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0 ESTADO DE MINAS
Depois que so accentuaram os vordadoi-

[Tos intuitos da revolta, a atlenção dos pa-
Iriotas quo se interessam pola unidado na-
[cional se concentrou toda no drama lu-

jctuoso quo se desenrolava na bahia de Gua-
paliara, ondo a vida da Republica foi, dia e

gpoite, durante mezos, disputada com valor
|fo onergia.

Posto quo ligada á revolta de uma parte
-ida armada pelas mesmas aspirações e obje-
ffetivo, a revolução riograiulense deixou do

||tor o interesso que a principio despertara,
desdo que, mais do perto, ouvimos o reli-
nir das armas, nas pelejas travadas entro
is forças ropuhlicanas e os rebeldes do

[mar.
Emquanto o canhão echoava sem cessar

mas quebradas dos montes que bordojam a
brmosa Guanabara, perpassavam nos pam-

ípas do sul os bymnos vicloriosos das for-
ças legaes que varriam as hordas rebeldes
das fronteiras oecupadas.

Vinham-nos, ó certo, os sussurros das
armas invasoras, a grita selvagem dos ban-

ffdos saqueadores, quando, a longe, uma ou
outra noticia incomplota chegava dos Esta-
dos do Sanla Çatharina e Paraná:

Perturbada, como foi, a normalidado da
vida naquella porção tio território brasi-
leiro, tornaram-se alli difflcois communi-
cações tle qualquer ordem; o na angustia
do desconhecido a imaginação so perdia
em negras conjocluras sobre a sorto dos
defensores da Republica que alli aguarda-
vam a hora solemne do um encontro com
os inimigos da pátria.

Acoçados pelas armas invictas dos brio-
gos populares riograndenses, haviam-se
os bandos rebeldes passado para Santa
Çatharina, que encontraram desguarnecida
conde a perversidade antipatriotica dos
depositários do poder publico, trahindo a

É elevada investidura que o povo lhes con-
1 liara, deu guarida amiga a quem durante

um anno só povoara de desolações e de
desgraças a fronteira riograndense. Con-
stituiram assim os rebeldes um governo pro-
visorio, verdadeiro episódio tle entremezno
meio da tragédia horrenda de que eram
protogonistas. 

'

O governictio de Santa Çatharina não fez
mais do que nomear empregados, promo-
ver amigos, demittir os indifferentes-, exer-
cer violências e mascarar com- esse expeV
¦diente um arremedo de governo, que lhes
pudesse dar direito ao ' reconhecimento
de belligerancia por parte das nações ex-
trangeiras, onde contavam obter recursos
de dinheiro e de armas para attingir o
ideal de suas ambições.

Palha essa tentativa, e exhaustos os co-
fres da Cruz Vermelha, era cujo nome foi

explorada a philantropin nacional para o
massacro dos irmãos quo não cediam passo
na defesa du Republica, não houvo mais
diques n rapina eá pilhagem: —ora oram
dinlieiros extorquidos da bolsa particular
soh a fôrma do contribuição do guorra,
ora o saquo francamoiito feito pelas hor-
das sedentas quo invadiam cidados, aldeia»
o campos.

Xo Paraná a defesa da Republica e.tlava
organizada; alli se oncontravam batalhões
ilo linha o forças patrióticas quo marcha-
ram do Rio para embargar o passo ousado
das hordas invasoras; commandavam-nas
republicanos intomoratos o valontos, do
cujas apothooses nossa historia guardará
lembrança quando tivor do mostrar ás ge-
rações vindouras o vulto horoico o logen-
dario do brioso coronol Carnoiro.

Entretanto, mão criminosa guiou a inva-
são revolucionaria das fronteiras do sul ao
coração do Paraná, como disso o govorna-
dor daquello Eslado no seu manifesto da-
tado do 7 do mez passado, no acampamento
do Itararé.

Do que so passou só agora nos chegam no-
ticias pelos bravos combatemos, oscapos da
carnificina quo victimou os republicanos
trahidos, mortos no posto de combate com
as armas inda nas mãos o sacrificados som
piedade á sanha brutal do maior numero.

Em Paranaguá a resistência foi heróica;
a pequena guarnição da praça tomada do
assalto resistiu ató lombar quasi toda aos
golpes do sicarios doshumanos. A oecupa-
ção completa do território paranaense só se
dou depois de vencida a resistência tenaz
de Tijucas, depois da capitulação de Am-
brosios, onde o batalhão dos franco-atira-
dores embargou o passo dos invasores em-
quanto teve um cartucho a detonar, c
finalmente depois do sitio memorável da
Lapa, onde durante 2(5 dias 800 bravos
commandados pelo digno e heróico coronol
Carneiro fizeram recuar todas as forças re-
beldes reunidas, em numero approximado
de 10.000 homens, dos quaes 1.200 fica-
ram para sempre inertes nas ruas da legen-
daria cidade paranaenso.

Foi necessário que uma omboscada trai-
çoeira viesse cortar o íio da existência
preciosa daquolle inclito patriota para
que cessasse a resistência dos bravos e os
inimigos da Republica pudessem plantar o
seu domínio no torrão quo ficou sagrado
pelo sanguo de tantos heróes.

Seguiram-se scenas do mais hediondo
cannibalismo; os patriotas eram massacra-
dos a sangue frio, degolados quasi todos, o
a perversidade dos Iriumphadoros chegou
a ponto de obrigar as victiròas a cavarem
suas próprias sepulturas !

Preparavam-se os inimigos da pátria re-
publicana para levar seus feitos mais alóm;
e, na embriaguez do sangue, a imaginação
desvairada dos revolucionários já caleu-
lava as sommas que lhes poderiam fornecer
de prompto as alfândegas de Santos o Rio
de Janeiro.

Numero 384
o Affonso de Albuquerque, Infoccionmlos,
como so acharam desdo o dia 13 do moz pas-
siulo, esses navios da marinha do guerra por-
tuguoza tivoruin nocossidado do ftrejar fóra
da barra o soguiram rumo do Caho Frio,
como noticiaram om tempo os jomaos do
Rio. Agora os passageiros vindos do Prata
contam quo so acham ollos ancorados om
frente do lazaroto do Martim Garcia, ondo
as auetoridades argontinas, recoiosas da
poslo quo trazem prohibiram o dos*
ombarquo do passagoiros.

Ainda ó codo para so tirar conclusõos da
seqiicncia dossos factos; ollos palpitam
ainda am nossa alma cheia do emoçõos
polo valor dos co-roligionarios quo tomba-
ram o roplota do colora pola pervorsidado
dos sicarios.

Mais do quo nunca patonloou-so quaes
são os vordaduiros amigos da Ropuhltca e
quaes os sous inimigos. A licção tremonda
que rocobemos veiu tambom claroar pontos
obscuros om nossa politica internacional.

Cumpre-nos, pois, assignalar os factos
quo oceorrem, para não deixal-os osque-
cidos no meio dos suecessos quo so dosen-
rolam, alim de quo possamos proparar
com segurança o futuro, ondo temos tle
achar o balsamo para as feridas quo hojo
sangram «m nossa pátria.

nopolio, quo por amor da própria libordado
commorcial dovo sor cohibido.

Chamamos para ossos fados a attenção
da digna aucloridado municipal que, cri-
toriosno patriótica, tomará as providonciasroclamadas pola crise quo estamos atravos-
sando.

© Wmx&tU
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Eleições federaes
Sabemos quo já foram conferidos diplo-

mas aos seguintes sonhores deputados:
Pelo G.* districto.aos srs. Luiz Dotsi, João

Penido e Gonçalves Ramos, todos candi-
datos do partido republicano constiiucio-
nal;

Polo 8.° districto, aos srs'.- Rodolpho
Abreu e Cuporlino Siqueira, do partido re-
publicano constitucional, e Valfadaros do
partido conciliador.

Companhia Silva Jardim
' O ministorio da guerra communicou ao

sr. dr. Prosidente do Estado que, om data
do 2 do corronto, licenciou a companhia
Silva Jardim, que marchou desta capital,
em fins de dezembro a se unirão batalhão
Benjamin Constam.

Os bravos moços que daqui partiram,abandonando seus estudos o lazendo esta-
lar de saudados os corações amigos quo
por elles so interessavam, ostaráo do re-
grosso em breves dias,.nesta capital, onde
seus collegas e admiradores preparam-lhesuma recepção condigna.

Ellos bem a merecem, os esforçados de-
fonsores da Republica, que voltam cobertos
de glorias, trazendo alguns honrosas cica-
trizes que altestam seu valor o brio. Feliz-
mente náo ti venios à lamentara perda de
nenhum desses dignos republicanos.

Já abraçamos em nosso escriptorio o sr.
Octavio Duarte, intelligente alumno do 2.°
anno da Escola do Pliarmacia, que preço-deu òs seus companhoiros e nos trouxe as
noticias que transmittimos a nossos loi-
tores.

« É bollo sor assim: lomido o soborano;
Nftooncoiitrar jamais um só poder no mundo
Quo mo quebro a vontade ao graudo scoptro

(ufano!
«Aquomnoaltocstft que iinportaquo no fundo
Arraslom-so os reptisf Quc importa que.rti-

[guido,Ergam-soosvagalhõos no polago iracundo!
* Babol não locará jamais o cóo infindo.
O soberbo lofto, feroz, gravo o possanlo,
Da matilha sorri, que porto vom latindo. »

Assim pensava o rei.naalcovadoslumbranto.
E um sorriso foliz nos lábios lho brincava...
Mas, do reponto erguou-so... o longo, mui

[distante,

Sentiu quoalgum rumor profundo seagitava,
Crispou-se*lho o cabello; orguou ambas as

[mãos...
E do fundo da historia ouviu quo se arrojava

Aquoilo grito üxtranho: — A's armas, cida*
[daos !

