi° eXP!ai'' S°b a raachadinlla d° ll«P*. na BahiaUunno 10 de 1721), o impetuoso furor do assassinio da própria filha !
dos are™. 

arbar°defdUlteraSpelOSmarÍdos "fiados, que á sombra
tremenda r°U,ad0S 

executavara P» ?> mesmos, na era colonial, a justiça

DunLaHnn0rteS T 
C°nta de Vi°timas immoladaS, em holocausto á febrepunica do ouro e das riquezas ?

orJJÍSÍSJ°:Z^ 
* de/CObertOS auriferos ^ PCiada de taescruezas. Então, a firmeza do poderio para os regidos e ricos homens da

Si eostca:,i,i„Lb:rai'H •nopunhai e n° cac^ $^!SK£
^IJ^TLZZ "" t0"PeS d6laÇÕeS A -«Sedenta justiça
do, rí £,r moieSdtfde j-M-BaKrina :^ ^ d°——

Bay que esludiar Ia moral
En cl Código penal!

De façto. 0 melhor testemunho da soltura de costumes dos temeos colomaes esta nas freqüentes punições, de que dão conl.a os -1tos devas asdos Ouvidores, das Alçadas e dos Intendentes. devassas
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0 copioso arsenal de penas do execrando livro 5.° dás Ordenações do
Reyno, desde a tortura, o degredo, o confisco até á quotidiana applicação
do morra per ello — não se enferrujava nas mãos dos juizes letrados da
Colônia.

E com que minúcia de argumentos e consideranda se punha em àcção a
complicada engrenagem das penalidades e supplicios da legislação pdrtü-
gueza, em terras do Brasil !

Conta-se que a dyriastia dos Hin introduzio na China, desde 4.500 ánnos
antes da nossa era, o famoso «Livro dos Castigos». Poise behl possível queos Mestres do Código Philippino houvessem de lá tirado, por tradição, ò .md-
delo dos açoutes e bastonadas, do esquartejamento e da salga dos réstds
do padecente, da polé e do tronco, do pelourinho e do pregão publico da
clemente justiça, que S. M. Fidelissima, d'aquem e dalém mar, fazia cahir
por mão de seos delegados sobre os míseros vassallos de seos domínios...

Quando o braço leigo não punisse bem, e em regra, certo qüe não érráríà
o golpe a redemptora eflammante justiçados pios Inquisidores... O A. trá*
ça a inaudita perseguição, que os inimigos do bondoso Sargento-Mór Salvador
Albernaz (do Inficcionado) contra este moveram, não descahçandó os irtiplãCa-
veis renegados sinão quando atiraram a victima ás garras do Santo
Officio.

E de quantas outras victimas hão nos lembramos nós?
David Mendes da Silva (do Serro Frio), condemnado por judaísmo a car"

cere duro e habito perpetuo (1731); o christão novo Manoel de Albuquerque
e Aguillar e Domingos Nunes (ambos de Ouro Preto); Antônio Fernandes
Pereira (das minas de Arassuahy) e o medico dr. Diogo Corrêa do Valie
(do Ribeyrão do Carmo)— este, christão novo declarado convicto, negativo,
pertinaz e relaxado em carne, e todos queimados em auto de fé por culpas de
judaísmo (1732); o alfayate João de Lemos (de Villa Rica), condemnado d
açoutes e a 5 annos ãe galés, por bigamia; e a velha preta angolense Liii-
sa Pinto (do Sabará), queimada por ser feiticeira e ter pacto com ò diabo
(1744). Eis ahi os nomes de alguns desgraçados presos na Capitania das Mi-
nas, donde foram para Lisboa padecer morte, sob o anathema das fogueiras
e torturas...

Ah! divina religião do Christo : nem sabemos nós os corações crentes
como pudeste supportar tantas iniquidadeá, defendidas pelo fanatismo sob o
pallio sagrado do Teo Nome !

*

Felippe dos Santos Freire, plebec, —dito reinol ou bahiano de origem—
foi o braço forte do mallogrado levante de 1720.

Morador em Villa Rica, na freguezia de Antônio Dias, tinha rancho paratropas e annexo um pequeno negocio, na rua de Traz da Matriz d« N. Sra.
da Conceição.

Possuía mirada de casa própria e mais cinco escravos de sua proprie-dade. Sabia ler e escrever, e suas maiores relações eram com os portuguozes, no meio dos quaes gosavade prestigio, tanto em Villa Rica, como em Ca-
choeira do Campo e outros arraiaes visinhos, onde dominavam os potentadosemboabas. Seo caracter era firme : homem de decisões promptas, não re
cuando por covardia do caminho seguido. Dotára-o a natureza com a alma
dos heroé-s.
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Depois da sua atrocíssima morte, foram-lhe os bens confiscados e o pro-dueto do espolio reverteo em beneficio da metrópole. Era assim a lei comos criminosos de lésa-magestade, fechando-Uies a própria memória entre os

No Archivo Publico Mineiro, nesta Capital (Bello Horizonte), existe umdomimento, com a preciosa assignatura autograpba do heroe e martyr de

E' um talão de imposto que elle pagou, na Provedoria, pela matricula deseos o escravos : Francisco Mina, João Benguella. Manoel Mina, José Ambúejhome Or.oulo. A Hist. Ant., 2.•vol., pag. 262, em nota, dá os nomes detaes escravos.

n, ^o^ocumento 
importante, qUe ainda possue o Archivo de Minas, sãoo autos de arrematação dos bens de Felippe dos Santos, «o chefe e tribunoda plebe:-, como o A. o denomina.

