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SOCIEDADE AUXILIADORA

DA

N. 1.- JANEIRO DE 1870.

Sessão.do ConseSiho Administrativo em 3 de «Janeirode 1870.

YICE-PBES1DE:íC1A DO SR. COMMENDADOR JOAQCÍM ANTOMO BE A -F.VEDflW'

Achando-se presentes, os membros do conselho queservirão no anno de 1869 proximamente findo, e os
reeleitos e eleitos para em virtude dos nossos Esta-
tutos, approvados pelo governo imperial, Decreto h.
4333 de 12 de Fevereiro de 1869, servirem no bien-
nio de 1870-1871. os Srs. Dr. Nicoiáo Joaquim Mo-
reira, Antônio José de Souza Rego, Ignacio da Cunha
Galvão, Pedro Dias Gordilho Paes Leme, Giacomo Raja
Gabaglia, Domingos Jacy Monteiro, André Pinto Re™
bouças, Antônio Fernandes Pereira Portugal, Banho™
lomeu José Pereira, Lopo Diniz Cordeiro, José Augusto
Nascentes Pinto, Joaquim José de Siqueira Filho, José
Pereira Rego Filho e João Evangelista de Negreiros
Sayão Lobato Sobrinho; commendadores Joaquim An»
tonio de Azevedo e Norberto Augusto Lopes; Alexandre
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Affonso da Rocha Sattamini, Camillo de Lellis Silva,
José Ricardo Muniz, Miguel Calmon, Menezes de Ma-
cedo, Antônio José da Silva Rabello, Thomaz Üeschamps
de Montmorency, Egydio Guichard, Caetano José Cardo-
so, Malhias Antônio de Moraes Brito, e mestre em artes
José Manoel Garcia; e os sócios effectivos os Srs.
Antônio Jacy Monteiro e Antônio Joaquim Pereira de
Carvalho, foi aberta a sessão, lid& e sem discussão
approvada a acta da ultima sessão do conselho que
teve lugar em 16 de Dezembro do ânno pas&â&.

Logo depois o Sr. secretario geral procedeu a lei-
tura do resultado obtido na eleição, que teve lugar
em assembíéa geral de 23 de Dezembro do anno
passado, para presidente, 1° e 2o vice-presidentes,
secretario geral e adjuntos, directores dos cursos,
das exposições, do musêo e da bibliotheca, e membros
do conselho que devem servir no biennio de 1870,
1871, depois do que, deu o Sr. presidente por em-
possado o novo conselho; passando õ mesmo Sr. se*
cretario a lêr a relação seguinte da distribuição dos
membros eleitos para o conselho, feita pelas diversas
secções de que o mesmo conselho se compõe:

Secção de agricultura.

Presiâente, Br. Nicoláo Joaquim Moreira.
Secretario* Dr. Ladlsíáo Neftó.
Membro, Br. Antônio Fernandes Pereira Portugal.

Secção de industria fabril.

Br, Giac^mo lap Gabaglia.TÊ2WÍ' * ± '»

mretww,

Sôeeão de mschinaí e- aippareftos.

hmiéente, Br. ÂmM Pinto Refeoups.
treàmõ, Br. Autefio âe Paula Freitas.

m, Guilherme fm fleck Eidgerwòod.
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' \\'' M Secção cie artes liberaes e mecânica.

Presidente, Dr. Miguel Antônio da Silva.
Secretario, Dr. Luiz Alves de Azevedo Macedo.
Membro, José Maria dos Reis.

Secção de commereio e meios de transporte.

Presidente, Dr. Antônio José de Souza Rego.
Secretario, Dr. Matheus da Cunha.
Membro, José Ricardo Muniz.

Secção cie geologia appiicada e chimica industrial.

Presidente, Dr. Antônio Corrêa de Souza Costa.
Secretario, Dr. Barlholoineu José Pereira.
Membro, Augusto Teixeira Coimbra.

Seccào de zoologia.

Presidente, Dr. Pedro Dias Gordilho Paes Leme.
Secretario, Dr. Anastácio Luiz do Bomsuccesso.
Membro, Commendador José Antônio Ayrosa.

Secção de estatística industrial.

Presidente, Alexandre Affonso da Rocha Sattamini.
Secretario, Manoel de Passos Figueirôa.
Membro, Dr. José Rodrigues de Azevedo Pinheiro

Júnior.
Secção de colonisaçáo e estatística.

Presidente, Dr. Ignacio da Cunha Galvão.
Secretario, Miguel Calmon de M. Macedo.
Membro, Thomaz Deschamps de Montmorency.

Secção de finanças da sociedade.

Presidente, Coronel Norberto Augusto Lopes.
Secretario, Francisco Corrêa da Conceição.
Membro, Antônio José da Silva Rabello.
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Membros do.conselho sem secção.

Henrique Eduardo Nascentes Pinto.
Miguel Couto dos Santos.
Dr. Lopo Diniz Cordeiro.
Manoel José -Pereira Frazâo.
Carlos Guilherme Haring.
Egydio Guichard.

O Sr. secretario geral declarou qoe emquanto se
achão ausentes os Srs. José Maria Pereira e Gui-
Iherme Van Vieck Lidgerwood, forão designados paraservir: como secretario da secção de industria fabril
o Sr. Henrique Eduardo Nascentes Pinto, e como
membro da secção de machinas e apparelhos, o Sr.
Miguel Couto dos Santos.

Em seguida o Sr. presidente, dirigindo-se ao con-
selho, disse :

Senhores. Pela ausência do nosso digno e illustrado
presidente o Exm. Sr. Conselheiro d*Estado e Senador
José Maria da Silva Paranhos, cabendo-me ainda hoje
a honra de presidir a esta secção do conselho ad-
ministrativo e dar posse aos membros eleitos na ul-
tima sessão de assembléa geral, principiei por desig-
nar o pessoal das diversas secções do referido conselho
que tem de servir no biennio de 1870-1871.

Cumprindo este dever, permilti , senhores, que
aproveitando esta solemne opporlunidade , apresente
á vossa illustração algumas considerações:

Todos nós estamos convencidos que os serviços pres-
tados por esta sociedade podem ser grandemente am-
pliados, urna vez que as secções comprehendão que
além da apresentação de pareceres sobre assuinptos,
a respeito dos quaes são consultadas, trabalhos de muita
importância e que tem sido desempenhados com toda
a illustração e promplidão, corre-lhes ainda o dever
de trazer ao conselho o frueto de suas conferências
sobre trabalhos por ellas elaborados, que tendão ao
desenvolvimento dos diversos ramos industriaes a seu
cargo.



A iniciativa das secções nesses trabalhos deve trazer
em resultado o aproveitamento dos estudos que fi-
zerem sobre quaesquer assumptos, e nas breves con-
siderações que vou fazer, tornarei saliente algumas
idéas já de ha muito reclamadas pela necessidade.

Em primeiro lugar figura certamente a indeclinável
necessidade que tem a sociedade, depois de sérios
estudos, de firmar e adoptar opinião sua sobre as
diversas questões que se prendem tão de perto aos
interesses da industria do paiz.

Colonisação, instrucção rural e industrial, privi-
legios, preferencias de certas machinas e processos
agrícolas, são questões sobre que temos opinião indi-
vidual, mas que a sociedade a não tem, e sobre
este ponto importantíssimo é que chamo a attenção
de todos os illustrados membros do conselho.