S. Paulo, 1879.
ASSIS DRASU..

LAGOA SANTA

O extermínio da revolta naval na bahia
de Guanabara permittiu que o governo pu-
desse acudir ás fronteiras paulistas amea-
çadas; e, no dia de hoje, as forças republi-
canas já lôm oecupado parte do território
paranaense, onde as hordas rebeldes fogem
atropeladamente deante do fulgordas bayo-
netas que guardam o estandarte brasileiro,
symbolo das instituições que possuimos.

Em breves dias,, a: esquadra legal terá
bloqueado os> portos ocoupados pelos in-
vasores, a* quem a justiça eterna fará- págár
os crimes eáã perversidades que lhes po-
voam ás consciências ennegrecidas pelo
mal.

Esses suecessos que tão fundamente
emocionaram a alma nacional, fizeram es-
quecida a pendência diplomática em que
nos achamos com o governo portuguez para
a entrega dos officiaes rebeldes, que foram
acolhidos: à bordo das corretas Mindello.

CARESTIA DE GÊNEROS

Está luetando actualmente a população
desta cidade com extraordinária carestia
de gêneros alimentícios.

Bem sabemos que para isso contribuem
muitas causas que não poderiam, de próm-
pio, ser removidas. Alguns íaetos, porém,
tem oceorrido, que a acção enérgica da mu-
nicipalidade poderá evitar: nem lhe faltam
patriotismo o decisão pára tental-o.

Entre elles bastar-nos-á citar à elevação
irregularissima do preço do toucinho. Nin-
guem .ignora quo houve, ha dias, abun-
dantes entradas desse artigo, cujo preço
começou a-*baixar. De súbito, porém, des-
áppareceu elle do mercado, devido a
grandes compras, feitas paralocalidades^de
tora. v
I Factos dessa ordem podem eyitar-se,.;
oppondo a câmara municipal todos ós ém-
baráçosâ-exportação de artigos existentes
em pequena quantidade e necessários á
população. V

A falta de' um mercado em que se reu-
nam 0 se exponham á venda os gêneros
vindos das* zonas prodüctorás, determina
a dispersão delles o faz que os atravessa-
dores comprem quanto lhes è possível,
impondo depois os preços. Dahi grandes
soffrimentos para a população e embaraços
pára a maioria do commercio, que não po-
de contar1 com preços correntes normaes
e quefica á merco de um verdadeiro mo.-.i

Osjornaos da capital federal noticiam
que osr.dr. Pires do Almeida tomou à
iniciativa de promovor a edificação de um
monumento, em Lagoa Santa, de nosso
Eslado, para perpetuara memória do emi-
nente sábio dinamarquoz P. W. Lund, quoalli viveu pòr muitos annos, tornando co-
nhecidas ao mundo scionlifico numerosas
riquezas que alli se encontrara, náo só na
flora o na fauna actuaes, como napaloonto-
logia e geologia.

Estamos informados que, de ha muito,
o nosso ostimavel amigo coronel Theo-
philo Marquos, alli residente, pensa om
commomoração egual, prestando a homo-
nagem de seu patriotismo ao sábio que
viveu durante maisdemeio século naquelle
encantador recanto, quo deixa impressões
indeléveis a todos que o visitam.

O coronel Theophilo Marques já fez
acquisição do prédio ondo residia Lund.para
installar alli uma escola de agricultura
pratica. Pensa o nosso amigo om levan-
tar essa modesta consagração sciontifica á
memória do grande sábio, por uma
subscripção popular.

Seus louváveis intuitos encontrarão cer-
tamenle echo, não só nos depositários do
poder publico, como om todas as classos
lettradits, onde ó respeitado e querido o
nome venerando daquelle, que, não tendo
nascido no seio de nossas montanhas, a
ellas consagrou todo esforço do sua illus-
tração e ingenio, em signal do reconheci-
mento pelos annos prolongados do exis-
tência quo ellas lhe deram.

Os tres yéos fle Maria Bertüa
(Das Bailadas, de H. Murgor)

a d. Laura C. de M.
O primeiro véo de Maria Bertha era do

linho, um linho mais alvo do que a neve e
tecido com dos lão delicados como os da
roca do Nossa Senhora.

Maria Bertha bordára-o com as suas pro-
prias mãosinhas, e mais guarnecera-o com
uma grinalda de flores de seda tão bom
imitadas qüe. as- abelhas pousavam sobre ei-
Ias, julgando-as verdadeiras.

Somente uma vez usou ella esse véo
branco — loi* no dia da sua primeira com-
munhão. ¦

O segundo vóo de Maria Bertha era de
lan preta. •* ••

Começara a ,-tecel-o no dia era que sua
mãe morreu o qiíe èlla ficou sosinha" em
casa.

. Era enfeitado oom umas palmas simi-
lhantes às dos chorões qüe crescem nos
cemitérios; ' '

Maria Bertha onsopara-o com todas as
suas lagrimas, e apenas uma vez servira-se
desse véo negro — foi no dia em qüe tór-
nou-se a dosposada dò bondoso Jesus, no
convento de Ave-Maria;

Ó terceiro véo de. Maria Bertha era feito
de urna nesga de azul-celeste, todo bordado
de estreitas,* é exhalava aromas do paraíso.Derá-lh'o ó seu anjo da. guarda no dia
em.que ella subiu para a bem-aventurança.

 .•' . O. Brunetto.

Codo hojo a ponna a Aurélio do Figuoi-
rodo, quo assim doscrovo n sua asconsão no
Pico:

«Itacolumy ostá para Ouro Prelo como
o Monto Branco para Genebra, como o Vo-
suvio pnra Napolos ou, linalmonto, com
mnis còr local o para nos arranjarmos com
a prata de loi quo tomos om casa, como o
Corcovado para o Hio do Janeiro.

No programma do todo o oxtrangeiro quc
visita Nápoles está inscripta uma visita A
cratera do famoso vulcão, do mosmo modo
quo todo o visitanlo da bella capital helvc-
tica contrao a obrigação espontânea do
fazor uma asconção ft montanha tradicio-
nal. E, si alguma razão dovosso propondo-
rar na proforencia aestabolocer-so ontro as
tres excursões lovaria a palma a do Corco-
vado, cuja realização, compensando larga-
monte o excursionista do uma fadiga in-
signilicanto com o ospoctaculo mais dos-
lumbrantemonto bello quo so pôde ima-
ginar, não o oxpõo aos riscos dos abysmos
gélidos do um nem aos perigos dos vômitos
do fogo do outro, om cuja medonha vora-
gera sopultou-se sinistramente Silva Jardim.
. Pela mosma razão, visitar a vetusta capi-
tal do grando Estado do Minas som fazer
um passeio ao planalto da magostosa Pedra
do — menino — (Ita-Curumin) A roalmonto
comraetter um crime do leso-bom gosto.
E, si assim penso com relação aos extranhos,
parèco-me que.tratando-se dos indígenas, a
cousa toma uns ares não direi de leso-pa-
triotismo, mas, com certeza, do leso-bair-
rismo 1

Pois, sonhores, ha òuropretanos do mais
fluo quilato quo nunca chegaram ao sopó
do grandioso Pico !

Conheci mesmo um moço do espirito o
vocação decidida para as bollas artes, quo
por tres vezes duranto a minha curta estada
na torra de Marilia, ao vor-me do volta da
minha excursão predilecla repetiu-mo osta
mesma toada : «Eu nunca subi ao Itaco-
lumy, mas tenho muita vontade de lft ir ; da
próxima vez quo for, tenha a bondado de
avisar-me porquo quero ser sou compa-
nheiro.» Mas qual I A sua muita contado
nunca o animou!

Entretanto estou convencido do quo, si lft
fosse unia vez, voltaria dez.

Quo assombro I Que maravilha I
Começa o interesse da oxcursão.quo aliás

faz-se com a maior facilidade om duas ho-
ras a cavallo,dosde que so transpõo a grando
e ingremo ladeira quo vao terminar no
Tombadouro.

O Tombadouro ó uma espécie do amphi-
theatro ou antes do funil talhado abrupta-
mente na rocha viva, no fundo do qual so
despenha, em dous grandes o bellissimos
jactos perfeitamente parallelos e verticaes,
o rio Funil, quo dahi seguo, ora meltido
entre altíssimas muralhas do rochedos os-
carpados e nús, ora espumando entro cas-
calhos e arvoredos, até espraiar-se om linha
sinuosa e encachoeirada no valle de Antônio
Dias, onde, por ontre verduras e flores

«Passa a primeira e a segunda
E ainda a terceira ponte,,-»

como o sonoro passarinho do mallogrado
bardo da Inconfidência...

Ahi, nesse estreitíssimo valle do Tomba-
douro, o gênio industrial dos mineiros edi"
ficou uma grande usina para transformar
em electricidade a força das águas.

O excursionista tem de passar mesmo á
beira do precipício sobre as duas grandes
quedas por uma pequena e estreita ponte
do madeira, de cima da qual, ouvindo o ru-
mor da agua a despenhar-se aos seus pós e
Vendo' a profundeza, do recôncavo, sente
forçosamente calafrios, .sobretudo si vae á
cavallo.

Infelizmente não ha um ponto, de fácil
uccesso donde se possa bem observar essa
bollissima e dupla cascata, cujo oííbito fica
sacrificado pela perspectivai pois só pôde
ser vista de muito perto e de cima para
baixo.

Transposto esse sitio, tem-se de galgar-
um verdadeiro caminho de cabras atapo-
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O ESTADO DE MINAS

Ur-.