montA;ívíáÍnCHnal°a(CrerqUe0C0nde sentenciou, summaria e arbitra-mente, a felippe dos Santos, mas para padecer morte natural na forca; e queso depois de justiçado no patibulo, foi que Assumár _ para perpetuo escarlnnto dos povos-mandou arrastar o cadáver á cauda de „in cavai paraefeito em pedaços! O próprio Autor, dando esta versão (2» vol 
'ia

263), acha que assim «<a cousa foi mais vil e repugnante»!... P b*

Discordamos da versão do idustrado escriptor. Entro os autores oue setem oecupado da Revolta de Villa Rica : J. P. Xavier da Veiga - Relata dl
e ;0:tciiüd?n:2t 

Sawír (estudopubHcad° n° ^<*> S2í£e depo.s incluído no 8.» tomo das Efemérides Mineiras, Ouro Preto- 1897
7 

^fc' 
\ ' ;,R°drÍg0 0ota™-*W Nacionaes, Rio 1894 3 • edicâo

íe'reir'a d S iva E^T í™ 
W° *WrtBrfa *al™ ' «

Ís95 ncXI canina- Tf i - f'T* ^^ d° Braití' Rio' Garnier>
V° , 

°ap'tul° • A S"ãnao d« mm Geraes, em 1720, pag. 198 • na
Revolta de Sf-^»#£ M$** Pontes (um capitalo sob^e aRevolta de 1720); e nos demais escriptores coloniaes : Pedro Tacques de Al
Ti f 

"f™ ~"obüiarchia Paulistana; Sebastião da Sa Í ta-Historia da America Portuguesa ; desembargador J. J. Teixeira CoelhJ-Iilroâucçao para o Governo da Capilamadas Minas (1780) ; e o avô do A odr. Diogo Permra Ribeiro de Vasconcellos, que escreveo, em 807 durant'o
hIZZSTu^ 

Ped,'° XaVÍer de Ath^ e Mello, ; sua So.na da CapUania de Minas ; em todos estes autores a noticia da tráeedi» é
iTcatZCb 

"' ° eSClllarte-iamento de ^.ippe dos Santos, atado vivo 
"a 

qUa
Z T i ? 

S' nUe 6SPatifaram o Martyr, aos pedaços, pelas ruas accidentadas da antiga Villa Rica [
Pouco importa que a correspondência do Conde Procurasse *hIí£*Íhorror do seo acto crudelissimo e bárbaro. Pitasse 

attenuar o

cartada VÍITT-^ 
° 
^^ 

d°S Sant°S transPira da* *™ duas
tais Ü 

J°a° V' ^ 21 ^ JUnh° 6 2 de agosto de «* ^ndo con-

A. M. —61
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A carta ao Vice-Rey do Brasil, na Bahia; o panegyrico de encommenda,
que é o famoso Biscurso Histórico Político ; as desabridas queixas do Conde,
em sua carta ao Ouvidor do Rio das Mortes (8 de setembro de 1720) e na in-
solente circular de despedida, que dirigio ao Senado das Câmaras das villas
de Minas (11 de junho de 1721), nas vésperas de deixar o seo malfadado go-verno : tudo isso nada pôde deante da verdade e do modo atropellado e ini-
quo, por que ágio Assumar.

Transcreveremos aqui o que diz Pereira da Silva, op. cit., pags. 212.
«4 tradição corrente entre o povo mineiro, e transmittida de pães afi-

lhos, de familia a família, refere que se lhe amarraram os pés e os braços
com cordas ligadas ás patas de quatro cavallos bravios, que pela planiciesoltos e afugentados a bordoadas desataram em desenfreado galope» Em
poucos minutos ficara esquartejada a viclima, aqui a cabeça, mais longe o
tronco, após uma perna ou um braço, estrangulado em pedaços, e banha*
do o terreno com o sangue que vertera nas angustias da morte.

Communicou, no emtanto, o Conde de Assumar no dia 21 de julho d
Corte de Lisboa que fora o réo enforcado, seo corpo depois decepado e os
pedaços pendurados em postes levantados ás portas da villa, afim de ame-
drontarem-se para sempre tentativas revolucionárias, imitando o exemplo
de Roma quando castigava Catilina.

Justificou o seo procedimento, que reconhecia illegal, com o facto de ter
sido Felippe dos Santos apanhado em flagrante, haver confessado seos cri-
mes e não manifestado arrependimento ; accrescentava que perigava a
tranqüilidade publica com sua esistencia, e pois não trepidara em justi-
çal-o*.

E' de notar-se que o historiador Pereira da Silva morreo quasi nonage-
nario, ha poucos annos, e, sendo ligado a fámilJàs mineiras, por parentes-co (vide op. cit., pags. 167), não é de admirar que elle perpetuasse a tradi-
ção oral colhida das gerações antigas, em Minas.

*

Para mais completo ficar o tenebroso drama de 1720, não houve nelleausência dos tratadores— casta de gente commum aos motins e revoluções
de todos os tempos.

Pois infames delatores, beleguins e patricios do Conde de Assumar,
trahiram os planos da revolta de Villa Rica, machinando, ao soldo de D. Pe-dro de Almeida, a perda dos companheiros de sedição, segundo nos conta oAutor da ffisL Antiga das Minas.

Um, o vigário da Vara de Villa do Carmo (Mariana), o Padre Pedro deMoura e Portugal, menos infame, todavia, que o outro, Manoel José, escri-vão da Ouvidoria da Villa Rica, e que, atiçando o fogo ao motim, ia narrar
ao Governador as decisões dos conciliabulos, aguçando a ira do Conde con-tra os Conjurados.