Entre outros trabalhos das secções, que o conselho
ouviria ler com prazer, tomo a liberdade de lembrar
os seguintes:

Á secção de agricultura, que com toda a justiça
ainda hoje continua a ser presidida por uma de nossas
illustrações, seja permittido pedir-lhe, em nome da
inslrucção rural, alguns trabalhos que harmomsem os
exercidos escolares de instrucção primaria nos dis-
trictos ruraes com o ensino theorico e pratico da agri-
cultura, e que indique tambem os meios de se obter
instituidores a que possa ser confiado o ensino pratico
da agricultura, lembrando talvez a conveniência de
estabelecer-se, como ensaio, em um dos municipios,
uma escola nesse sentido.

O conselho espera de vosso patriotismo que não
se farão esperar as medidas próprias a assegurar esse
bom resultado.

Á secção de colonisação, â testa da qual se acha
hoje um cavalheiro tão competente, orientará sem du-
vida alguma o conselho sobre a opinião que a este
respeito tiver, e com sua autorisada palavra de mestre
nesta matéria nos dirá qual a nacionalidade, con-
dições e systema preferíveis.
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O conselho folgará de. assim ser esclarecido e ha-
bilitado a prestar mais um serviço ao paiz,Um trabalho não menos importante e de alto me-
recimento oceorre-nie neste momento indicar á secçião
de estaiülica industrial, que vem a ser as bases e as
instrucções precisas para uma estatística ¦industrial 

que,como ensaio, comprehenda somente as capitães de
nossas pro vincias»

O nosso amigo, que se acha na presidência dessa
secção, sempre lão dedicado ao engrandecimenlo de
nossa terra comprehenderà, com a facilidade que lhe
é peculiar, o grande resultado que devemos obter
desse trabalho.

Uma outra questão não menos interessante na aç-
tualidade, e que se prende a um importante productonosso, pertence à secção de maçhinas e apparelhos,*,
e vem a ser a preferencia que se deve dar ás ma-
chinas de desearoçar o algodão.

Qual a machina preferível para o descaroçamento
. do algodão ; as cie serra ou cie cylindro ?

O inquérito que fará á secção, os relatórios, e as
informações dos fazendeiros produtores de algodão e
dos commerciantes exportadores serão valiosos raios
de luz que .iráõ esclarecer esta questão.

Confiada a presidência desta secção a tão devotado
cavalheiro pelo interesse cia industria brasileira, não
deixará por muito tempo de nos indicar o conselho
que a sociedade deve ciar aos nossos agricultores de
algodão sobre a machina preferível, aíim de que o
seu producto não continue a ser depreciado nos mer*
caclos da Europa.

Im um paiz novo, como o nosso, que principia agora
a despontar íão desprotegido de favores, será animação
para a nossa industria fabril a concessão de privilegio,
OU tcncleráô elles a retardar o seu desenvolvimento?

A esla tão delicada quão importante questão, nos
responderá a secção de industria fabril peío digno
presidente com aquelle critério, illustração e estudo
com que costuma zelar os trabalhos de que se in*
cumbe, e que mais-de uma vez temos admirado.
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A secçao de zoologia não se deixará certamente
ficar alraz de suas companheiras em nos írazer o
producto dos trabalhos de suas conferências sobre a
questão tão palpitar)!© e de reconhecido mérito na
agrktítura, como seja o cruzamento das raças anif*
mães.

Instrucções sobre esta matéria se fazem de ha mmt&
sentir, e hoje que a presidência desta- seccão foi cm*
fiada roereeiâamenie a um- dos nossos ilustrados con-
sócios, que se acha á lesta de uma revolução na nossa
lavoura operada em sua propriedade rural, nio es-
capará certamente á sua perspicácia lão interessante
assumpto.

O Sr. director dos cursos reconhecerá sem devida
a urgente e indeclinável necessidade que temos de dar
desenvolvirfiento á ínstrucção» intloslríal, estabelecendo
para isso prelecções das matérias que se íigão ifime-
diatamenle á industria.

O das exposições notaiá a necessidade que: temos
de estadar certos, e deteffmimèas produetos poM mm
de comparações em exposições, esptei-aes...

O da bibiioàksm. e. nwsê® de machinas terá já eo&-
siderado que. convém elassiíicaur e. methodisar os nossos
livros e machinas para que possão. prestar serviços á
quem. deites se quizer utiisar.

Tenho, itlustrados senhores membros d® coi:selh%
por demais me demorado e. abusado de vossa attenção,
e sinto que o lugar qm ora. occupa su devido, á vossa
amizade, não esteja preenchido yéo, nosso diga» pte-
sideMe, que com a sua. palavra, sempre repassada
de eloqüência,, sabe levar a> convicção aos ânimos dai-
quelles que, estranhos á esta sociedade,. aroda se mm»
trio refratoiojs aos melhoraneatos de nossa iaduslria.

A sociedade, senhores, pdo titula que assumiu de
Ami&dova és, Hdmiria Nacional, e pelo bororós»
lugar que occupa i® ausàfer o ministério da agncnl-
tara, tm coDiratócto para. com o. paiz. campramjsMS*
que espera satisfazer, eoníkáo> bo vosso zelo, patao-
tisroo e dedicação.. Rio de Janeiro, â tto J»eirod@ «MK
—O 2° vice-presidente, I. A. de: A,.



40

EXPEDIENTE.

O Sr. secretario geral participou que em 23 De-
zembro se remelteu á secção de machinas e appare-
lhos o requerimento de Antônio Lúcio de Medeiros,
que foi recebido com o Aviso n. 51 de 13 do mesmo
mez, do ministério da agricultura, commercio e obras
publicas, e em que o dito Medeiros pede privilegio
para fabricar e vender a machina de fazer cigarros,
de que se diz inventor; e assim mais o de João Fre-
derico Riclisen, que foi recebido com o Aviso n. 53
de 18 do dito mez, e do citado ministério, em que
o referido Richsen pede renovação para. o privilegio,
que obteve pelo Decreto n. 1937 de 17 de Junho
de 1857, para a construcção de ventiladores de café
de sua invenção, allegando ter nelles feito melhora-
mentos consideráveis; e

Á secção de geologia applicada e chimica industrial
o requerimento do coronel José Lopes Pereira de Car-
valho e do Major Heleodoro Gomes Machado, residentes
na provincia da Bahia, que foi recebido com o Aviso
n. 54 de 18 do dito mez, e em que os peticiona-
rios soíicitão privilegio por 20 annos para a expio-
ração e venda de um produeto que considerão de sua
invenção extraindo da arvore indígena denominada
«Gomalina»; e bem assim o de Carlos Guilherme
Friedenreich, colono da colônia Blumenau, que foi
recebido com o Aviso n. 55 de 18 do dito Dezembro,
em que o referido Friedenreich solicita a concessão
de privilegio por 10 annos para fabricar vinho e ai-
cool de laranja; e

Em 31 de Dezembro á secção de machinas e appa-
relhos, devolvidos, pelo ministério da agricultura, em
Aviso n. 57 de 30 do dito mez; os papeis relativos
á pretenção de Gony Stephen sobre que a mesma
secção já deu parecer em 23 de Abril de 1868, para
que que cotejando-os com os que fundamentarão a
concessão feita pelo Decreto n. 3334 de 3 de No-
vembro de 1864 ao bacharel Antônio Gonçalves de
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Justa Araújo, informe se ha indenlidade nas machinas
que declarão ter inventado.

Carla do Sr. Francisco Corrêa da Conceição, em que
participa que por incommodado deixa de comparecer
á esta sessão.—Inteirado.