__.

tado do seixos rolados, Usos e escorrega*
dios at4 que. ladeando uma longa expia-
nal»,dondejiavii.. descortina vastos ho*
risonie* d- turquexa a perderem*se esbati*
do» em longínqua perspectiva aérea, che*
ga-se a enfrentar c j ra ura cabeço de mon*
unha em fôrma do cone trancado e assi
iniltma lõ**e a ura enorme bloco de crys*

Vencida a ladeira, chega*so a uma se*
gunda e vastisssiroa esplanada coberta de
macega o herva rasa prodigiosamente fio*
ridas.

Novo esplendor, no «a e mais emoclo-
nadora maravilha !

Em frente, sobre o horisonte azul que se
perde de vista at. confundir-se com a tur*

taes negros intimaraínte conglomerados, j queza desmaiada do ceu, numa escala de
do cujos interstícios irrompem tufos de | mais de vinte tonalidades estabelecidas pe-
hervas e arbustos araarellontos e raras ar* los succesiivos planos das montanhas ad*
vores de folhagens verd«>-negras e troncos jjacente*. avalia imponente e altiva a si-
cór de cinza. Ibueta roxo-ozalada da faraosajserrania que

E'o topo da longa cadeia que maisadeante] vae pouco a pouco, de tentativa era tenta*
vae, numa progressão de fôrmas bizarras j tiva, de salto era s .lio. do arrojo em ar-
o recortes ím .revistos, formar o soberbo t rojo, formar o celebre Pico do Itacolumy,
Pico do Itacolumy.

Nesse ponto nota-se um eíTeito de reper*
cursão do som verdadeiramente extraordi*
nario :'um grito, uma palavra, uma phrase
mesrao arremessada com força é reprodu*
zida diversas vezes em echos differentes,
sendo o primeiro admirável de nitidez!

O caminho, que parecia ir direito ao ca-
priehoso cabeço, dissimula agora essa pri-
meira intenção cambando para a esquerda
do viajante, e depois de hesitar cerca de
um kilometro, resolve-se a galgar a mon-
tanba sera raais rodeios nem cereraonias.

Começa ahi a magnificência da excursão.
O trilho, até então estreito e indeciso, tor-
na-se de repente franco e resoluto. Avança
destemido, galgando peaihascos. desarticu-
lando rochedos, rompendo brenhas ! Aqui
contorna ura bloco negro e gigantesco, que
parece querer sepultar o transeunte sob o
peso da sua mole ameaçadoraraente ineli-
nada sobre a passagem ; aili passa rápido
por entre altas muralhas de rochas esbo-
roadas, de um tora amarellado, cobertas de
arbustos %-erdejaníes; mais adeante con-
torna um precipício atravessando um fileie
de água crystallina que se despenha no
abysmo; e sobe, e sobe sempre, quasi de
um fôlego, sem descanço.

Vè-se surgir na frente um cabeço viola-
ceo, depois outro e raais outros por todos
os lados : sáo ramificações do arcabouço da
grandiosa cordilheira, cujo esqueleto ir-
rompe de vez era quando dos seus museu-
los em decomposição, como vertebras fos-
seis e carcomidas de algum élephans primi-
genius, de cyclopica estructura !

O aspecto dessa ladeira originalíssima é
ao mesmo tempo pittoresco e severo. O leito
é todo coberto de uma areia finíssima côr
de fubá de milho na sua quasi totalidade.
Essa còr vae mudando gradativamente,
quando a estrada se esgueira entre barran-
cos, para os tons suecessivos : alaranjado,
rosa-queiraado, purpureo, violaceo e final-
mente chumbo e cinza, que são as cores
predominantes das rochas de Ouro Prelo.
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IX

Junto ao Chryssus

espécie de Pào de Assuear desmoronado,
repousando sobre uma chapada da altura
de lTtyJ metros acima do ««ivel do mar.

Voltando-se o olhar sobre os próprios
passos dsscortina*se outro panorama sur-
prehendente! Primeiro o próprio solo em
que se pisa: explanada enorme coberta de
umapelluciaentreocinzento e o ouro velho,
recamada de ilores, mas em tal profusão e
exhuberanciã que chega a parecer invero*
simil!

Essa espécie de terraço ou belvederc gi-
gantesco é contornado aos flancos por es-
pinhaços negros e cristas dentadas que ir-
rompem do seio da terra numa brutalidade
grandiosa e selvagem.

Dir-se-iam esqueletos descommunaes de
plcsiosauros aulediluvianos, attestando a
grandeza do mundo pre-historico.

A's vezes essas ossadas tomam o aspecto
de muralhas cyclopicas desmoronadas ; ou-
trás, de fileiras colossaes de dolmens e
menhirt tão perfeitos que custa a crer que
tenham sido inconscientemente postados
alli pela despreoecupação do acaso, em vez
de attestarecn solemnemente a passagem de
legiões de Druidas ou de outros povos im-
migrantes cm busca dessa Chanaan da
Promissão do ouro e das pedrarias !...

E a vista extasiada vóa de sorpreza em
sorpreza. de phantasia em phantasia. Mer-
gulba na profundeza dos abvsmos e eleva-se
ás cumiadas)das montanhas ; esgueira-se
pelas encostas dos montes e vae repousar
além no fundo valle de Ouro Preto, onde a
antiga Villa Rica, como que unindo era
abraço peronne um passado de tradições
gloriosas a ura presente de honrosisraas
conquistas, ostenta, era perspectiva lon-
gtnqua, as elevadas torres das suas egrejas
magníficas, os soberbos solares dos seus
primitivos governadores e as modestas re-
sidencias dos grandes raartyres das suas
liberdades, de envolta cora os modernos
palacetes da representação estadoal e das
escolas superior e o macisso dos estabele-
cimentos públicos e habitações partícula-

Congregados todosos godos,oppoz-se à entrada dos árabes
e valorosamente foi ao encon-
tro da invasão.

Rodrigo de Toledo : Das cou-
__-*- sas de Hesp. L. 3.'

(Continuação)

Pouco a pouco aquelle ruido, mal sentido
a principio, cresceu e tornou-se mais dis-
tineto. Brevemente, fácil foi de perceber o
tropeiar de milhares de cavallos e o bater
confuso dos pés de milhares de homens.
Os esculcas árabes conservaram-se unidos
e em silencio.

De repente o grito de — Allah ! — re-
tutnbou de alem do Chryssus: seguiu-se
am estridor de poucas freebas, e num in-
stante os atalaias do campo viram alvejar
fitas de escuma, que se estendiam atravez
do tío para a margem esquerda. Eram os
esculcas que o cruzavam a nado, tendo em-
pregado na deanteira dos godos os seus pri-
meiros tiros.

. Uma nuvem de seitas respondeu ao sibi-
lar das dos esculcas árabes: algumas das
fitas de escuma ondeiaram, derivaram pela
corrente e desvaneceram-se no dorso es-
curo e sci.-tillanfe das águas. O Chryssus
recolhia os primeiros despojos de um ter-
rivel combate.

soou então uma trombeta; centenares dellas
responderam por todos os ângulos do
campo a este convocar para a morte. Os es-
quadrões uniam-se com a rapidez do relara-
pago e, abandonando o recinto das tendas,
arrojavam-se para a margem do rio.

Os godos, porém, tinham a vantagem de
caminharem ordenados, e, por isso, haviam
topado com a corrente, ante3 que os seus
contrários começassem a atravessar a pia-
nicie fronteira As frechas cahiam sobre os
árabes, que se approximavam, como saraiva
espessa: largas e sólidas jangadas, trazidas
em carros puxados por mulas possantes da
Lusitânia, baqueiavam sobre a água e, des-
dobrando-se com engenhosa arte. cresciam
até entestar com a margem opposta. Então.
os melhores cavaíleiros godos, curvando-
se para deante, com o frankisk erguido,
corriam para as pontes, vergadas debaixo
do peso dos cavallos e dos homens cober-
tos de armaduras, e vinham baterem cheio
nos corredores árabes, que, no meio das
trevas, nâo podiam esquivar-se aos golpes
do ferro inimigo. Já, nas bocas de algumas
dessas estradas movediças, os cadáveres
amontoados começavam a embargar os pas-
sos dos vivos; mas por outras, onde os
árabes ainda mal ordenados e menos nu-
merosos nâo tinham podido resistir ao im-
peto dos godos, golfavam torrentes de
guerreiros, que, marchando unidos para
uma e outra parte, acommetüam de lado os
árabes, 03 quaes, feridos pela frente e pelas
costas, vaciUavam e retrocediam. Debalde
a voz retumbante de Tarik sobrelevava por
cima dos gritos de furor e dè agonia de
mosselemanos e christãos. O numero dez
vezes maior dos godos tornava impossível a
resistenéia, e a passagem do exercito de
Ruderico para a margem esquerda do
Chryssus só Deus a poderia impedir.

Era quasi manhan quando o capitão árabe
se desenganou da inutilidade de se oppor
por mais tempo á passagem dos inimigos.
As tiuphadias godas achavam-se pela maior
parte na campina onde se deviam resolver
os destinos da Hespanha, e bem que a este
tempo o exercito do Islam estivesse já em
ordem de pelejar, a noite dava grande van

res hodiernas com os seus pomar et fron*
doses o os seus jardins sempre em flor!

Mais um kiloroeiro de suavíssima subida*
e está-w mesmo em frente ao colossal pe*
nhasco, que emerge sobranceiro por entre
uma legião de outros menores, alguns com*
pletamente a prumo, outros inclinados
como para imitarem a attitude do seu chefe
soberano.

Rarisssimos espeetteuloi tenho visto tâo
extraordinários, e, realmente, que exceda
a este . ra conjuneto de belleza, só conheço
o que so gosado fresco cimo do Corcovado.