De tudo davam as Minas e, naquelle tempo, a lavra do ouro fomentava,
com a cobiça das riquezas deslumbradoras, a vinda desses tortulhos paraformarem aqui a grande esterqueira social dos vis e dissolutos.

Era uma caterva de gente mercenária e gananciosa, prestando-se a todosos papeis, e medrando, admiravelmente, na luxuria e desregramento da-
quellaéra, em que só dois Poderes fascinavam ; o Rei e o Ouro.
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rePr°b°S *» ° *»** CaSteIhan° Zorilla **»j

«/o por doquiera que fuiIa razon atropellè, }
Ia virtud escarneci;
à Ia justicia burle
Y á Ias mujeres vendi»,

*

QueíSnn±rt0teTdÍt°da °bra *> Autor> concluímos, dizendo
tido,^Jte conste rerae\CUJ°S 2 PrÍmeÍr°S VOlumes foram <"***¦
da ftif» ,. 

Co"se]1110 Superior, e obra notarei, de grande esforço, reveladôrae%:i:ia:srelIectual do A-e attestand° ° ~ ^ • -Lt:
^ 

Como trabalho didactico, porém, a mesma vastidão da obra> siquer co-
^StiSSZÍ PrÍmeÍr°S-lumes só ^atam da Historia deMtaasTS
secufdáriLlo ttaHo 

S6Ja eI1\desde ia adoPtada- *« escolas primarias esecundarias do Estado, como pede no requerimento junto o seo illustrado
E' nosso parecer, pois, que o Conselho por ora só approve o trabalho doA como ura ln ti ao seo patr.ot.co fl la^oriogo 

W 
q 

° «o do

t?£0™:ZTacolhimentoe seguro amparo** ^ *• Sue
alcaS^Inhf.rf^T-]6110^ d° A- e °S °™*°**f materiaes a seoalcance fácil lhe será a tarefa de organisar, em breve e sol, um nlano rmémente didacüco, um resumido «Compêndio de Historia de Minas» que^e te"
biETomcialPniLC°m TS -°' reC0,nmendand° a SUa a^P^Ó ntensTo pu-

Tal o nosso parecer, s. m. j. do illustrado Conselho.
n3.St 

daS SeSSÕ6S d° Conselho Superior de Instrucção do Estado no Gvmnasio Mtae.ro, aos 28 de junho de 1904.- O relator, Nelson de Senna 
y

(Extr. este Parecer do Minas Geraes, de l..de julho, sexta feira.'1904).

Genealogia Paulistana
(Pelo dr. Luiz Gonsaga da Silva Leme-9 vols. in. 4», com cerca de 4 70(1

i9o5>> 
paginas ao todo. S.Pau.0, Duprat & Comp. Ru'a Direito^- eoí de

«Será agradável certamente ao nosso microcosmo intellectual sabpr n,w

^ue saibamos, alem da obra instruidissima do velho Pedro TacmiPs .»
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balhos de genealogia se encontram no Brasil. Frei Loreto Couto, para Per-
nambuco; Azevedo Marques, Frei Gaspar da Madre de Deos, Machado de
Oliveira, Antônio Pisa e o eruditissimo dr. João Mendes, para S. Paulo;
em Minas Geraes, o dr. Diogo de Vasconcellos o o sr. Arthur Alves de A.
Campos-os mais sabedores de linhagens coloniaes, entre nós-o os srs.
Xavier da Veiga, Luiz Pinto, Francisco Lobo, Borges Sampaio, Pedro Sil-
veira, quasi os únicos afeitos a essa ordem dc investigações, sendo de jus-
tiçaajuntar mais um mineiro illustre, que vivo em Casa Branca (S. Paulo),
o sr. Lafayette de Toledo, muito competente em similhantes estudos. Nem
todos os citados, porém, são genealogistas, na precisão do termo.

A grande obra do sr. dr. Luiz Leme—um benemérito excavador de ge-
rações—serve, principalmente, ás íamilias paulistas, mineiras, fluminenses,
goyanas, paranaenses, e também aos nossos patrícios da Bahia e de Matto
Grosso, Santa Catharina e Rio Grande do Sul. Sabe-se alarga contribuição
do sangue paulistano, em todos esses Estados, desde o século 17°, com a
expansão das bandeiras, em busca de escravos índios, de descobertas auri-
feras, de jazidas de esmeraldas, etc.

Foram os sertftnistuS de S. Paulo que desbravaram, povoaram e civilisa-
ramo Brasil central, o planalto da Mantiqueira, o planalto goyano, os
vallesclo S. Francisco, rio das Velhas, Paraopeba, rio das Mortes, Paraná-
hyba, Rio Grande, Sapucahy, Rio Verde, etc.

Do Tietê ao Guaporé, do Parahyba, ao Triângulo, de S. Vicente a Lagu-
na, de Itararé aò Iguatemy; de Taubaté ao Tejuco, de Itaverava ao Itambé,
á Itacambira; do Iguassú ás Missões, de Taubaté ao Itacolumy; por toda

parte andou o atrevido descobridor bandeirante, deixando traços da sua es-
tada, ligando-se pelo sangue ao aborígene, no amplíssimo trecho conquis-
tado, nos sertões das Geraes e de Goyaz, de Cuyabáe de Curytiba. De modo

que o trabalho do sr. dr. Leme tem legitima utilidade para nós mineiros,
registrando os ancestraes do nosso sangue.e ensinando á geração de agora
os nomes venerandos dos avoengos da nossa raça.