Carta do Sr. commendador José Antônio Ayrosa, ac-
cusando a communicação, que lhe foi feita, de sua
reeleição para membro do conselho desla sociedade,
e declarando que por incommodado deixava de com-
parecer á esta sessão.—Inteirado.

Carla do Sr. Dr. Nicoláo Joaquim Moreira, acom-
panhatido a relação dos livros, jornaes e folhajos que
forão, no decurso do anno passado, ás suas mãos, na
qualidade de redaetor do Auxiliador, e que reco-
lhe á bibliotheca da sociedade. — Inteirado.

São recebidos com agrado e remettidos á bibliotheca
os números publicados em Outubro e Novembro do
anno passado, do boletim mensal da Sociedade Impe-
rial Zoológica de Acclimalação, de Paris.

O Sr. secretario geral apresentou uma relação pela
qual se conhece qual o numero de vezes que cada
um dos membros do conselho compareceu ás sessões
que liverão lugar no anno passado de 1869, a qual
foi mandado archivar.

Sob proposta do Sr. presidente foi resolvido, que a
uma commissão, que o mesmo senhor nomeou, e que
se compõe dos Srs. Drs. Pereira Rego Filho, Nicoláo
Moreira e André Rebouças, fosse dada a incumbência
da organisação do regimento interno de que trata o
art. 31 dos estatutos, devendo os Srs. directores dos
cursos, das exposições e da bibliotheca e museo, re-
dactor do Auxiliador e presidente de secção remetter
com urgência a essa dita commissão a parte que a
cada um fôr relativa e que tenha de ser consignada
no dito regulamento, que o Sr. ihesoureiro organise a
relação definitiva dos sócios, tendo em vista o que
dispõe o § 2o do art. 6o dos estatutos, e finalmente
que á secção de finanças da sociedade sejão entregues
as contas do Sr. thesoureiro relativas ao anno de 1869,
para sobre ellas interpor seu parecer.
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O Sr. director' da bibliotheca apresentou a seguinte
proposta, que sem discussão foi approvada:

« Proponho para ajudante do bibliotbecario ao Sr.
Francisco José Xavier. Saía das sessões em 3 de Ja-
neiro de 1870.—/. /. de- Siqueira Filho. »

Forão apresentados, e ficarão sobre a mesa para se-
rem discutidos opportunamente, os pareceres da secção
de machinas e apparelhos:

1.° Sobre o privilegio pedido por Antônio Lúcio de
Medeiros para fabricar e vender uma machina para
fazer cigarros, de que se diz inventor;

2." Sfbre o privilegio pedido por Ulysses Humbert
Rannes para fabricar e vender relógios de um sys-
tema de sua invenção.

O Sr. secretario geral faz vôr ao conselho que o
edictor do Auxiliador continua em suas faltas acerca
da impressão do mesmo Auxiliador, não tendo
até este momento feito ainda enlrega do de Novembro
próximo passado: em conseqüência disso, pois, o con-
selho resolveu que se chamassem propostas para essa
impressão, ficando encarregados de as receberem,
abrirem e aceitarem a que julgarem mais conveniente,
os Srs. presidente, e secretario geral, redactor do
Auxiliador e presidentes de secção.

O Sr. Dr. Souza Rego, depois de fazer algumas con-
siderações, terminou offerecendo a seguinte proposta:

« Proponho que se consigne na acía actual um voto
de gratidão ao Sr. conselheiro Aníão pelo modo por
que desempenhou o cargo de vice-presidente desta socie-
dade. Rio, 3 de Janeiro de 1870. —Dr. Souza Rego. »

Tomando parte na discussão desta proposta os Srs.
Drs. Nicoláo Moreira, Pereira Rego Filho, e Sousa Rego,
foi esta submetlida á votação e rejeitada, pedindo os
Srs. Drs. Nascentes Pinto, e Sayão Lobato Sobrinho
se declarasse que havião votado à favor.

ORDEM DO DIA.

Entrou em discussão o parecer da secção de artes
liberaes e mecânicas sobre o privilegio pedido pelo
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Br Joaquim Autonio de Faria para construir casas
de' ferro destinadas á habitação das classes menos
at)'Â 

iecção, depois de estudar o assumpto, faz varias
considerações, e concluo, de accôrdo com os Srs. Drs.
Souza Costa e André Robouças, como especialistas em
See engenharia, que, coniquantô julgue escusado
o privilegio, visto que o pêticionartó basêi ó seüpe-,
dilo no facto de ierem as paredes Ocas e dispostas
de modo a minorar os inconvenientes resultantes de
otande irradiação do calorico, favorecendo ao mesmo
tempo a ventilação, sé se verificar que ma effli
X uma innotaçaoem tal gênero de com rucçBe^
Boderá o dito privilegio ser concedido por 40 oü 41
fS sem grandes inconvenientes, porquanto elle cato
rá por A diante das constr.ucoôesde pedca, cal, cimento
ê madeira, nao eiclüindo o feiro e qualquer outro
metal flâquillo para qué tenhlo applieaíão adequada.

Tomarão Parte nâ discussão os Srs.. Pereira de
JX D-t Gabaglia. Mcoláò Moreira PefeM
Rego Filho é íacy Monteiro, depois dó (jflé, foi o pa?
5 Posto a votos e approvado, raenos tu. parto
relativa ao Privilegio, por entender o conselho que elle
1 deve se? con.edido, tendo ^onnente 

sido re-

geitada a seguinte proposta oferecida pelo Sr. Pe-
reira de Carvalho: . _ ,

«Prooónho que séião reenviados os pareceres as
mpXmZ^às pata ftftjj fkmside.adoj
visto acbaí-se d Conselho, divefgehte.Rio, efe 3 de
toetfO de 1^70.-1. /« ***** debarvalho.»

Estando a hora adiantada, o Sr. P^i«è]ev»«teu
1 sessão, dando para ordem do dia da e|u«te^
sêntaçao de pareceres e proposta*, e discussão da ma-

ft otfAPtaríí. seral, t)r. iosé Perewa Rego l^lfo.

raras íayío ío&aítf $W*n«fc
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Sessão íío Cti>J'iseiK!n> AáiiaihifoírsiilH'» einrri 53 de «Uasupâiro
úe AS*?®.

V1CE-PKES1DEXC1A UO SU. Í.OMSÍENDADOíl JOAQUIM ANTOMO DE AZEVEDO.

Achando-se presentes os membros do conselho, Srs.
Drs. Nicoláo Moreira, Paes Leme, Nascentes Pinto, Re-
bouças, Bomsuccesso, Bartholomeu, Azevedo Macedo,
Pereira Portugal, Pereira Rego Filho,e Sayão Lobato
Sobrinho; commendadores Azevedo e Norberto Augusto
Lopes; mestre em artes Garcia, José Botelho, José
Maria dos Reis, Saltamini, Conceição*. Lellis, Macedo,
Rabello, Guichard, Monlmorency, Miguel Couto; sócios
effectivos, Srs. Drs. Evaristo Nunes Pires, Francisco
Berrini, e Antônio Joaquim Pereira de Carvalho; e
sócio correspondente o Sr. Dr. Julio Parigot; foi absrta
a sessão e lida a acta da anterior, que teve lugar em
3 do corrente mez, a qual foi approvada tal qual se
achava redigida depois de terem, a respeito de um de
seus tópicos, feito algumas observações os Srs. Drs. Nas-
centes Pinto, Pereira Rego Filho e Nicoláo Moreira.

EXPEDIENTE.