E, si alguma couta falta ao Itacolumy
para egualarem esplendor e deslumbramento
a essa prodigiosa atalaia da serra da Ca*
rio ca, é a curva infinita do mar,cuja'ause.i-
cia torna a descoraraunal belleza do itaco*
lumy quasi monótona.

Essa imraensi falia _-. entretanto, de ai*
gum modo compensada pela variedade dos
planos e dos tons da paizagem local, mais
rica alli e raais pittoresca do que a do Rio
de Janeiro, cuja mattaria eternamente verde
e corapacta.a tornaria monótona si náo fosse
o imprevisto e o maravilhoso das fôrmas o
das linhas que a desenhara.

O scenariodo Itacolumy faz vir à mente
um amontoado de destroços e ruinas de ai-
guma cidade pre-historica, de proporções
sobrenaturaes. Columnas gigantescas ati-
radas pelo solo e cobertas de musgo e pa-
rasitas, obeliscos soterrados a meio, fustes
partidos, muralhas esboroadas, tudo alli se
vê era grandiosa desordem, attestando a
brutalidade das coraraoções geológicas por
que devia ter passado aquelle solo natu-
ralraente ao tempo da formação de tantos
thesouros mineraes que encerra !

Tive occasião de observar o tombar do
sol de cima do planalto. Era uma tarde
admirável, era maio do anno passado.

O ceu, de um azul intenso no remate da
cupola, ia-se esbatendo e desmaiando sua-
vemente de cima para baixo e mudando
insensivelmente os tons : turqueza-pallida,
pérola, agua-marinha, limão, crórae, rosa-
murcha, cobre e finalmente violaceo já na
linha do horisonte.

Por cima das mais altas cristas da famosa
serra do Ouro Branco, cuja silhueta azul
recortava-se nítida para os lados do oriente,
uma facha de nuvens espessas a acinzentadas
corria velozmente da esquerda para a di-
reita na direcção do sol, que acabava de
dardejaro ultimo raio. De repente, de to-
dos os lados foram surgindo enormes cas-
tellos de nuvens conglomeradas em fôrma
de pilhas colossaes de algodão alvissimo à
principio, depois e suecessivamente còr de
creme, ouro brilhante, alaranjado, còr de
melão, depois rubro garança, projectando
sobre si mesmas intensas sombras que fo-

rum também variando desde o axul-perolo
até ao violeia-chumbo, quando as grandes
massas illuroinadas so tingiam do mais
franco e rutilante carmiro.

A este tempo jA a facha cinzonta que so
avistava sobre o «erra de Ouro Branco ti*

Testemunharam o. acto. civil o roliuloso
o. srs. Carlos Martlnelll por parto do noivo
e capitdo Claudionor Quites o sua o\ni,«
sr.» tl. Bcravinda Quites por parto da iioirj

A' noite roalizou-so ura esplendido IijjIjJ

- ¦ ?-

nos vastos salõos da residência do sr. «_.i
nha avançado, sempre era busca do pontoI pjtll0 QuitüSf .,rolonj,'ando._e as dançj
em quo desapparerera o sol, e ostentava | sempre an,mada, (xli aUa *najru,.,,,
agora a mais bella côr de ouro velho, or-
lado de fogo no recorte inferior.

Foi então um painel indescriptivol!
O incondio ateou-se devoras por detraz

do Pico do Itacolumy. cujo vulto roxo-ne*
gro, surgindo das chammas, parecia fazer
esforços hercúleos para erguer-so daquelle
braseiro tremendo !

Grandes pannejamentos do nuvens es*
frangalliadas erguiam-se em tlammas in*
tensissimas pelos flancos do colosso de pc*
dra, e por toda a abobada celeste voavam
nimbos esbranquiçados chamraejando aqui
e alli, como pedaços rotos do sudario im
menso em que se amortalhara o dia, numa
agonia vulcânica deTitan fulminado .' »

Admirável e magestosa tela a do talen-
toso artista e primoroso escriptor que ai.i
fica traçada, cemparada com os meus pai-
lidos e insipidos esboços ! Que m'o agra-
deçam os leitores á'O Estado de Minas.

Felicitamos aos dignos o ditosus conj..|
ges, desejando-Ihes perennes felicidades,

B. Carse.ro.

Imprensa
O nosso estimavel collega da imprensa

mineiraeconhecido jornalista Estevam de
Oliveira, vae voltar ás lides onde tantos
triumphos alcançou para a causa da Repu-
blica. Estamos informados que em breve
apparecerá na cidade de Juiz de Fóra o
Correio de Minas, folha biseraanal, de pro-
priedade e sob a profisciente redacção da-
quelle jornalista.

0 nome de Estev,_m de Oliveira éjãuma
recommendação para a nova folha, que vae
certamente ter vida brilhante e proveitosa
para a causa da pátria e das instituições
que a regem.

CONSÓRCIO

Na tarde de 31 do mez próximo findo ef-
fectuou-se nesta capital o enlace do esti-
mado e sympathico negociante de nossa
praça, o sr. Augusto de Oliveira Campos,
com a esm." sr.s d. Olivia Garcia, genti-
lissima filha do sr. AntônioM. Garcia,digno
chefe de revisão do nosso collega Minas
Geraes.

Afainislrafio to_ correios de ¥io|
Foram nomeados agentes do correio-
Para Livramento da Ayuruoca. David

GilToni;
Para SanfAnna do Machado, José joa-

quim dos Santos Silva Júnior;
Para Passa Vinte, d. Maria do Manos

Fontoura;
Para Bom Jardim, Pedro Antônio it

Souza Machado;
Para Piedade do Bio Grande, Raymuntlol

.Nonato Ferreira;
Para SanfAnna do Deserto, José Jien.

riqties de Oliveira;
Para a Estação do Piranguinha, 1'edrol

Gomes;
Para Conceição da Apparecid,., José Lo'

pes Vianna;
Para S. Sebastião do Ilerval. Manoel!

Marques de Campos;
Para Coirabro,Joaquira Martins de Gouvèfcl

Paira ajudante da agencia do correio JeJ
Lavras. Cornelio Gomes de Araújo.
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de armas defensivas raais sólidas que as dos
árabes, resistia facilmente aos cavaíleiros
do deserto, para quem a maior ligeireza
e o mais destro modo de acommetter eram
baldados no meio das trevas. A um signal
das trombetas, os esquadrões mosselema-
nos começaram a recuar e, alongando-se
pela frente do acampamento, esperaram o
romper do dia, emquanto o exercito godo
acabava de transpor o rio e vibrava milha-
res de frechas perdidas para o lado onde os
capilhares alvissimos dos árabes branque-
javam á luz duvidosa do céu recamado de
estrellas.

Quando o sol, rompendo detraz dos ou-
teiros de Segoncia, veiu com o seu clarão
avermelbadoinnundaras veigas do Chryssus,
o espéctaculo que ellas offereciam era va-
riado e sublime. De um lado as tendas dos
árabes, derramadas pelas raizes dos mon-
tes e pelos cimos dos outeiros, podiam
comparar-se ao acampamento das tribus do
deserto, que,emprazadas ã voz do propheta,
se houvessem ajantado num ponto único
das solidões onde vagueiam. Deante desta
cidade immensa e movediça, os esquadrões
dos mosselemanos, divididos por famílias
e raças, estavam firmes e cerrados em
frente de seus pendões, que os alféreces,
montados em ginetes possantes, sustinbam
erguidos na retaguarda de cada tribu. Os
raios matutinos faziam alvejar os turbantes
e seinsularam aos ferros das lanças que os
csvalleiros tinham em punho, e os leves es-
cudos orbiculares, que os compridos saios
de malha pareciam tornar inúteis, embra-
çado3 jà para o combate, brilhavam com as
suas cores vivas e variadas á claridade se-
rena do romper do dia.

Os esquadrões árabes eram a flor do exer-
cito de Tarik; mas a catadura selvagem dos
africanos seus ailiados, neophytos do Islã-
nismo, produzia, porventura, mais temor
do que o aspecto delles. Torvos e ferozes
eram o gesto e os meneio3 destes homens
sem disciplina, cujas paixões se lhes pinta-
vam nos rostos tostados e rugosos, nos
olhos banhados de fel eonados de sangue

. , . . , e de cuja brutezae miséria davam testemuNa principal atalaia dos mosselemanos tagem aos godos, cuja cavallaria, coberfa | nho os maBgoaes que lhes serviam deSr-

mas (armas terríveis, com que abolavam os
elmos mais reforçados) e a hediondez dos
seus albornozes pardos, iramundos e des-
peda«;ados. Tudo, emfim. nelles constralava
com as armas brilhantes, com os ricos tra-
jos e com os vultos magesiosos dos cavai-
leiros do oriente, que, conservando-se em
silencio e immoveis, pareciam desprezar as
tribus bereberes de Zeneta,' de Mazmuda,
de Zanhaga, de Ketama e de Hoara, que
formavam as alas e que, brandindo as ru-
des armas, com gritos medonhos se appelli-
davam para a batalha.