E si «a historia das nações não é, com effeito, sinâo a biographia dos
indivíduos, a chronica das famílias, os annaes das povoações, formando
tudo isso um conjuneto de tradições gloriosas»; não é menos certo que os
livros domésticos e genealogicos, as recordações auto-biographicas e de
família, as apurações de linhagem e parentesco, representam um legitimo

patrimônio histórico para qualquer povo. Ao Brasil se pôde applicar o que
o dr. J. Mendes nos conta ter sido dito por J. Bodin, em relação á França:

«E' impossível que a Republica e o Estado tenham valor, si as famílias,
que devem ser seos alicerces, são mal edificadas.» Que grande e solemne
verdade! Ha uma classe de espíritos revoltados contra taes estudos, nos

quaes elles pretendem ver prosapia de nobreza, vaidade de sangue, alarde
de ascendência fidalga, o que —dizem—é incompatível com um regimen de-
mocratico ! Ora, com franqueza, isto é nada menos, nada mais que um

puro disparate.
Nem por ser plebeo, e de humilde origem, descendente de pães mo-

destamente collocados, socialmente, deve o homem deixar de conhe-
cer os nomes dos seos maiores, de investigar as raizes da sua ascen-
dencia.

Um exemplo dos mais citados, entre muitos.
Ü grande americano Benjamim Franklim, era filho de um simples for-

retro, e, entretanto, foi a Inglaterra procurar os seos humildes antepassa-
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dos, em antigas gerações, que remontavam dos fins do século 18.* ao século
16°.

Em Minas Geraes, a não serem umas Notas genealogicas, que a fami-
milia Pinto Coelho colleccionou dos trabalhos de Pedro Tacques, Bruno
de Quebedo e Montarroyo Mascarenhas, sobre ás entre si aparentadas fa-
milias—Paes Leme, Horta, Oliveira Leite, Rodrigues Horta, Sousa e Mello,
Monlevade, Pinto Coelho, etc, nas quaes se entroncam com os Leites, os
Santos, os Vieiras, os Torres, os Rebellos, os Lemos, os Sousa Ramos, os
Barbosas, os Gomes, os Drummonds, os Freitas de Andrade, os Vasconcel-
los, os Soares, Gouvôas, Proenças, Buenos, Silveiras, etc.—; e as notas ap-
postas pelo sr. dr. Diogo de Vasconcellos âl.* edição da Historia Ant. das
Minas, bem como o livro escripto pelo sr. Arthur Campos; não conhecemos
outros trabalhos de Genealogia, seriamente feitos. Ha também os já citados
estudos do sr. Lafayette de Toledo, na Rev. do Archivo Pübl. de Minas,

Pois bem, foi vencendo tamanha carência de informações, devassando
archhos officiaes e catando esclarecimentos particulares, pesquisando as-
sentos e registros civis e ecclesiasticos, lendo autos, devassas e testamen-
tos, viajando e colhendo tradições e estudando arvores de familias, que o
sr. dr. Luiz Leme poude conceber e rematar a sua obra.

Eis a summula dos nove volumes, de que ella se compõe: Io vol. (549 pags.)
—titulos: Carvoeiros Camargos, Buenos de Ribeira; 2o vol. (557 pags.)—ti-
tulos: Pires, Lemes; 3o vol. (551 pags.)—-títulos: Raivosos Góes, Prados, Pen-
teados, Pedrosos Barros, Borges de Cerqueira; 4° vol. (569 pags.)—titulos:
Arrudas Botelhos, Campos, Tacques Pumpeos, Hortas, Almeidas Casta-
nhos, Tenorioz Quadros. Iíàras; 5o vol. (568 pags.)—titulos: Cunhas Gagos,
Alvarengas, Toledos Pisas: 6o vol. (551 pags.)—titulos: Godoys, Cubas,
Furquins, Bicudos, Carrascos, Chassins; 7o vol. (548 pags.)—titulos: Mo-
raes, Bayão, Freitas, Fernandes, Martins Bonilhas, Cordeiros Paivas, Ar-
zão, Costas Cabraes, Garcias Velhos, Siqueiras Mendonças; 8o vol. (554
pags.)—títulos: Dias, Domingues, Macieis, Pretos, Rodrigues Lopes, Jorges
Velhos, Saavedras, Gayas, Furtados, Oliveiras, Vaz Guedes; 9° vol. (260
pags.)-títulos: Rendons, Árias Aguirres e Sodrés, Dulras Machados,
Pires de Ávila, Dias Chaves, Moniz de Gusmão.

O Io vol. foi editado em 1903, os 4 immediatos, em 1904; e as edições do 6o ao
9o, em 1905. Note-se que de muitas outras familias entrelaçadas naquelles titulos,
tratou o dr. Luiz Leme; e assim alli se vêm: os Buenos, os Paes Leme, os Bar-
retos, os Vieiras, Ferreiras, Camargos, Barbosas, Rebellos e Rabellos, Pimen-
tas, Furtados, Andradas, Ferraz, Borges, Machados, Coelhos, Coutinhos, Ma-
galhães, Barros, Vazes, Prados, Amaraes, Carvalhos, Lobos, Mendes, Francos,
Britos, Leites, Vasconcellos, Sás, Monteiros, Alvarengas, Pereiras, Avilas,
Cerqueiras, Araujos,.Bustamantes, Moreiras, Mesquitas, Figueiredos, Delga-
dos, Fernandes, Pompéos, Martins, Giíirgeis, Ferreiras, Domingues, Gomes,
Alvares, Ribeiros, Limas, Regos, Fonsecas, Pinheiros, Caldeiras, Siqueiras,
Pintos, Motta Paes, Campos, Oliveiras, etc. Um livro útil, unia obra de
fôlego, como se vê.