O Sr. secretario geral apresentou o termo da reunião
dos Srs. presidentes de secção, que teve lugar em 12
do corrente mez, e a que assistirão o Sr, vice-presi-
dente commendador Azevedo e o mesmo Sr. secretario
geral, para o fim de se receberem e abrirem as pro-
postas que, em virtude dos annuncios feitos, forão
recebidas para a impressão do Auxiliàdor, por isso
que, á vista do que por mais de uma vez tem sido tra-
zido a conhecimento do conselho, e em vista do que
foi resolvido em sessão anterior, não pôde esse serviço
continuar a ser desempenhado na mesma typographia,
que delle tem até o presente estado encarregado; e
communicou que das propostas recebidas a mais fa-
voravel foi a dos Srs. E. dc H. Laemmert, pelo que se
resolveu dar a esses senhores a incumbência da im-
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pressão do Auxiliador a datar de Janeiro corrente em
diante.

Em seguida declarou o Sr. presidente que, tendo o
conselho tomado conhecimento da communicação, que
acabava de ser feita pelo Sr. secretario geral, e tendo
ouvido lêr as propostas e termo, a que o mesmo senhor
se referira, assim como as condições para esse fim apre-
sentadas pelo Sr. Dr. redactor do Auxiliador, ia tudo
ser impresso juntamente com esle acto.

O Sr. secretario geral participou mais que em 13 de
Janeiro, se remetteu para informar: á secção de geo-
logia applicada e chimica industrial, o Aviso n. 1 de 8
do mesmo Janeiro, do ministério da agricultura, com-
mercio e obras publicas, e assim mais tres garrafas,
que acompanhão o dito Aviso, e contém vinho fabri-
cado de uva colhida por Manoel Fernandes Ennes, em
sua chácara de Nova-Friburgo; e á secção de machinas
e apparelhos, Aviso n. 3 de 10 do mesmo Janeiro, do
referido ministério da agricultura, e com elle o reque-
rimento em que o Dr. Joaquim Moutinho dos Santos,
allegando melhoramentos por elle feitos no apparelho
destinado á extincção da formiga saúva, que declarou
ter inventado, pede prorogação por 14 annos, do pri-
vilegio que, por igual prazo e para usar no Império
do referido apparelho, lhe foi concedido pelo Decreto
iw 2682 de 3 de Novembro de 1860.

Foi recebido com agrado, e remettido à bibliotheca, o
folheto intitulado o Fiúuro dos Hospícios de Alienados
no Brasil, offerecido por seu autor o muito digno e
illustre membro correspondente desta sociedade, o Sr,
Dr. Júlio Parigot.

Aviso n. 2 de 10 de Janeiro em que o ministério
da agricultura, commercio e obras publicas exige que
esta sociedade informe se pôde ser attendido, ou até
que ponto pode ser satisfeito o desejo manifestado por
Ch. Frederico Hartt, professor de Cornwall University
New-York e autor de uma obra ainda não publicada
sobre a geologia e geographia physica das provincias
marítimas do Brasil, de obter uma collecção illustrativa
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dos nossos produtos para o museo daquella cidade. —
A' mesa para informar.

O Sr. Bresièente, declarado que se linha» em mm-
mmmm io q^e éispie o art. 7o *> Re^aUKMfto da
escola nocturna, 4e nomear o respectivo director,
accrescentou que Abe parecia convenwfce que essa to*
meacão «que por bondade êo wvseNao e for mafô de
lima vez'tem íecahido em sua pessoa, .fôcabisseaígora
na do Sr. director dos cursos, ultimamente eleito, no
oual elle reconhece as necessárias habilitações para sa-
tkactoriamente desempenhar semelhante encargo; cum*
nrindo-lhe ainda annunciar que mui brevemente, talvez
em algum dos primeiros dias do próximo Fevereiro,
será inaugurada a dita escola. _

Bendo, portanto, recebidas 17 cédulas para a eleição
do director da escola nocturna, e procedendo-se a res-
pectiva apuração, obtiverao os Sr*, losé HOMd tom.
Lstre ein artes, 13 votos; commendador Joaquim An-
tonio de Azeredo, 4 votos, ,

Èm conseqüência do quo, o Sr. presidente declarou
ate-se eleito director da escola nocturna para adultos
o Sr. Jose Manoel Garcia, mestre em artes.

ORBEM DO Í)IA<.

Forão lidos, 3 sem discussão âpuTôvados,_os 4o«s
seguintes pareceres da secção de machinas e appaielhos
fapresentados na sessão atíterior: m .

1 o ^obre o tequerimento de Antônio tecio de Mg-
mm due pede privilegio por 30 anhos para fabrl-

diz inventor, a cujo respeito a secção,«epoiS*MK

4fes Mas mm «a fachina e *^^^**ff

«io o ^tieiefna^io »ricar ^g^J^^^Xs

fefofços » iftveíftrtr, concede«do*« »• «*« «
Megat. »raiio ptóo <ps ip*t*n*e a *« de «8 de
pírto de 1$3<K



2.° Sobre a petição de Ulysses Humberí Rannes, que
solicita privilegio por 20 annos para a venda, mon-
tagem e fabricação neste império dos relógios de sua
invenção e por elle denominados de corda invisível
com systema de agulhas e mecanismo de acertar (ren-
conioir invisible , avec sysléme d'aiguüles et mise á
Vheure.)

A secção, depois de fazer varias considerações resul-
tantes de seus estudos sobre o assumpto, e depois de
apresentar a lista dos inventores de melhoramentos na
relojoaria, conclue: Patck apresentou em 1855 o reio-
gio de dar corda pelo pé, e se julgou então ter elle
attingido ao limite da arte. Rannes excede-lhe de
muito exhibindo um relógio, ao qual não é preciso
dar corda.

Entre os ovos de Nuremberg e o relógio Rannes de
corda indefinida— quanto progresso 1

Por isso formou a opinião de que deve ser conce-
dido a esse inventor privilegio por 20 annos para a
venda, montagem e fabricação dos relógios descriptos
e representados nos documentos que acompanhão sua
petição de 17 de Novembro de 1869. 7

E nada mais havendo a tratar, o Sr. presidente - /
levantou a sessão, dando para ordem do dia da se-
guinte: apresentação de propostas e parecéres.
^Joaquim Antônio de Azevedo, 2o vice-presidente.--
Dr. José Pereira Rego Filho, secretario geral.— João
Evangelista de Negreiros Sayão Lobato Sobrinho, secre-
tario adjunto.

Parecer da secçáo de niacliinas e apparelhos, sobre a petição de

privilegio de Ulysses Humbert Rannes, á que se refere a acta ¦:.¦

de 45 de Janeiro de 1870.
#¦' ~-

Ulysses Humbert Rannes requereu ao governo im-
perial, por intermédio de E. Bonneault, como seu pro-
curador bastante, privilegio por 20 annos para a venda,
montagem e fabricação neste Império, dos relógios cie
sua invenção por elle denominados —de corda mm-
sivel. com systema âe agulhas e mecanismo de acertar.

S. A.
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^mcmiloir invisihle uvec «ystême ãmguilks et mise ài keure.)
A petição veio acompanhada êe uma procuração bas-íante á E. toineault, passada por Eug. sBaqjori, itabel-Xtão de LaCliaux-de-Fo©ds,, Cantão deJfeufchateina^issa?,

e acompanhada de um certificado da firma do tabeUia©
passado pela chancellaria do Canlão de Neufchatel.