Tal era o espéctaculo que offerecia o
exercito dos mosselemanos. Defronte delle,
a hoste goda apresentava os massiços pro-
fundos dos seus soldados, cobrindo, como
grossa muralha de metal reluzente, a mar-
gem esquerda do rio. Rodeiado dos mais
illustres guerreiros, Ruderico estava no
centro das tiuphadias formadas pei .s es-
padaúdos soldados da Lusitânia septentrio-
nal e da Gallecia, em cujas feições se di-
visava ainda qne descendiam dos indoma-
veis suecos. Unidos com elles sob os pen-
does reaes, estavam os guerreiros veteía-
nos da Narbonense, habituados a cruzar
diariamente as espadas com os orgulhosos
frankos, que estanceiavam pelas Gallias,
além das fronteiras do império. A ala di-
reita. dividida em dous esquadrões capita-
neados pelos dous filhos de Witiza, Sise-
buto e Ebbas, continha a flor dos cavallei-
ros da provincia Carthaginense. Com estes
estava o corpo que o metropolitano de His-
palis ajuntara, composto em grande parte
de nobres que haviam deposto a espada
desde que Ruderico subira ao throno e que
a cingiam de novo nesta guerra de inde-
pendência. A ala esqserda, mais pequena
que as outras duas, não parecia por isso,
menos de temer para os árabes. O duque
de Corduba, Theodemiro, era o capitão
dessa ala,em que estavam todosos veteranos
que o tinham ajudado a repellir as primei-
ras tentativas dos mohamelanos e que jà
conheciam por experiência o modo de pe-
lejar delles. Estes velhos soldados deviam
levar ao combate os mancebos que, á voz
de Theodemiro, tinham corrido ás armas

E' do nosso collega O Pais a seguínie
informação :

«Disseram-nos que em S. João d' EI-HevÉlseiniciou um inquérito policialconira conhe "
cido politico imperial, que em Minas ah*_dava pedindo, não mais para os írwidoj _>>. . doraCruz \ermelha. mas francamente naraau-E t_xilio da revolta restaurado™, e que *eia*|í,
ciava de ter enviado cerca de 500 contos m f,ue
angariados em S. Paulo e Rio de Janeiro Hluo
para as necessidades do sr. Saldanha dáGama.

O primeiro interrogado, dizem-nos, foio dr. Balbino da Cunha, que se incumbira
alli de auxilial-o na piedosa romaria ile obterdinheiro para metralhar os republieanos.L

Com o vergonhoso desastre de seus co-!<P dcitc
religionarios, o missionário da revolta sa- Nãlou-seda noite para o dia, sem que se saiba^ KOro-para onde. deixando inconsolaveis o* Laets ->
a espera do Gumercindo e outros salvadores<'§ as cp
da paina, que a esta hora pretendiam eslati& m
senhores do Thesouro de S. Paulo. 

~M censt
Deus os favoreça, irmãos... desnata- Osrados desta Republica, tolerante e gene-irosa contra seus ferozes e san auinariosini-r._migos, a quem não ha de fal.ar a justiça?!de Deus, si a dos homens lhes for. comoaté aqui, condescendente e piedosa.»
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de todos os lados da Bélica e em cujos co*
rações o affamado guerreiro soubera des-
pertar o sentimento da gloria e do amor da
pátria. Com elle milhavam, emfim, as re-
liquias dos soldados tingitanos que não ti-HS
nham querido associar-se á traição do conde
de Septum.

Como os árabes, os godos tinham no meio1'!
de si uma nuvem de peões armados, nãói
menos bárbaros e ferozes que os filhos daff
Mauritânia. Os raontanhezes do Herminio P
na Lusitânia, aborígenes, talvez, daquel_||
paiz, os quaes, na épocha das invasões ger-
manicas, bem como jà na da conquista ro-|
mana, a custo haviam submettido o colloao
jugo de estranhos, e os vasconios, habita-
dores selvagens das cordilheiras dos Pyrp* B
néus, constituíam com os servos um grossog
de gente a que hoje chamaríamos a infan*
teria do exercito. As suas armas offensivns
eram a cateia teutonica, espécie de dardo,
a funda, a clava ferrada e o arco o a seita. ]
Requeimados pelo sol ardente do estio ouI
pelo vento gelado dos invernos rigorosos 1
das serranias, incapazes de conhecerem.»
vantagem da ordem e da disciplina, este»
homens rudes combatiam meios nús e des-jm
prezavam todas as precauções da guerra. Jl
O seu grito de accommetter era tim rugidíÉt
de tigre. Vencidos, nunca se lhes ouvia pe-gf
dir eorapaixão; porque, vencedores, não
havia a esperar delles misericórdia. Taes
eram os soldados que a Hespanha oppu-
nha á mourisma que eircumdava os
árabes.
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Por algum tempo os dous exércitos con-
servaram-se em distanciaum do outro, com»
dous antigos gladiadores, observando-se
mutuamente antes de começarem uma luela
que para alguns delles unha de ser, forçosa-
mente, a ultima. A consciência da terribiü-,
dade do drama que ia representar-se pene-
trou, por fim, até no coração dos bárbaros
de um e de outro campo; as vozerias qil*||
sussurravam ao longe foram pouco a pouco
esmorecendo, até cahirem num silencie
tremendo, só cortado pelo respirar eorapri'
mido de tantos homens ou pelo rel.ncb'"
dos cavallos que, impacientes, escavavam aa terra.
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Tambom as opiniões ndoocom o os parti-
dos tôm faniquitos...

Eis ahi um problema quo ofioroço aos In-
vostlgadoros da pathologla social.

JA su foz o o-iiudi» das novrosos colloctl-
vas o so conhocom os sorproliondonlos of-
foitos hypnollcos do quo são suscoptiveis

ns iiggromiaçõcshnmnnas.Maso phonomono
quo oslnmos prosoncinudo d uma mani-
testação nova. slngularlsslraa : é a solida-
riodndo ontre um oxorcito o o sou gonoral
tão comploln, tão absoluta quo —si adooco o
gonoral, todo o oxorcito so ncama; consti-
pou-so o chofo, o partido inteiro ospirra.

Quantas consoquoncins políticas, quo gra-
ylsslmas oomplloaçõos podem resultar as-
sim do ura golpo do vento, do um pitéo in-
digosto, do um tropcção imprudonto I
.Tempo houvoom quo essa influoncincon-

lagiosa era um altributo regio, quo não os-
capou á ironia do Voltai ro :

«Quand Augusto buvait, Ia Pologno était
ivro.»

As chronicas rogislram tambom a impor-
tancia que tovo na politica européa a lis-
lula do Luiz XV ; o, nas tradições brasiloi-
ras, a legenda do Ypiranga so lilia aos cf-
feitos do um almoço guloso.

Então eram reis quo enfermavam ; hoje,
na nossa democracia burgueza, os fabri-
cantes do opinião disputam privilégios so-
borunos.

Cuidado, correntes do ar indiscretas ! An-
tes de surprelicnderdes aos bronchios do di-
redores politicos, evitno levar a asphyxia
a todo um partido !

Não (ove essacautcla aaragem fria dc7
do março. Canalizou-se tão impetuosa polo
vallo eleitoral, quo ao brusco choque des-
maiaram director, opinião, parlido o tudo :
o ainda neste momento, a grei concilia-

'iinos dro?-' dora inteira tremo nos calafrios da febre.
,•:»¦! ?.<'.- Todo o resguardo é pouco nos dias maus

quo atravessamos. Seria para laslimar-se
quo collaboradores travessos compromo-
ttossem a convalescença do partido*

Nada do deixar ás soltas a verve do I, o
parlamentarismo do Chaves, as pesquisas
históricas de J. P. Todos elles juntos nào
valom um átomo de discrição o poderiam
deitar tudo a perder.
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1 Eleição presidencial
Conhecemos mais as seguintes apurações

parciaes, feitas pelas juntas municipaes:

município do rio preto

Presidente:
Rias Fortes  378
Bernardino  137

Vice-presidente :
Kubitschek  391
Luz  120

Senador:
Sérgio *,  491

MAR DE HESPANHA

Presidente:
Bernardino  955
Bias Fortes  453

Vice-presidente:
Luz  978
Kubitschek  447

Senador:
Sérgio  1037

JACUHY

Prosidente:
Bias Fortes  167
Bernardino  29

Vice-presidente:
Kubitschek  153
Luz... ...*  34

Senador:
Sérgio  140

Ouro preto
Presidente:

Bernardino  716
Bias Fortes  414

Vice-presidente:
Luz,  771
Kubitschek.. .... 328

Senador:
Sérgio  1064

PALMYRA

Presidente:
Bias Fortes. .,.,.,.. 288
Bernardino. , . , ,¦ , .?', , 56

Vice-presidente:
Kubitschek , , . , 302

Luz
Senador:

Sorgio 
Tuavo

Prosidonto:
Hornardino , ,Bins Portos ,

Vico-prosidonto:
Luz
Kitbitscliok ..'.,.!!!

Sonador:
Sorgio 

MONTE SANTO
Prosidonto:

Bias Fortes
Bornnrdino

Vico-prosidonto i
Kubitscliok
Luz  . . .

Senador:
Sorgio 

8. JOÃO NEP0MUCENO
Presidente:

Bornnrdino
Bias Fortes

Vico-prosidonto:
Luz
Kuhitschok

Senador:
Sorgio 

ALTO 1(10 DOCE
Prosidonto*

Bernardino
Bias Fortes

Vico-prosidonto:
Luz
Kuhitschok , ',

Senador:
Sérgio

TItES COIIAÇãES
Para senador:

Monsenhor Sérgio
PALHA

Presidente:
Bias Fortes
Bernardino

Vico-prosidonto:
Kubitschek
Luz

Senador:
Sérgio

itajubá'
Prosidente:

Bias Fortes
Bernardino

Vice-presidento:
Kubitschek . . . . . . . ,
Luz

Senador:
Sérgio

mo DRANCO
Presidente:

Bornardino  /Bias Fortes. '.
Vice-presidento:
Luz
Kubitschek

Senador:
Sérgio ,

CURVELL0

Presidente:
Bias Fortes
Bornardino

Para vice-prosidonte:
Kubitschek
Américo Luz . . ~. . . . . .

Senador:
Sérgio

PAR,Í

Presidente:
Bernardino  . .
Bias Fortes . .

Vice-presidente:
Luz
Kubitschek . . . .

Senador:
Seitgio

BOA ESPERANÇA

Presidente :
Bernardino
Bias............