Não pôde ser perfeita: e nada o é neste mundo.
Recommendo-a aos estudiosos, aos que gostam de esquecer um pouco

o presente, dando umas voltas pelo Passado...»
N. de S.
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Relação, por ordem alphabetica, dos Autores e
Collaboradores, que figuram neste 5.° vol. do
«Annuario de Minas>:

NOMES PÁGINAS

Abbade L. A. Gaffre 150
Abilio Barreto 949
Agenor de Senna (dr.) 624
Alexandre Bavona (monsenhor) 44
Alexandre Herculano i
Alfredo Schaeffer (dr.) 155
Alfredo Sá (dr.) 848
Alipio Bandeira (dr.) 921
Alvarenga Peixoto (dr.)... 927
Álvaro da Silveira (dr.) 235
Américo Werneck (dr.) 245
Ancil (dr. Carlos Tinôco). 286
Antonino Raffin (dr.) 366
Antônio Augusto da Costa Portugal 414
Antônio Barges Sampaio (coronel) 868
Antônio Ferreira Paulino (dr.) 271
Antônio Generoso de Lara 720
Antônio Vieira (padre) 922
Archanjo Olympio Fernandes 311
Azeredo Netto 472
Arthur Azevedo 926
Arthur França, pags. 924 934
Arthur Lobo 923
Arthur Loureiro (cap.m) 692
Augusto Machado 552
Augusto de Saint-Hilaire, 5, 150 262
Aureliano Lessa (dr.) 933
Barão Homem de Mello 507
Barão de Ramiz Galvão. 151
Belmiro Braga 922
Bernardo Guimarães (dr.) 922
Bernardo Saturnino da Veiga, 292, 618, 681 e... 813
Bossuet (bispo)  149
Brant Horta, pags. 925  92<j
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NOMES PAGINAS

r>ruce (K, d.) •*•.,• 404
Camillo Soares de Moura (dr.).... 365
Cândido de Figueiredo (dr.) 947
Carlindo Lellis (pharm.)... 576
Carlos Copsey (professor), 261 .... 652
Carlos Ottoni (desembargador).. .,,. 400
Carmo Gama (José Joaquim do) 408
Catão Gomes Jardim (dr.). 398
Charles Morei 495
Clovis de Abreo (pharm,), 616, 661 768
Coelho Netto (Henrique)  925
Couto de Magalhães (general) 287
Damon (pseudonymo) t,.# t,. 411
Diogo de Vasconcellos (dr.), 261, 294, 357 531
Edgard Matta ;. 9] 4
Eduardo Sócrates (dr.) ... 539
Elias Theotonio Baptista 427
Emilio Mario.de Arantes gQ8
Emilio Schnoor. (dr.,)......,. .... ......... 207
Enéas Alvares (prof.). ,.. ...,. ..'.. 6J8
Evaristo F. da Veiga 149
F. Amédée Peret (prof.) 905
F.Lins
F. ".""/.'.'.'."."*".".
Fagundes Varella (dr. Luiz Nicoláo),.  943
Fausto Brasil Áq~
Firmino da Costa Pereira (prof.)...  5^
Floriano de Lemos (dr.)..-. ;. og|
Florindo de Oliveira Netto (prof.), 335, 358, 336 e... 542
Francisco Andrade de Sousa Pinto  

*n

Francisco A. Camarano (dr.j gg|j
Francisco Palmerio (dr.)..... o 3 9
Francisco Partini (dr.) ............

531)
308

SS7
Franklin Magalhães . t... 9,7
Franklin Masséna (dr.) •;  ... 697
Fustel de Coulanges ^
George Dumas (prof.) jr>|
Gomes Horta (Antonio). ...... 171
Gratz (pseudonymo) ... 248
Henrique Monat (dr.) ".;; 

'/% 
x' "'[

Herculano Diniz Horta Barbosa (prof.)....
Herculino de Sousa (dr  ....
Heroina Torres Brasil (prof.)..,.,  

"

Hildebrando de A. Pontes (dr.),..,.. ...  .,  \m t\
Honorio Guimarães (prof.) pags. 9.2 e.. .' ........[
Ignacio Muita (coronel)  «si
Ivo dei Rio (pseudonymo)..,..
Joaquim F. de Paula (dr.)

Joaquim Gomes Michaeli (dr.). ... .