.Parece, pois, qm E. Bon&eauli, residente e estabe-lec*do uesta captai, á rua da Quitaaada u, 153, estáeomipetentemeíBte a-uloásadoa requerer e obter privi-leg-io (para ântrodacção neste Império da invenção deUlvsses Hnmberi Rann.es.
A petição veio acompanhada de um desenho e des-cripcão dos ¦retogios ~- R»nes — e forão presentes ásecção de machinas e apparelhos desta sociedade dous•relógios, sendo um delles montado em caixa de vidro

para demonstração do invento* *
ês relógios de systema Rara es são a ultima palavrada industria nesta especialidade; não é necessário iar-lhes corda; basta que se abra o relógio doze vezes

para ver as horas, para que elle adquira «conda para52 horas; e tendo o relógio toda essa corda^éde-se
abri-lo á vontade, sem em nada perturbar o^maca-
nismo. O modo de acertar é lambem novo e muitoengenhoso.

Quando no fim do século XV apparecêrão os pri-meiros relógios de aigibeira, causarão assombro, eainda hoje se discute a quem pertence a honra dessainvenção.
A historia, que não se esqueceu de mencionar os

nomes e os mais torpes costumes das messallinas de
todas as épocas, deixou no olvido o nome e a pátriado inventor dos relógios íl...

Até a historia é ingrata para os inventores!
Os Alemães susíemlão que foi m. Nimeimberg quese fâibnicárão os primeiros relógios, © éw&m que a

praicipao m áemoímkavão geralmente--Ovos de Nurem-
feeig— ;osErancezes.,í©s Inglezes e os Belgas argimentlo
wm. as *eoMeeções éesseus cascos, e áemonsteão que mmm antigos specimens fosrao fabricate em ^sua pátria.

V.V'1

\'1



Felizmente não deixou a historia de registrar quea gloria de ter inventado e applieado aos relógios a
mola espiral reguladora pertence a Huygens, illustre
physico hollandez, e que essa invenção, que decidio
da perfeição dos relógios, foi feita era 1675.

Depois de Huygens, a fabricação dos relógios pro-
gredio sempre e foi-se universaiisando e barateando.

Vendem-se hoje, montados em caixa de prata, a
12W0, mesmo neste paiz, relógios mais perfeitos
que os de valor de contos de réis, antes da invenção
de Huygens.

A lista dos inventores de melhoramentos parciaesnos relógios é já bem conhecida.
Harrison de Londres, Pierre le Roy, Luiz Ferdinand

Berlhoud, de Paris; Thiot, Lebou, Dutertre, Lepante,
Bréguet, Motel, H. Robert, Jacob, Henri Wagner, etc,
concorrerão grandemente para o aperfeiçoamento da
relojoaria.

Patek apresentou em 1855 o relógio de dar corda
pelo pé, e se julgou então ter elle attingido ao limite
da arte-

Rannes excede-lhe muito inventando um relógio ao
qual não é preciso dar corda.

Entre os ovos de Nuremberg e o relógio Rannes de
corda indefinida, quanto progresso !

A secção de machinas e apparelhos da Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional, tendo feito sobre a
matéria da petição de Ulysses Humbert Rannes os es-
tudos de que acaba de fazer resumida exposição, formou
a opinião de que deve ser concedido a esse inventor
privilegio jfurante 20 annos para a venda, montagem
e fabricação, neste Império, dos relógios descriptos
e representados nos documentos que acompanhão sua
petição de 17 de Novembro de 1869.

Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 1869.—André
Rebouças.-- A. de Paula Freitas.—Norberto Augusto
Lopes.—José Coelho de Bulhões Ribeiro. — Evaristo
Xavier da Veiga.
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Parecer da seccâo de machinas e apparélhos, a que se rníere a

acto de'15 de" Janeiro de 1870, sobre a petição de privilegio de

Antônio Lúcio de Medeiros.

Estudou a secção de machinas e apparélhos da So-
ciedade Auxiliadora da Industria Nacional todos os do-
cumentos concernentes â petição em queAntônio«Lu m
de Medeiros requer privilegio por 30 annos para la-
bricar e vender neste Império a machina, que na
inventado, para fabricar cigarros. . .

Assistio im casa do supplicante á experiência com
essa machina, e reconheceu com prazer a secçáo que,
po* processos simples e muito engenhosos, conseguiu
Antônio Luco ,le Medeiros fabricar, mecanicamente,
CÍgE'"pois, 

de parecer a secção de machinas e appa-
relhos oue se deverá animar os aturados; esforços do
nventor? concedendo-lhe privilegio por 20 annos ma-

ximo prazo que permitte a Lei de z8 dt Agosto
deRio83d°è 

Janeiro, 32 de Dezembro de ««»--i«W
ReZcl-Antonio de Paula ^A^~M%ttA0
gusto fjrpes.-José C. de llulhoes Ihbnro.-Evansto
Xavier da Veiga.

TEMO A QUE SE EEFEEE A ACTA DE 15 BE JANEIRO

de 1870.

No dia 12 de Janeiro de f."*»^

geral Dr. José Pereira Rego Filho, e Dr.Jfocoiao Joa

auim Moreira, presidente da secçáo de agricultura e

SetorMo i-LrfKador; Br. Antônio Corrêa de Souza
Costa, presidente da secção .«« I^T ^ijo!
chimiea industrial; Br. Antônio Josédo 8«oa Kego

presidente da secção de commercio e meios de trans
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porte ; Dr. ignacio da Cunha Galvão, presidente da
secção de colonisação e estatisiica; Alexandre Affonso
da Rocha Satlamini, presidente da secção de estatística
industrial; coronel Norberto Augusto Lopes, presidente
da secção de finanças da sociedade, para o fim de serem
recebidas as propostas para a impressão do Auxüiador,
chamadas por diversos annuncios publicados no Jornal
do Commercio, forão lidas as condições para a mesma
impressão e para segurança da Sociedade, formuladas
pelo Sr. Dr. redactor, com as quaes se conformarão
alguns dos proponentes, que nellas eslão assignados,
sendo ellas as seguintes:

l.a O Auxüiador será publicado em papel marca
— B-.

2.a A. edição será de 2,500 exemplares.
3.a Cada exemplar será aparado e trará capa de papel

de côr regular, e impressa.
4.a A publicação será feila mensalmente, nunca ex-

cedendo o dia 15 de cada mez.
5.a Pela falta de execução da condição antecedente

será raullado o editor em 1$000 por cada um dia
que exceder o prefixo, salvo nos casos de força maior,
reconhecidos pelo redactor, ou quando deste provenha
a demora.

6.a O editor fornecerá ao redactor uma prova de
granel e duas paginadas, na ultima das quaes_poráo
redactor o — Visto — que autorisará a impressão.

7.a As provas serão levadas e mandadas buscar á
casa do redactor.

8.° Se, publicado o Auxüiador, forem nelle encon-
tradas erratas, que tenhão sido corrigidas na ultima
prova, será o editor multado em 1 $000 por cada uma
pagina em que existirem os erros, qualquer que seja
o numero delles.

9.a No dia 45 de cada mez depositará o editor na
sala das sessões da Sociedade mil e cem exemplares
do Auxüiador, reservando o resto pàva serem, ou re-
mettidos ao commissario que os tenha de vender, ou
para serem brochados em volumes,

1 As propostas deveráõ conter: a quantia pela
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qual o proponente imprime a folha de oito paginas
de S° francez, contendo nunca menos de 40 linhas;
o preço das brochuras e capas.

II .a O editor se encarregará de remetter aos pro-
motores públicos e ás folhas diárias um exemplar do
Auxiliador.