Vice-prosidento :
Luz
Kubitschek 

Senador:
Sérgio

CARMO DO RIO CLARO

Presidente:
Bias
Bernardino

Vice-presidente:
Luz
Kubitschek. . . . . . . . .

Senador:
Sérgio . ."'

TRES PONTAS

Presidente:
Bias  .
Bernardino , , ,

Vice-presidente:
Kubitschek.........
IjUZ ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ • e ¦ • ' • •
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273

285
109
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118

306

676
371

528
516

1026

497
127

489
120

551

823
248

783
156

537

233
202

303
128

398

174
53

218
9

157

146
124

195
64

201

771-,
:'4--A

771.
Í4-

Sonador:
Sorgio » . 

PATROCÍNIO
Prosidonto:
Bias
Bornardino

Vico-prosidonto:
Kubitscliok  358

770

370
1

Luz
Sonador

Sorgio . ,

1

147

Eleições federaes
1.° DISTBICTO

S. Pedro de Ferros
I.aiidiilphii
Almeida (ioiUOS
Olynllio
Pinhoiro ....... r.

Rostillado conhecido:
Olyntho  . 4.860
A* «omos 3.7G7
Mayrink 2.421

44
42
31
13

Landulplio .
Salles . .
Pinheiro. .
Podro Silva.

2.311
1.348
1.309

83G

Manhuassú *k
Dosta cidade foi onvinda a soguinte com-

municação ao rodaclor-chefo desla folha :
Illm. sr. dr. Antônio Olyntho dos Santos

Pires — Os abaixo assignados, vossos dodi-
cados campeões na arena politica,que muito
bem defondeis, .'heios do júbilo, delirante-
monte saudara-vos pela osplondida victoria
que acaba do ter o paiz, dofondido o salvo
polo inclilo Marechal Floriano Peixoto o
jiola causa santa do Minas, vondo trium-
phar em todo Eslado o nomo do eminente
cidadão dr. Dias Fortes para o sou presi-dento o o vosso para representante «10 1.9
districto do Minas no congresso federal.

Abraçandovos mais uma vez dizemos:
Viva o dr. Anlonio Olyntho dos Santos

Pires, digno chofe republicano om Minas !
Skrapiiim Tiduucio da Costa, comman-

dante superior. —José' Dento Baroosa, to-
nente-coronel. — Frederico Dolauei.la, ma-
jor. — Raymundo Alves db Sousa, major.

-À

Concerto musical
Realizou-se, na noite do dia 2, o con-

certo annunciado pelo clarinotista portu-
guez sr. J. Barreto Aviz.s

Foi uma esplendida soirée musical, em
que so exhibiu cora maestria o arte o in-
signe clarinetista e se fizeram ouvir alguns
amadores desta capital, que dia a dia fazem
novos progressos, colhendo novos applau-
sos. • ,

Oprogramraa foi bom organizado e ma-
gnificamente executado.

As eximias pianistas dd, Maria Faria e
Blandina Furst arrebataram applausos in-
cessantes do auditório. Os amadores quese fizeram ouvimos sextetos doram grandorealce à festa, onde o sr. Aviz confirmou
o justo renome que o precedeu nesta ca
pilai.

VIRGÍLIO CESTARI

Fomos mimoseados pelo insigne artista
V. Costari, o inspirado esculptor quo ideou
e realizou a estatua de Tiradentes, desla
capital, com algumas medalhas de bronze
e uma dourada, dostinadas á solemnidade
da inauguração daquella estatua.

Tôm ellas em uma das faces a effigie do
grande patriota, com o baraço passado ao
pescoço, no momento de ser conduzido á
forca; nessa face dá medalha estão única-
mente inscriptas as datas de 1792, em que
foi executado Tiradentes o 1891 em que o
congresso mineiro deliberou erigir o monu-
mento para perpetuar a memória do in-
clito martyr.

No verso da medalha vô-se um triângulo
o symbolo que a Inconfidência adoptára
para sua bandeira, lembrando a trindade
divina, e nos seus lados se lê a inscripçào
que os conjurados tomaram para divisa:
libertas quas será tamen. Ém torno desse
symbolo estão inscriptas as palavras « Ao
protomartyr da liberdade nacional — Joa-
quim José da Silva Xavier—-o Tiraden-
tes.»

Como sabem os nossos leitores a estatua
de Tiradentes está, ha mezes, completa-
mente prompta, aguardando velada que se
firme a paz na familia brasileira para ser
ella inaugurada. ." ¦

¦ O talento de Cestari evolou-se ao pas-
sado de nossa pátria para modelar 110
bronze a attitude serena e firme do vidente
mineiro, qué pagou com'.a vida òs Sètis sb-
hhòs, hoje realidade.

Ao insigne artista agradecemos o pro-
cioso mimo com que nos honrou.

A Carlograpbia no Eslado de Minas
i:s'i!sii!iu<.À.i noa ukpkitoh nos mappah

KXIHTKNTKS

Hii-iiu altontar para n natureza dos dados
com os qua.ts foram coufoceionados os
nossos mappas para duscobrir-lhos grandonumoro do dofoitos. Apontaremos os prin-cipaos, aum untrar om dotalhos.

Na compilação do olomontos ospnrsos,
oITerocoiido diltorontes grãos do nppro.vi-
mação, desde ns explorações precisas das
estradas do forro ate ãs simples Informa-
çõos do viajantes, não podomos apreciar,
para o eonjuneto dn obra, um grão do appro-
ximução determinado o corto. Dnhi decorro
aue 

nos 0 impossível precisar os limites
onlro dos quaes dovomos considornr como

provavois as indicações do mappa, si uão
nos conformarmos a tomur como unidade
do oomprimonto n logua, som nprocinr
fracçõos dosta unidade.

As explorações muito escassas dos rios
so limitam ao eixo principal, do modo quoos tributários são apenas indicados portu-formações vagas. Nestas condiçõos, o car-
tographo oscrupuloso nào so permitte llgu-
rar no sou mappa os contrafortos de serras
quo fazem a separação destas águas, cujas
distribuições o direcções são mais ou monos
arbitrarias. Doprohondo-so, intuitivamente,
que a orographiado paiz & apenas osboçada
Krossoiramonto pelas directrizes goraesdas sorras o som indicação alguma dc ai-
(iludes.

Por falta do olomontos do exploração,
nào figuram nos mappas outras vias do com-
municação, atem das estradas de ferro o um
ou outro rio navegável; povoações, às vezos
importantes, são esquecidas; o relevo do
solo. a vegetação o outros apontamentos
topographicos necessários à industria o ao
commercio uão são indicados.

As determinações astronômicas de alguns
pontos, por mais bom foitas que sejam, dão
erros du muitos metros, peccandp, desto
modo, a base desses trabalhos, por falta de
exactidão.

Os limites, jànão dizemos dos municípios,
mas do próprio Estado, sào apenas indi-
cadas iiolas informações colhidas no ar-
chivo da administração, mediante interpre-
tação. nem sempre judiciosa, do cartogra-
pho. Podor-nos-iam objoctar que.apesar da
existência de uma exploração geographicamesmo muito perfeita, a solução do pro-blema seria sempre a mesma—e num como
noutro caso, apenas poderia figurar no
mappa ama.presumpção de limites.

Aparentemente assim é ; mas ó rasoavol
ailinittir que a idéa do exploração geogra-
phica de um Estado implica a da fixação do
seus limites, mediante dados scientincos e
positivos. Corrobora este modo do pensaro docreto n. do governo de Minas, man-
dando estudar por uma commissão technica
os limites do Estado com os do S. Paute e
Rio de Janeiro, juslaraonte quando os tra-
balhos da commissão geographica so onça-
minhara para aquellas regiões.

DO MELHOR PROCESSO DB EXPLORAÇÃO
Si pelos defeitos apontados nos mappas

existentes, estes não satisfazem ao estado
actual de adeantamento do Estado, suscita*
se desde logo a questão de indagai* qual i
a qualidade de mappa que convém ao seu
desenvolvimento actual.

A carta de que precisamos exige uma
approximação mais rigorosa do quo as que
possuímos.* 1• * .

Quererá isso dizer que desde já valha a
pena empregar na sua construcção a
maior approximação possivel T Não o pen-samos, convictos do que seria mal servir
aos interesses do Estado pretendor fazel-o.

O maior gráo de approximação para a
representação graphica de um paiz, impõe-
se pela necessidade do seu conhecimento
rigoroso, nos seus menores detalhes, parasua defesa.

Esse é o principal motivo que doterminou
o emprehendimento dos trabalhos geogra-
phicos tão aperfeiçoados quo se executaram
nas nações européas • porque, si a sorte de
uma nação, em certos casos, depende do
resultado de uma batalha, quantas vezes a
decisão desta nâo depende do conhecimento
exacto do terreno onde efTectuou-se!

Essa questão primordial para as nações
guerreiras, sel-o-ia egualmcnte para nós ?
Náo o acreditamos, e hoje podemos dizer,
especialmente para Minas o com maioria
de razão, o que em 1877 dizia, em relaçáo
ao Brasil, osr. Carpenter, jà citado:»...Este
«argumento tirado das necessidades milita-
«res será de pouco peso no Brasil, cujos
«administradores, conscios do que um paiz«forte na paz sol-o-à também na guerra,«seguem a esclarecida politica de animar os
«pacíficos commettimentes da vida, como
«a base segura da força de uma nação.»