364
504
833
631
865
938

82."»
585
121
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NCMES PAGINAS

Joaquim de Oliveira Botelho (dr*) 497
Jonathas Serrano (dr.) 919
João A. de Avellar (4r.).. 831
João da Costa Rios (dr.), 686 e ... 772
João Lourenço  233
João Mendes de Almeida Júnior (dr.), 294, 357 363
João Pinheiro da Silva (dr.) 928
José lgnacio Pereira da Fonseca 573
José Lopes Yianna 353
José Polycarpo (cap.m) 376
Júlio Suckow, 572 e... 762
Júlio Tonti (monsenhor) 38
Labbé (dr.) ..... 927
Leopoldo da Silva Pereira (prof.), 272, 281 789
Levindo Eduardo Coelho (dr.) 862
Leros (pseudonymo) 61
Liberato Bittencourt (dr.) 941
Lindolpho Xavier 948
Lopes Ribeiro Júnior (José Antônio)... 5$
Lúcio de Mendonça (dr.) £29
Luiz Leme da Silva Prado (dr.) 929
Luiz Pinto (alferes) 862
Louis Creusol 489
Macedo Soares (dr.), 5 287
Manoel Teixeira de Salles (dr.) 763
Mario de Lima (dr.) 920
Maurício Gaspar (conego) 481
Mendes Diniz (dr. J. Lopes). 268
Mendes de Oliveira 944
Modesto Pires Ribeiro (prof.) 234
Napoleão Reys 715
Nelson de Senna (dr.), 132, 174,258, 574, 948 967
Nelson Orsini e Castro (dr.), 385 769
Noronha Santos 32
Olavo Bilac 924
Olympio de Araújo (major) 73^
Olympio Moraes ($8
Olympio Rocha (coronel) 540
Osmar (pseudonymo) 150
Paul Walle 150
Pedro de Alcântara (dom), pags. 920 e..- 932
Pedro Salasar M. da Veiga Pessoa (dr.) ,. 591
Pedro da Silveira £75
Pelayo Serrano (pseudônimo^ ,,,, 921
Phelippe Ache (dr.) 921
Porphyrio Camello, 526 f;03
Ramalho Ortigão 5
Ruy Barbosa (conselheiro)— 940
Sócrates Brasileiro (dr.) 195
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910
947
840
658

Solano Galhardo (pseudonymo) mmm
SylvioRomero (dr.)...... ... ••..[.T.*^!*.* *****SylvioTranqueira (dr)....... *"".".."//.".*""./"*"*"*'*
Tancredo Burlamaqui (dv.)..,......y..!!'m\'y.''^''\
Tati dos Santos (prof. J. Ppetextato)...V.V""" a**,
Uriel Tavares.... ........ .'.". .V.V.V.*' 

*'
Valverde (pseudonymo)..... [\]t,...í.!..\..\ ," 

ooí
Vicente Macedo (coronel) ..."!..!'.*."!""" mo
Virgílio M. de Mello Franco (dr.]'.'.."'.'.'.'.'*'' 11Victor Hugo..... . ., •" 942•"•¦  ... 926

92*i
Xavier da Veiga (commendador J. Pedro).

Â
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Do 5.° vol. do "Annuario de Minas"

ASSUMPT0S PAGINAS

Parte l—Chronologia—Calendário—Informações diversas
I Parte
Citações de A. de Saint-Hilaire, Alex. Herculano, etc.'...7.'.*.".".'!!! 5
Palavras preliminares .7*"" 7
Synthese chronologica da Historia Mineira (sec. XVI âô"sec.#XX.') 9
Dias Santos da Egreja Catholica..,.. \%u
Histórico e origem dos 12 mozes do anno V...7.7...Í
Folhinhas (estudodo Noronha Santos) .....!!!*!!!!!
Principaes festas da Egreja Catholica ",."".". 34
Os dez dias de festas nacionaes.. \.1777.7.7.^7
Feriados estadoaes em Minas
Datas principaes do anno ....." 
Religião e cultos em Minas •••••• 

•

27
27
32

•• 35
35
36
37Episcopado da provincia ecclesiastica mineira 3g

O arcebispado de Mariana g 
Do

Autoridades ecclesiasticas marianenses  
' 

m 39Municípios mineiros sob a jurisdicçáo do nosso arcebispado......*. 40
A diocese de Diamantina e suas autoridades 40
Municipios e população pertencentes a esse bispado ."..'..'.. 41
A diocese de Montes Claros ...... ... 42
Traços biographicos do sr. bispo Dom João Pimenta 77. 43
Decretos da creação da diocese mont«s-clarense *..
A diocese de Uberaba e suas autoridades
A diocese de Pouso Alegre e suas autoridades
Municipios sob a jurisd. do bisp. de Pouso Alegre.
A diocese da Campanha e suas autoridades
Parochias subordinadas á dioc. Campanhensee
A Hierarchia catholica no globo......  %
Os bispos brasileiros, filhos de Minas. ......'....".'..'
As primeiras parochias coloniaes em Minas
O Supremo Governo da Republica do Brasil
O Presidente Marechal Hermes tmt
O Vice-Presid, da Republica, dr. W. Braz J. ..."....*.'/'.. V.O Governo e autoridades do Estado de Minas ',
O Presidente do Estado, sr. Bueno Brandão (traços biographicos).. 53

14
45
47
48
48
49
50
50
51
51
52
52
52
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ASSUMPTOS PAGINAS

O ex-Ministro da Fazenda, sr. dr. Francisco Salles (idem) 54O Secretario do Interior, dr. Delfim Moreira (idem). 57O Presidente do Senado do Estado, senador Bias Fortes (idem).'.... 61Divisão judiciaria e administrativa do Estado 65
O fali. Presidente do Tribunal da Relação, desembargador J. A.