12.a Se por qualquer motivo tiver de suspender a
publicação do Ausciliador,, o editor participará com
antecedência de um mez, pelo menos; exceptuando
apenas os casos de morte, incêndio e outros de força
maior.

Rio, 4 de Janeiro de 1870.— O Dr. redactor, Ni-
caldo Joaquim Moreira.—Conforme. Rio, 4 de Janeiro
de 4870.—José Antonio dos Santos Cardoso.—Santos
& Velloso.—Florentino Montenegro, gerente da typo-
graphia do Apóstolo.—José Felieiano de Campos

Depois do que forão abertas seis propostas, cujo
conteúdo é o seguinte:

l.a O abaixo assignado, proprietário da typographia
do Dezeseis de Julho, propõe á Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional imprimir a sua revista mensal,
conformando-se com as condições apresentadas pelo
seu redactor o Illm. Sr. Dr. Nicoláo Joaquim Moreira,
pelos seguintes preços:
2,500 exemplares de cada folha de oito paginas

em 8" francez, papel marca—B. . . . 4i$0Q0
Capas e brochura. .....-• 40$000

Rio de Janeiro, 8 de Janeiro de 1870. — José An-
tonio dos Santos Cardoso.

2.a O abaixo assignado, sócio gerente da typographia
do Apóstolo, sita á rua Nova do Ouvidor ns. 16 e 18,
propõe-se a fazer a impressão da revista denominada
O Auxiliador da Industria Nacional, conforme as
condições que lhe forão apresentadas pelo Sr. Dr. Ni-
coláo Joaquim Moreira, redactor da mesma revista,
contendo cada numero 44 paginas, 2,500 exemplares,
sendo 1,100 brochados com capas impressas, pela quan-
tia de 260$000. Rio, II de Janeiro de 4870.— FU>-
rmtino Mont ene gro. '
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3.a O atòxo assifsado,. proprietário da lypQgiTapiia
Ammcmnay propõe-se a- iiiip.vtmt os folhetos BMUsau»
da, revista dia. Sociedade itasifôadm. da Industria Na.
cianai, k razão» d:e §_$©©- poi* cada; oito pag iras de
40 linhas para 2,500 exemplares, papel marca—©—, &
typo corpo *(_, costado mm um folha a. capas em
papel d® eôr, impressas;. ob-riga-ee wais a dar pela
quanáa. de 8_$0_0,. mil exemplares brochados.

Rio: de Janeiro,, f<D cte Janeiro de 1870.--Bdw&rão<
Aw§mlo de ÚJÂveira,

4,a Os abaixo assignados, proprietários da .ypogra-
phia Esperança*, sita á rua de S. José n.. 14, propõem-se,
a fazer a impressão do Auxiliador pelo seguinte:
1..°' Cada folha de. impressão em 8a franeez a papel
marca —B—, a 46$f000. 2.° Cada capa impressa e bro-
ehura, a 30 rs

Sujeitão-se ãs condições que forão apresentadas, pelo
Sr. Dr. redactor, com as quaes se conformarão. Rio.
de Janeiro, 8 de Janeiro de _87_. — Santos â Vel-
loso.

5.a Sujeitando-me ás. (.OMlições apresentadas pelo
íllm. Sr. D_. Nicoláo. Moreira,, afiasento-iie a fazer
a revista da Sociedade pelo p-reço sega iate : fiada 8° de
2,500 exemplares, ein papel learca—E-. por 42$.00;
capas, e brechara-s, por cada ui_a,25 es.

Typograpàia, rua de S. José ia. 73*, em 12 de Ja-
n_ia.o de 1870.— José F@Eáan@ de Campos.

t_* Ent vi'Ffud- d. convite mswIo nos joraaes da
COTt., para a impressão io» peri.èiço- da Sociedade
Auxiliadora da- In#U-_i. Nacional, tomamos a- liBer*-
dai. ie oferecer ero segtòcls. as condições mediante
as <paes nos havíamos de., encarregar do- referia* ira-
balho:

Á-taRttinê- uma edição de 2,50i esempfefe» para
- e papel no fèrwfe* e typo dos cadernos, jâ

.wj, cada folha. d. oiüo paginas*. . . *l2f000
„_Fj_ para 1,4-00" exemptees .... 30ff@i
Brochura de 1,100 dites- ^_000
Incluindo-se uma folha tle papel destinado ao dito

Csms



- 24 -

trabalho, e promèttendo não somente celeridade na
publicação, como tambem nítida e correcta impressão,
aguardamos favorável acolhimento da nossa proposta.
Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 1870. — E. ã H.
Laemmert.

Sendo estas propostas sujeitas á discussão, íizerão
a semelhante respeito algumas observações os Srs. pre-
sidente e Dr. Nicoláo Moreira, dando ambos a prefe-
rencia á dos Srs. E. & H. Laemmert, não só por ser
a mais commoda em preço, como e principalmente por
ser a typographia dos Srs, Laemmert um estabeleci-
mento cujos trabalhos são sempre e em toda a parte
apreciados pela sua perfeição e nitidez; notando, porém,
o Sr. Dr. Nicoláo que, tendo os Srs. Laemmert apre-
sentado sua proposta sem terem tido prévia conheci-
mento das condições já citadas, julgava necessário e
conveniente que fossem elles consultados, para se saber
se as aceitão; o que foi approvado, assim como a
seguinte classificação dada às já citadas propostas:

l.a De E. á H. Laemmert.
2.a De José Feíiciano de Campos.
3.a De Florentino Montenegro.
4.a De José Antônio dos Santos Cardoso.
5.a De Santos ã Veiloso.
6.a De Eduardo Augusto cie Oliveira.
Foi unanimemente approvada a proposta, apresentada

pelo Sr. Dr. Souza Rego, para que, no caso de não
concordarem os Srs. E. & H. Laemmert com as con-
dições já mencionadas, e não se encarregarem por isso
da impressão do Auxiliador, ficar o Sr. Dr. redactor
munido de plenos poderes para contratar, com aquelle
dos proponentes, que entender que melhor e mais con-
venientemente pode desempenhar o serviço que delle
se pretende.

E estando por esta fôrma concluídos os trabalhos
qne motivarão esta reunião, o Sr. presidente levantou
a sessão; do que, para constar, se lavrou # o presente
termo, que é assignado por mira, secretario gerai.—
Dr. José Pereira Rego Filho.
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Agricultura,

Estudos sobre os diversos apparelhos de fabricai assucar
moaitados «o Rio d© Janeiro.

Ha alguns annos que muitos fazendeiros, principal-
mente das cercanias de Campos, avista da falta de
combustível, que começara a apparecer, sentirão a
necessidade de mudar completamente o systema de
apparelhos empregados geralmente, verificando-se, de-
baixo deste ponto de vista, bastantes ensaios. Desgra-
çadamente quasi todos os senhores de engenhos, in-
decisos sobre o caminho que devião tomar em conse-
quencia dos tristes resultados que obtiverão de alguns
apparelhos, perderão a coragem de romper com a
rotina e de marcharem pela estrada cio progresso.

Em conseqüência de idéas falsas emittidas sobre os
differentes apparelhos montados nas fazendas da pro-
vincia cio Rio de Janeiro, alguns delles forão condem-
nados ao esquecimento e sem appellação.

Com o fim de fazer conhecer a verdade sobre cada
um dos apparelhos até hoje empregados, emprehen-
demos a sua descripçâo, mostrando aquillo que os
tem prejudicado.