A industria, o commercio, a colonização
exigem lambem que tenhamos uma carta

primitivos o os quo serviram para a con-ilruooao da carta do «Ordenando Survov»«Ia Gran-llrotniiha o do «Estado Maior.. «IaI'rança.
Para concretizar o nosso modo do pensar(liromos quo, onlro a approximação «Io umalogua, cora anual nos contentamos ate agora

para determinar n posição do uma chiado,
por oxomplo. o n approximação do um con-limolro obtida nas cartas quo acabamos docitar, para lixar o campanário dn ogroja
principal da mosma cidado, podo-so tomai'um meio termo foliz, o motro por oxomplocomo approximação do mesmo ponto, n
qunl livrando-nos dos orros grosseiros dosmappas quo possuímos, nào nos obrigariaás medidas rigorosas o minuciosas dosmappas absolutamente oxactos.

AM agora nào so tinha feito triangulação,nojo fozomos uma; mas, om logar do medira sua base com a approximação de um mil-llmotro, o gastar um anuo para a oxocueàodesso trabalho, como so faz na Europa, noscontentaremos com a approximação do umcontiraotro o ful-o-emos num moz !Não sorá mais cora um rologio mal rogu-lai o ou a «casco do cavallo», como so dixvulgarmente, quo mediremos ns distancias(te um ponto a outro, nom usaremos datrona como parn um cadastro, mns empro-
garemos o podomolro bom regulado, o ódo-metro ou stadin.

Uma folha do mão náo será mais sufll-
?i<""0 Para o nosso mappa, mas sim 50 ou100 conformo a escala porquo precisamosindicar detalhes o um primeiro aspecto dorelevo do solo ; mas também náo escolho-romos uma oscala tal como a dos cadas-tros, obrigados a fornecer para cada mu-nicipio um atlas do 50 a (10 pranchas.Nosso methodo será, por conseguinte,
geométrico, como o dos melhores mappasmas a medida dns linhas será monos rígo-rosa : o que perdermos em exactidão st>r-nos-à largamente compensado em rapideze economia, obtendo resultado muito su-
porior aos trabalhos actuaes, som base goo-métrica. Teremos a posição do uma cidado
çom approximação de poucos metros, cmlogar do tol-a oxacta ; mas que diuVoncn
para os nossos mappas dc bojo com àssuas approximações do léguas INosso methoifo devo, portanto, ser ba-seado sobre processos geomotricos, as me-(lulas feitas com uma approximação, nãorigorosa mas suflicientc. pormittindo gran-do rapidez e economia no trabalho. Essos
processos empregados devem estar om ro-laçao com uma approximação determinadae previamente estabolecida. Náo haverámais logar para as informações, incertas
por natureza; tudo será percorrido, oxplo-rado, medido, mas—repetimol-o—com ap-
proximaçao perfeitamente determinada o
proviamonto estabelecida.

Será esse trabalho uma verdadeira ox-
ploração geographica o marcará o primoiropasso para a goographia oxacta do futuroem Minas.

Bblarmino Martins de Menezes, ajudanteda Commissão Geographica e Geológica.
Luiz Lomdard, geólogo da mesma.

(Continua).

Esteve nesta capital o illustre jornalistaEslevam de Oliveira, digno fiscal de immi-
graçao, quo está prestando á administração
publica do Estado os serviços do sua in-telligencia, actividade e zelo.

i Recebemos o seguinte telegramma:
Estação da diamantina. — Dr. Antônio

Olyntho, redactor d'0 Estado de Minas.— Parabéns» Republica venceu nas armas
è nas urna». —'Arthur Torres.

absolutamente exacta e — digamos a palavra—uma carta cadastral ?
Sim; mas om parte; em alguns pontessomente do território do Estado, como paraalgumas cidades mais importantes, ou paraa fundação de uma colônia, ou para o es-

tabelecimento de uma via do communica-
ção. Entretanto, apesar da existência dessa
carta, o commercio e a industria nunca
dispensarão o levantamento, por conta pro-
priá, da planta dos.logares onde tenham de
operar. Quanto, á colonização, o serviço os-
pecial de medição de terras e colonização,
que existe, preencho perfeitamente òs seus
fins. Emfim si uma cidade precisa de cadas-
tro da sua sesmaria, não é isto razão parafazer-se o de todo o municipio e muito me-
hos do Estado, quando lhe será relativa-
mente facilimo fazer executar o trabalho porconta própria. . •

E' por conseguinte, em alguns pontos
muito limitados do território do Estado,
que se faz sentir a necessidade de plantas
cadastraes. Mas quando esta necessidade
generalizar-.se pana todo o Estado pela sua
colonização completa e a conseqüente di-
visão da propriedade, então convirá satis-
fazel-o e assistiremos ao jiUimo periodo da
terceira phãrse da cartogràphia—o apertei-
çoameritoda obra' acttiat; o qual chegará ao
maior gráo do exactidão e valor a que podeattingir. . ,

O processo de exploração que devemos
ádoptar actualmente para o levantamento da
carta do' Estado, deve ser um meio termo
entre o systema que consiste em represen-
tar" os accidentes topographicos por sim-
pies informações e o que dá exaclamente
á posição de cada casa de um arraial e de
ondulação de terreno, por menor que elle
seja; elle deve ser uma média judiciosa en-
tre os trabalhos resultantes da compilação
dos elementos fornecidos pelos roteiros

FALLECIMENTO
Na cidade de Santa Luzh do Rio dus

Velhas, onde residia ha muitos annos, fal-leceu o sr. dr. Modestino Carlos da RochaFranco, ura dos mais prestigiosos cidadãos
naquelle municipio do nosso Estado.

Chefe politico no passado regimen, o sr.dr. Modestino exerceu diversos cargos doeleição popular, premiando no seu partidoos serviços de sua intelligencia, actividado
e íllustração.

A nova ordem politica encontrou-o jádoente, minada sua existência pola moles-
lia que o acaba de prostrar; por isso não
oecupou a posição a que lhe davam direitoseu patriotismo e íllustração.

A' sua desolada familia enviamos asnossas condolências.

Acha-se de passeio nesta capital o rovd,
padre Manoel Francisco do Carmo, digno
vigário collado na freguezia da Capella
Nova das Dores. Cumprimentamol-o.

EDITAL
Câmara municipal «le Ouro Prelo

Pela recebedoria da câmara municipal
desta cidade, so faz publico para constar
aos interessados, que so está procedendo á
cobrança, eom a respectiva multa, dos di-
reitos predial e de águas e exgotlos,relativa
ao exercicio próximo findo, cujos devedo*
res serão procurados pelo encarregado da
alludida cobrança, si antes não vierem sa-
lisfazor seu debite.

Câmara municipal de Ouro Proto, 29 do
março de 1894.

O administrador, Jacintho Dias Coelho.

ANNUNC10S
Pharmacia-S. João

Manoel dos Santos
riIARMACEUTICÒ LICENCIADO

PELA INSPECTORIA GERAL DE HYGIENE
DO ESTADO DE MINAS

Aviam-se receitas
a qualquer hora do dia

ou da noito

Aos pobres
fornece-se medicamentos

gratuitamente-
S. João Baptista «Ias Cachoeiras

MUNICÍPIO DE S. JOSÉ' DO PARAÍSO
SUL DB MINAS
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O ESTADO DE MINAS

Alfaiataria
DE

J. A. Cordeiro & Comp.
CHAMAMOS a aticnçào do rcjpoltavel

puUIicú dos Estados <le Minas c Rio. dos
quae* temúi recebido a* melhores referen-
cias. pela sinceridade de nosso trato e es-
collia do nossas fazendas, «anto coníeccio-
nadas eorao por eneommenda: quc para isso
temos um pessoal habilitadíssimo vindo ex-
pressamento para nossa casa, pois como
muitos srs. sabem nossas fazendas são
vindas dos armazéns de Augusto Dormenil
& Comp.. que em gosto e qualidade muitos
a preferem pela sua duração e verdadeira
consisiencia dc còr. razoáveis nos preços
cm conseqüência de termos em casa e na
Alfândega grande sortimento.

ria nos ourives 105.

EM FRENTE A' EGREJA SANTA RITA
CAPITAL FEDERAL

Compaaliía WriaUo Mello
Munici pio ilu Curvello

Districto tle Santo Antonio da Lagoa
Os incorporadores da Companhia ln-

dostrial do .Mello convidam aos sub-
scriptores de suas acções a fazerem o pri-
meira prestarão de 10% ou 20$000 por
acção alé ao dia Iode março do corrente
anno.

Convidara também aos accionisias parauma reunião, neste arraial, no dia lõde
abril «lo mesmo anno, para approvação dos
estatutos e installação iia companhia, de-
vendo nesie dia ser feita a segunda pres-tação de 10 % ou 20$000 por acção.

A" reunião é necessário que todos os ac-
cionisias compareçam, podendo se repre-
sentar por seus procuradores especiaes.

Santo Antonio da Lagoa, 10 de fevereiro
de 1894.

Modesto Caetano Cândido de A ndrade.
.-liiloiiio Elisiario Correia.

VENDE-SE uma fazenda com650 alquei-
res de terras, sendo :

550 em pastagem e 100 em matta virgem,
na margem direita do Rio Paraopeba, dis-
tante da nova capital 6 léguas.

Tem grandes aguadas, muito bòa casa
de morada, paiol e casa de engenho collo-
cados em posição excellente.

Todo o terreno da dita fazenda é de su-
perior cultura, e a matta <5 própria para o
cultivo de café. sendo livre de geada.

Ha uma abundância considerável de ma-
deira de lei.

Seu dono de dentro de casa vè toda sua
creação.

Quem a pretender dirija ao sr. coronel
Caetano Baeta Neves, na cidade do Bom fim

Gabinete dentário
Vende-se um gabinete dentário, compre-

hendendo:—Uma cadeira de Morrison,
com elevador: um engenho inspecção para
frisar dentes: um martello pelo ár compri-
mido para obturações; um lindo movei de
nogueira para gabinete: ura engenho para
dentes artificiaes, e assim muitos outros
artigos avulsos.