Saraiva ...,,. #.ti# 66
Os Juizes das 2 Câmaras Civil e Criminal do Estado 66
As comarcas judiciarias do Estado... 67
Autoridades diversas do Estado ,. •..!!!!!!!!!"!. 67
Commissão Executiva do Part. Rep. Mineiro.!.. 7.....[,.;........ 72Os seis districtos eleitoraes do Estado !..!!.!..!.!.'! 72
O Congresso Legislativo do Estado : o Senado Mineiro"! .7.7:77! 73Actuaes Deputados da Câmara Estadoal 74
Os três Senadores federaes por Minas 76
Os 37 deputados federaes por Minas 77
O Presidente da Câmara Federal, dr. sibino^iVoro Juniôi.'.'.7!Estabelecimentos e repartições federaes no Est. de Minas  ..Collegio Militar de Barbacena......................  - ...Escola de Aprendizes Marinheiros de Pirapora..... .... 79Guarnicão do Exercito, no Estado de Minas ......." 80051.* Batalhão de Caçadores ..., ""
Sanatório militar de Lavrinhas....
Juízo Seccional da Republica, em Minas
Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional....V..V.V.V.V.V*....*."."**
Caixa Econômica Federal 7777
Correios e Telegraphos Federaes, em Minas 

*" *"
Administração Geral e Sub^Ad^linIstrà#és, WM^eM^ 81Districtos do Telegrapho Nacional §it
Instituto Vaccinogenico Osvvaldo Cruz 7.7 7 "Escola de Aprendizes Artífices '....."".".".7.7.'.'
Estação Experimental de Cultura dáM^^a^K;]^^ 

"!777^7
Campo de demonstração agrícola em Lavras....7.7.".'Inspectoria do serviço do Povoamento do Solo......"7.7.7.7 

""
Inspectoria federal de defesa agrícola.  .. 7'. .....'. 7.".."Serviço federal de cateches* dos índios .....7.7.777 "
Commissariado Geral da Borracha no Estado..7.77.777!77.77"
Posto federal de observação e Enfermaria Veterinária!77*. 04Inspectoria Veterinária em Uberaba '""" l.
Delegacia do Serviço de Estatística Federal, em Minas!'." 

Ia
Estação Sericicola de Barbacena 100

85
85
85
85
86

78
79
79

80
80
80
81
81
81

82
82
82
82
83
83

84

Escola de Lacticinios de S. João d'Ei-Rey 7 
'

Escola de Lacticinios de Barbacena ....!....7.7.7.7.777*"*"
Aprendizado Federal Agrícola !.77...!!.'.'7.7!!
18.° districtoagricola— na 3,azona (Th. Ottoni)!!...!!.!! 77Fazenda Pastoril Modelo, de Uberaba 7*7777
Diversos funccionarios e autoridades federaes no Estado777! 7 

86
Institutos de Ensino Superior : a Escola de Minas, em Ouro" Preto" 87A Faculdade de Direito de Bello Horizonte  

'
A Escola de Pharmacia de Ouro Preto. 77!

89
92
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Instituto Profissional Domingos Freire  92
Escola Livre de Odontologia, da Capital.. 92
Instituto Universitário d'«0 Granbery» 93
Escola de Direito de Juiz de Fora 94
Academia de Commercio de Juiz de Fora 96
Instituto Polytechnico de Juiz de Fora. ,... 97
Escola de Pharmacia annexa á Academia de Commercio 99
Escola de Pharmacia para moças (Collegio Stella Matutina). 100
Instituto Electro-Mecanico de Itajubá 100
Escola de Pharmacia de S. Joãod'El-Rey ,105
Curso de Pharmacia do Gymnasio de Leopoldina 101
Escola de Engenharia de Bello Horizonte... 101
Corpo docente, cadeiras e cursos dessa Escola 105
Faculdade de Medicina de Bello Horizonte .. 107
Escola de Pharmacia de Sylvestre Ferraz.  ... 109
Escola de Engenharia de Juiz de Fora. m
Curso Superior de Commercio 111
Cursos secundários existentes no Estado : o Gymnasio Official.... 112
Escola Normal Modelo 112
Escola Normal Modelo da Capital 112
Gymnasio Feminino (Juiz de Fora).... 113
Collegio Lucindo Filho 114
Gymnasio Ubaense 114
Instituto BenjamimDias 115
Gymnasio Leopoldinense 115
Gymnasio Diocesano de Pouso Alegre \\q
Gymnasio Diamantinense ng
Instituto Evangélico de Lavras........... 115
Gymnasio de Ouro Fino \\q
Gymnasio de S. João d'El-Rey ng
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Denominações propostas para o mun. de Villa Braz 8p
167. Mun. de Villa Brasília : seos distrs ••• 8^
Popul., superf., pos. geogr. e, estatistica agricola 89°
Povoados de Bôa Vista, Ermidinha e Campo Alegre.. 896
O distr. de S. João da Ponte (descripção) 897

QO*7168. Mun.de Villa Gomes : sua .criação ^'?
Origem e descr. histor. do ant. S. Sebastião do Areado 898
Povoações próximas a Areado e estatistica agricola e pastoril

deste mun ••• OJJ
Principaes fazendas existentes neste mun 900 »
173. Mun. de Villa Nepomuceno 900
Origens e fundação da ant. freg. de S. João Nepomuceno de Lavras 901
Descripção da pov. e seos fundadores— §0$
O que era S. João Nepomuceno, em 1874 903
Localidades próximas á Villa Nepomuceno....... •• 904
174. Mun. de Villa Nova de Lima : seos distrs 905
Dados estatísticos, popul., superf., etc 905
A Comp.* do Morro Velho 90p
A antiga mina de ouro do Faria.» 906
173. Mun. de Villa Nova de Rezende 907
Popul., superf. e alterações administrativas do mun  .• 907
175. Mun. de Villa Platina : informações geiaes 908
Estr. de F. de Uberaba á Villa Platina 908
Viaçfto por automóveis no mun 909
Descripção de Villa Platina 910
Impressões de uma viagem a este mun... .. 912
176. Mun. de Virgínia: popul., divisas e notas estatísticas di-

versas... ••.••• pw
Origens do ant. distr. de Conceição da Virgínia c localidades pro-
xunas •lü

Quadro ostatistico da industria de tecidos em Minas, pags. 917 e.. 918
III Parle— Letrás e Variedades 917
Avé ! Brasil! (Jonathas Serrano) 919
A nossa Bandeira (extr. do «Tiro Federal») *...- 919
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24 Commissão Organisadora do 2. ° Congresso Brasileiro
de Educação e Ensino

25 Carros em trafego na estrada de automóveis, em May-rinck J
26 Escola Normal Modelo (na Capital do Estado)
27 Palácio da Justiça (Tribunal da Relação de Minas)

,. 28 Edifício dos Correios, em Bello Horizonte «
Acabado de imprimir este 5.° vol.

do

Annuario de Minas

¦NA

IMPRENSA OFFICIAL DO ESTADO

24 de novembro de 1913

Fim

Edição de 3.500 exemplares
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26.

t 27.