Esperamos que estas investigações procurarão fixar
as idéas sobre o ponto em questão, dando-nos por
muito felizes se pudermos contribuir para o progresso
industrial em cujo favor militão neste momento muiíos
homens eminentes.

Antiga bateria de caldeiras semi-esphcricasi.

Para proceder com ordem devemos fallar primeira-
mente da bateria de caldeiras semi-esphericas, que,
apezar de suas grandes imperfeições, é ainda geral-
mente empregada entre nós.

Esle apparelho é o. mais antigo de todos e geral-
mente abandonado nas colônias europêas por causa
dos incommodos que traz. de despeza de combustível que
acarreta e* da má qualidade dos assucares que produz.



Esle appareiho é incommodo por causa cia diííicul-
dade de trasvasar o licor, operação feila á mão e
com grandes colheres ou bombas, que são postas
consecu ti vara ente em uma ou outra das caldeiras. Produz
grande perda de combustível pela fraca superfície de
aquecimento das caldeiras e que se não pôde augmentar
sem dar lugar a um outro grande defeito o da colo-
ração do assucar; coloração devida ao grande calor
das paredes das caldeiras, produzindo o caramel e
tanto mais quanto se procurar augmentar as super-
ficies de aquecimento, modificando a construcção dos
fornos.

Mudança de fogão— Estes apparelhos a principio, isto
é ao nascer o fabrico do assucar, tinhão a grelha do
fogão debaixo da primeira caldeira de purgação em
vez de tê-la, como actualmente, sob a caldeira de
cozimento, e verificou-se esta mudança porque os
assocares produzidos mais lentamente de cozimento,
afastado do fóco, erão muitos hygrometncos, isto e,
sobrecarregavão-se facilmente da humidade. Poe-se,
portanto, a caldeira cie cozimento acima do fóco, o que
permitte, no fim de cada operação, fazer utn logo
vivo de bagaço, que dá um grande calor a caldeira
do cozimento" sem tornar muito tumultosa a evapora-
ção nas outras caldeiras.

Defecador abandonado.— Adaplou-sè mais tarde a
cada uma dessas baterias grandes caldeiras de íundo
convexo e que não tinhão outro fim possível senão
a defecação. Havia nisto uma vantagem incontestável
e foi somente asfalta do conhecimento do fabrico do
assucar que levou a abandonar estas caldeiras, que
aliás-m encontrão em muitas fazendas empregadas
como simples reservatórios. ; . ,

Procurando conhecer o modo porque se trabamava
com este caldeiras e os efeitos obW*j™mg^
demos perfeitamente que na realidade bem msignm-
cantes devião ser os serviços por ellas !>•«**»• ™a
.empregar as caldeiras, de que tratamos convém pos-
suir pelo menos duas afim de trabalharem alterna-
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tivamente. Assim é que quando uma destas caldeiras
se acha cheia pelo caído que sahe das moendas começa-
se o aquecimento , lança-se a cal necessária para a
defecação, agita-se tudo violentamente continuando o
aquecimento até a fervura. Unia vez chegado ao ponto
suspende-se o aquecimento e as escumas principião
a subir â superficie, e depois de 20 minutos de re-
pouso, decanta-se com precaução até que as escumas
cheguem á torneira, e sejão então dirigidas para a
distillaria.

O caldo preparado por este modo vai para a bateria
de evaporação e sua purgação será tanto mais fácil
quanto fôr mais perfeita.

Se, como tem praticado muitos fazendeiros, se
monta somente uma destas caldeiras, será impossível
deixar repousar o caldo antes-da decantação e as
matérias estranhas, permanecendo em suspensão no
caldo, em vez de subir á superficie, este ultimo não
melhorará, sendo a evaporação nulla.

É necessário para empregar estas caldeiras, montar
duas afim de poder fazer a defecação em uma emquanto
se enche a outra e vice-versa.

Esta operação, sendo bem feita, alivia muito
aos escravos destinados a escumar, pois que muitas
substancias que concorrem para a coloração do sueco
sahem no principio do trabalho.

$o pequeno numero de plantações das colônias eu-
ropêâs, onde esta bateria è ainda empregada, é sem-
pre acompanhada de um jogo de defecadores e muitas
vezes de um fiflro de saccos. *

CALDEIRAS MÜLTITUBÜLAEES.

Fazendo-se sentir, com o continuar dos trabalhos,
a falta de cotnbustivel, alguns fazendeiros empregarão
a caldeira miillitubular assentada sobre o prolongo
do forno da bateria.

Estas caldeiras têm, em geral, lffi,50 de diâmetro
sobre 2m,50 de comprimento» e são atravessadas por
uma serie de tubos de O* ,09 a fO de diâmetro, nos
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auaes mssa a chamma â sabida, da bateria. Aquecidas
nor um orno lateral, estas caldeiras produzem o va-
Z «S para tocar a moenda que deve começar
™ nrdmente seu trabalho antes da bateria.

Es e meíhoramemo, posto que importante, é tambem
iima orSide prova da imperfeição das caldeiras esphe-
rias % pePS o calorico necessário para produzir
a quantidade de vapor sufficiente a uma machina de
6 a 8 cavallos.

MODIFICAÇÃO DOS FOMOS.

Ha perto de 3 annos que os fazendeiros de Cantos
nulificarão os fornos de seus engenhos da maneira

SS' CoHocârSo duas baterias paraMamen e, nma
à outra e a chamma se acha debaixo da ca deira de

cozimento retomando seu ant.go lugar, mas de»ta «ez

com duas chammas reunidas. prnnnmica
Esta modificação não deixa de ser boa 

^ 
e"ea

cnh a nonto de vista do combustível, poiem, naua

ile sSe o augmento do caldo e quahdade do

assucar.
EMPREGO IMMEDIATO DO BAGAÇO.

Nas colônias inglezas não ha muito que.«s fez um

novo melhoramento á bateria de que ratamos e que
ainda é empregada por alguns fazendeiros qne nao

podem dispor de capitães com appareUms ma.s per
feitos. O melhoramento consisto f*]°nta-M 

»-fo™
um apparelho para a extracção dos gazes çonhdos 

no

bagaço, o qual, secco por este meio e lançadomm
forno como combustível, melhoramento,j»**
alguma, importante porque poupa «g* ™-

tos braços no.trabalho da remoção do bagaço.
Quer! porém, ».fff«iSK

montadas na extremidade das baterias, que *
¦leção os defecadores, quer juntem ao forno o apparemo

de seccar o bagaço, quer fluamente nbao a bate a

de caldeiras semiesphericas (pere Labal) nas memores
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condições possíveis, tudo isto reunido desgraçadamente
não é sufficiente, porquanto a persistência em reunir
as differentes operações que constituem o fabrico do
assucar trará sempre como resultado um produeto de
pouco valor e pouco estimado.

Dizem alguns fazendeiros que as Ires operações que
fazem com as baterias em questão são apenas reuni-
das em apparemia. Enganão-se; porque não ha defe-
cação possivel sem deixar repousar o caldo para de-
canta-lo depois, cousa impossível com taes baterias.

Outros sustentão que não ha necessidade de fazer
melhor e que o assucar é suficientemente bello quando
se lhes presta os cuidados convenientes.— O fim sepa-
rando as operações, não è fazer assucar mais bello;
este proceder seria um erro no fabrico do assucar
bruto de exportação; o que se deve, porém, ter em
Yista é separar o mais completamente possível as
substancias estranhas afim de tornar a crystallisaçao
mais ^rossa e mais abundante e o assucar mais fácil
de ser transportado sem grande deterioramento de sua
qualidade. O assucar será mais bello, é verdade, mas
certamente que não o tornará por defeito obter uma
matéria prima, muito secca e fácil de trabalhar-se.