Vende-se também uma bonita mobília de
sala, modelo Maria Aiitonieta. ema-
lhada e com estofos de. velludo de Genova,
comprehendendo—soffà, cadeiras de braço
e muitos avulsos; dous aparadores com
tampos superior e inferior de espelhos ho-
risontaes, o que ha de mais moderno; um
grande espelho de Ia.50: estatuetas eesían-
tes; massonetas e argollas de madeira para
cortinas de porta; um -guarda-roupa; dous
lavatorios de mármore; üm guarda-louça;
camas francezas; mobília de quarto do
mesmo modelo, tudo novo e em perfeitoestado.

Ouro Preto, 22 de dezembro de 1893.
José Tsidro Af. Drumond.

Remédios (iue curam sem dieta
SALSA CAP.0BA E >UNACa'

O mais poderoso depurativo da sangue,
sem composição de mercúrio, preparadode plantas brasileiras, ao qual não resistem— syphilis de qualquer espécie, rheumaíis-
mo. ulceras, escrofulas, bobas, darthros.em-
pingens, manchas e outras moléstias da
pelle.

PÍLULAS D2 VBLAN1XA

Especialissimas nasconstipaeões eprisões
do ventre, hemorroidas,hepatite e quaesquerirritações intestinaes; são também depura-
tivas e não produzem eólicas.

XAROPE DE AFLORES DE AROEIFU

e mniamba. Não ha melhor elexir paraastbmas, tosses nocturnas, coqueluche, tu-
berculose, hemoptises e bronchites.

VIXHO DE AXAXAZ

ferraginoso quinado; efficacissitno nas
anemias. chloro-anemia,leucorrhea, anazar-
ca, infiltração beriberica.

Estes e outros medicamentos de illústre
pharmaceatico — Eugênio Marques de Hol-landa—vendem-se na pharmacia Catão e amoutras desta cidade.

Cada vidro è acompanhado de folheto ex-
plicativo ; os da salsa envolvidos em papelamarello claro e com o retrato do autor
sobre a rolha, com emblemas, medalhas etc.

Cnidado com as falsificações.

Piano
I»jreolsa-se de alugar um piano pára

casa de familia. Para informações nestg
ypograpbia.

JH. ;>UttttCtt

Juiz de Fora Minas G-eraes

\%XCCt#XXH

Engenheiro Honorio do A»*i* Fonueca— dlroetor-gorcntcjMarciano Ferreira Armond — «liroctor-theaourelro

Esta companhia, tendo realizado grandes melhoramentos na sua importante fabrica que funeciona em um vasto e elegante
edifício situado no largo do Riachuelo, esquinas das ruas Direita e. 15. de Novembro, esta habilitada a satisfazer, com promptidão,
qualquer eneommenda concernente aos diversos ramos de sua indústria.

Nas suas bem montadas odlcinas de serralheria, ferraria, fundição de ferro e bronze e carpinteria, fabrica, com perfeição,e a preços razoáveis, quaesquer artefactos de ferro e bronze, como grades e portões, columnas etc; machinismos e mais utensis
referentes ás industrias agricola e fabril, como engenhos, rodas dágua, ventiladores, doscascadores.brunidoros, moinhos, carroças,
carrocinlias e carrinhos, etc.

USINA HECHàNICA—8ANTEQUC8
O abaixo assignado vom communicar sn

publico em gorai quo acha-io habilitado ..
receber encommondas do quaesquer poetido forro ou muial, fundida» ou batidas
visto como está concluida a montagomdí
fabrica.

Outro-aim, tem operários habilitados na«
so encarregam do concortos e factura fo
armas de fogo, machinas, ie, &.

Os moinhos funedonam moendo milho«
¦•af.'-, tendo sempre om deposito.

Fabricara-se ferragens o ferrara-so ani-
maes.

Prcuteza, nitidez dc tralinlhoc
inodicidndc cm preçoM

Ah cncnuiinendiiM e tratou devem
ser ícHon com o {icreiite ilu

faliricn, o nr. Ilypolito Smiloul.

Ouro Preto, 27 do novembro de 1893.

CWlaooíoiwrt, faltei

3'Àcrjplorjo dç prorurníorio^
r- &*

JUIZ DE F01U

Largo do rtlaoliuolo, osqulnas da* ruas Direita o 13 de Xovombro

jfarçndn á Dçnda
Vende-se a excellente fazenda de-

nominada—Vista Celeste—no muni-
nicipio de Queluz de Minas, com 190 a
200 alqueires de terras de bôa quali-dade.ainda com alguns trechos de matta
virgem, tendo magnífica casa de mo-
radia.de muito solida construcçáo e ou-
trás edificações em torno do pateo,moinho, munjollo, etc, etc.

Dista de Lafayette 2 legaas pormagnífica estrada* de trolys.
Contracta-se com o abaixo assignado.
Ouro Preto, 10 de novembro de 1893.

José Pinheiro d'Ulhôa Cintra

CASA DE PE\SAO
DB

José Januário Gondim
Acceita pensionista»

internos e externos por módica
mensalidade

Rna do Tirafieotes, 40
OURO PRETO

ÊAMP08 k OfflilM
Negociantes estabelecidos

50

LARGO D'ALEGRIA, N. 38
Participam aos seus amigos e freguezes, que receberam ultimamente ura grandesortimento de fazendas, alta novidade : roupas feitas á ultima moda, calçados, chapéosnacionaes e estrangeiros, artigos de novidade, modas e fantasias,, mfftdezas, artigosde armarinho, louça, ferragens e muitos oulros objectos.E' desnecessário dizer que Tendem por preços baratissimos, pois estáisto ao alcance de todos.

O soUoitador* de causas
IGNACIO ANTÔNIO VIEIRA

continua com o seu escriptorio á ruado conselheiro Silveira Loboe incumbe-se de todos os negóciosconcernentes ao seu oilicio, peranteos auditórios desta comarca; faz defezas
perante o jury e tribunal correccional.

Incumbe-se lambem de receber dasrepartições publicas da capital ordena-dos de magistrados, professores, etc,mediante módicos honorários.
Marianna, 6 de novembro de 1893.

OURO PRETO
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Zoroastro Pires

E

Edeltrudo Pire:

AS PROCURAÇÕES

devem coníer os nomes de ambos

Encarregam-se dc negócios
administrativos perante todas ns

Repartições Publicas, taes como:
Cobrança de vencimentos de magistra

dos. professores públicos, engenheiros do
Estado, engenheiros de terras e coloni-
saçõo, etc,, mediante a commissào cd
2 %.

Extracção de titulos de empregados
públicos.

Extracção de titulos definitivos de ler-1
ras, quando havidas por legitimação de ra
posse; nu escriptura publica, qnando eom I
pradas ao Estado. 1

Requisição de ordens de pagamento
pelas collectorias municipaes.

naLiquidação de contas de exactores...secretaria das finanças do Estado e na delegacia fiscal.

Só
idas o

TYPOGRAPHTA
E»B

Ipgfü i*\ Étüerç tampo*

Cirurgião dentista
José Isidio de Magalhães Dramond

E' encontrado, para os misteres de sua
profissão, todos os dias úteis, daa. 10 horas
da manhã ás 6 da tarde.

RUA DB TIRADENTES, 43

OURO PRETO

8UCOESSOR OE BAIÃO & OaSÍfÒS

Participa a seus amigos e fregnezes que recebeu um bonito e variadissimo
ST6" de papre '• -objftos P"* e5criP»no e desenho,. chromos de surprezapnantaiia e para felicitações, o queba de mais lindo no.mercado do Hio de JaneiroOutrosim previne que, tendo sua typographia bem montada. ¦ acha-se liabili-tado a acceilar qualquer trabalho concernente a arte, como sejam: 'Participações 

decasamentos, programmas para bailes, notas, factura-,.memorandum. cartões de vi-
K~JLCOmmerClf s' acçõf pa.^ 'Mmpanhia-S circulares, -rótulos, boletins, letras embranco, impressões em fitas,livros, pastas, etc. ^''"^

1:mmâ% á vmâu
Vende-se ama excellente. sita á-margemdo Casca, freguezia do Jequerv, com 80 ai-

queire de terra de primeira qualidade, sendo20 em matta virgem, bòa aguada, climasaudável etc, etc.,- disia de Ponte Nova 5léguas, uma do arraial do Gramma e 3 deAbre-Çampo. Quem a pretender dirija-seao abaixo assignado.
Fregoeria do Jeqnery, 15—2 -S4.

JoãoBonifairiofitdifr^pifittein.

FABRICA DE CARIMBOS
OFFICOTA DE GRAVADOR

Annunciamos carimbos de borracha em qualquer desenho pelosyslema mais aperfeiçoado: assim como retratos parajornaes, fac-simtie de áâsignaturas.e todotrabalho concernente à arte
de .gravador . ;..- •

Recebimento de dinheiros de qualquer Sífsogu,
proveniencia e retirada das caixas econo- Khn_micas do Estado ou particular, cobrando \Msomente a commissão de 1 % sobre asíipruli
quantias superiores a o:000$000. Hucio

Contractos com o Governo para a execu- ISaran
ção de obras publicas. |#-n IinKj^iSO Utl

WdualiiContractos com a administração geral i||jijcodos correios para o serviço de conducção mt
de malas, ' •fi'am
QUAESQUER OUTRAS.INCUMBÊNCIASM0SGf

CONCERNENTES Á SUA PROFISSÃO j

Antônio Augusto Villela
Tem o seu escriptorio de proeuratoriosl

a rua do Unselheiro SanfAnna. Encarre-g
ga-se de todos os negócios concernentes affi
sua profissão, perante as repartições publi- m
cas da capital. . 
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