\fâ^j$çurso Cívico (pronunciado, na inaugur. do Grupo Escolar da cid. de:-f}\ Pitanguy, no Oeste de -Minas, em 24 de nov. de 1907)--1 folh. de 15
&/- ^ags. m-80, com o retr. do autor e mandado imprimir pelos seos ami-
i:gos e admiradores—Bello Horizonte, Impr. Official, 1907*
23. Mining• Cohcession on the Rio Doce (State of Minas Geraes, Brasil). Des-
g; efiption of the townships of its basin: travellers, engineers, brasilian

|||&t:áha foreign naturalists in the Valiey of the Rio Doce (Reprinted from
í| the Brasilian Engineenng and Mining Review) \ folh. //?-8°; de 45

pags. Rio de janeiro. Comp. Graphica do Brasil, 1907.
24; Os "índios do Brasil (Memória apresentada ao 3.° Congr. Scient. Latino

;y:v: Americano do Rio de Janeiro, em agosto de 1905, sobre a these 29.a:'
Distribuição geographica dos índios do Brasil. Sua ethnogenia"—e. dividi-
da em 3 partes: Bibliographia indianistico-brasileira; A distribuição

• <c geographica das tribas indígenas; e Nomenclatura geral das principaes
tribiis conhecidas no Brasil). 1 vol. in-&.°, de 74 pags.—Bello Horizonte,
Imprensa Official do Estado, 1908.
Um futuro município mineiro (São João Evangelista) na Matta do Pe~
çanÚa. Exposição apresentada ao Congresso Legislativo do Estado de Mi-
nas Geraes, em 1908. 1 folh. w-8. °, de 34 pags., na Typ. do Minas Ge-
raes, 1908.
Notas Chorographicas (Districto de Antonio Dias Abaixo, comarca de Ita-
bira) — 1 folh. de 21 pags., in-S.°, com illustrações — Bello Horizonte, na
Impr. Offic. do Estado-1908.
Tradições Mineiras (Conferência feita no Centro Mineiro da Capital Fe-
deral, em 11 de set. de 1909, a convite da Directoria da mesma Associa-
ção) — 1 Folh. de 22 pags., in-]à.° — Bello Horizonte — Typ. do Diário de
Minas, 1909.

28. Discurso sobre a Geographia e seos progressos no Brasil (pronunciado
na sessão inaugural do í.0 Congr. Brasileiro de Geographia, no Rio de Ja-
neiro, a 7 de set. de 1909) - 1 folh. //M6.°, de 15 pags. Bello Horizonte,
Impr. Offic. do Estado, 1909.
Balanço de Forcas (estudo político sobre a ,futura Presidência da Repu-
blica) —ed. de 1909— Bello Horizonte— 1 folh. de 20 pags.
Discurso na Academia Mineira de Letras (como orador official da inaugur.
da Academia, em Juiz de Fora)- Ed. de 1910. Bello Horizonte. 1 folh
in-8.°, 23 pags.
Discurso pronunciado pelo Dr. Nelson de Senna, paranympho da turma
de professorandas da Escola Normal de Musambinho, na sessão solemne
de collação de gráo, em 12 de dezembro de 1910—1 folh. de 18 pags.
editado em Musambinho, 1910, "por um grupo de amigos e admiradores,
em homenagem ao eminente homem de letras e notável tribuno".
Ouro Preto (Dous séculos de regimen municipal, 1711 —1911)— Memória
para o bi-centenario ouropretano,—Ed. de 1911 —Bello Horizonte — 1 folh.
de 21 pags. •
Embargos Forenses(MenióriaLna Appell. civ. 2.361) —Ed. cie 1911 —Bello
Horizonte — 1 folh. de 22 pags.
Elogio Histórico e Literário de José Eloy Ottoni (1764--1851) —Estudo
critico-biographico para o patrono da cadeira do autor, na Academia
Mineira de 

'Letras—Ed. 
da "Gazeta de'Noticias", em 1911 —Rio de Ja-

neiro—1 folh. in-S.°, com 45 pags.
Synopse das Quedas dJAgua existentes em Minas (estudo sobre a hnlhl
branca)—Justificação de um voto parlamentar, no Congresso Legisl.
do Estado de Minas, — l.a ed. de 1911 — 1 folh. de 20 pags.
Casos de Recurso Extraordinário (Memoriaes de razões perante o Su-
premo Tribunal Federal, no recurso n.° 800, procedente de Minas Ge-
raes) —Bello Horizonte e Rio de Janeiro—edições de 1912 e 1913.—1 folh.
de 43 pags. na Typ. Beltrão— 1 opitsc. de 24 pags., na Typ. Emygdio
Silva, Rio de Janeiro

37. Uma jornada parlamentar (collecção de discursos politicos e parlamenta-
res) — Edição em preparo.
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