Ainda alguns outros industriaes sustentão que por
este modo perdem no rendimento da aguardente. E
ainda um outro erro, porque se o rendimento da
aguardente diminue, será a differença compensada, se
não excedida, pelo preço do próprio assucar, e sem
contestação o que o fabricante deve procurar obter e
o rendimento em geral, sendo indifferente que este
dependa mais de um do que de outro dos produetos.

(Continua.)
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Guando se examina os differentes processos postos
em pratica para a fabricação do gaz de illuminação,
acha-se- Io, que desde a origem desta descoberta a
ouantidade de gaz produzida industrialmente tem per-
manecido de 13. % abaixo da verdade theonca. A
média estabelece, com effeito, que 100 partes de carvão
de pedra oistilladas produzem 75 do coke^e -M W
substancias voláteis, «ando 12 de ga^wmbu.üvel;
ou antes 43 como differença de 25 a 12: 2% que e
im\ explicar esta differença por um mame ^aonal
dos phenomenos da chamma e da distillaçao, eomian-
to aue de uma parte, no que diz respeito a chamma,
o gaz de illuminação seja quasi inteiramente formado de
carbureto de hydrogeneo gazoso, nos quaes o hydro-
geneo* elemento eminentemente inflammavel e com-
lüstiveL arde primeiro em virtude do seguinte pru>
cipio de chimica — quando um corpo composto de
muitos elementos é submetticlo á acção de uma quan-
tidade de oxygeneo msufficiente para que a combustão
seja completa, são sempre os elementos combustíveis
que ardem primeiramente. ã

O hydrogeneo se inflamma, pois, mas sabe-se que
este gaz é tambem pouco luminoso por si ^smo
como inflammavele combustivel, e sabe-se tambem
que pôde tornar-se offuscante pela interposiçao de
corpos fixos e refraetarios taes, como a platina, a
CaN<fcâso 

particular do gaz de ill^rfffiljS
seu brilho das particolas mui finas de carbono que
depõe na chamma a temperatura do vermelho branco.
Donde resulta qtre se o gaz hydrogeneo nao e hn-
lhanie por si mesmo e que se pode tagfâM m
carbono por meios physicos, como acontece com a
applicação da platina, parece inútil carbureta-lo.

• -
¦¦•;¦;.¦_ 

-

-¦ -
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De outra parte, no que é relativo á distillaçáo, o
carvão submetlido gradualmente ao calor pelos pro-
cêssos ordinários e conforme a theoria da carbureta-
ção, abandona ao principio sua agua de interposição,
ao mesmo tempo que os outros seus elementos, oxy~
geneo, hydrogeneo, azoio, enxofre e carbono se unem
para formar suecessivamente segundo suas affinidades
e temperaturas, primeiramente agua, ácido carbônico,
ammoniaco, hydrogeneo sulfuretado e cyanogeneo, e
depois oxydo de carbono e carbureto de hydrogeneo,
e finalmente hydrogeneo só em virtude da tendência
que este corpo tem para o estado gazoso.

Paèsa, portanto 25 % de substancias volaties, per-
itíáneceüdo na retorta 75 % de coke. r^ f

Pelo exame racional da fôrma dos corpos de que
acabamos de fallar resulta que a maior parte do hy-
drogeneo que existe no carvão de pedra é perdido
na fabricação, pois que este corpo se combina: Io,
como oxygeneo para formar agua na proporção de 2
volumes de hydrogeneo para 1 de oxygeneo;2% como
azoto para formar ammonia na proporção considera-
vel de 3 volumes de hydrogeneo para 1 de azoto; 3°
com o enxofre para formar o hydrogeneo sulfuretado
na proporção de 2 volumes de hydrogeneo para 1 de
enxofre; 4o, emfim, com o carbono para formar hy*-
dro-Garbjiretos líquidos e sólidos que ficão nos alça-
troes na proporção de 2 volumes de hydrogeneo para
1 de carbono.

Suppondo-se um íolal de 13 kilogrammas d'agua,
ammoniaco, hydrogeneo sulfuretado e carburetos de
hydrogeneo, vê-se que nelles existem 9 volumes de
hydrogeneo para 3 volumes e um terço dos outros
elementos. ;r

Se do exame de sua formação e composição passa-
mos ao das suas propriedades chimicas chega-se ainda
a uma outra conclusão baseada; 1% sobre os pheno-
menos de dissolução exercida pelo calor, em altas
temperaturas, sobre os gazes e os vapores; 2o, sobre
o principio de physica que a mesma força que tende
a unir os corpos tende também a desunir-los; que



basta aquece-los, quer no momento de sua producção
ou depois, antes de sua depuração ou depois, a sós
ou com corpos actuando pelo effeito physico de sua
presença ou pela influencia de suas reacções chimicas
para impedir a formação ou separar o hydrogeneo,
comtanto que iodos elles tenhão a propriedade de de-
comporem-se na temperatura vermelha branca, sos
ou em presença de corpos refractarios, alcalis, metaes,
e pelo effeito da deearburetação, dishydrogenaçao e
desulfuração, transformando-se assim por depuração
secca ao fogo em gazes absolutamente fixos, indecom-
poniveis, não condensaveis, compressiveis, nao car-
buretados, combustíveis e depurados como o bydroge-
neo: e para não citar mais do que um exemplo, o ferro
aquecido ao vermelho branco se oxyda em presença
d'agua, se azotura com o ammoniaco, se súlfureta cora
o hydrogeneo sulfuretado e finalmente se carbure a
com os hydrogeneos proto e bi-carhuretados de que elle
dobra o volume.

Destas simples reflexões segue-se: _
Io que a fabricação actual do gaz de illuminação pode-

ria tornar-se mais econômica, productora de melhor

qualidade de gaz e não dando lugar a que fique nos sub-

productos (águas ammoniacaes e alcatrào) a maior parte
do hydrogeneo. .

2o. que, mesmo procurando gazes carbure todos, a

fabricação não attinge seu tim, visto que de xa no

alcalrão os carburetos mais densos, líquidos ou sob

dos e por conseguinte os mais luminosos, taes como
a benzina, a parafina e outras, e isto em virtude do

principio que a origem da luz esta na razão direcla
da quantidade de carbono que elles eneerrao debaixo
de um volume dado e não da quantidade combinada
com este carbono. " , ^™Ê vine

3% que nâo se tem retirado, até o presente, dos
alcatrões a quantidade de gaz que se devia esperar: ,

porque por sua exposição ao ar elles se resimfícao,
S todos os productos pyrogenicos, absorvendo o

oxygeneo e fornecendo nova agua a distillaçao em aem
mento do hydrogeneo; 2% porque nâo se applica o calor
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necessário desconhecendo o principio de chimica que paradecompor uma combinação nova é necessário um calorsuperior ao que a produzio.4o, que existindo jâ oxygeneo no carvão de pedra,convém não fornecer-lhe mais durante o carregamento
das retortas, visto que elle se acha sempre presenteno fim da operação e unido ao carbono ou ao hy-
drogeneo.' 5o, que existindo e formando-se água naturalmente
na distillação do carvão de pedra torna-se inútil acres-
centar-lhe, durante a operação, como se faz em certos
processos, visto como a água tem o inconveniente de
retardar a operação, resfriar as retortas e exfgir mais
combustível para elevar a temperatura.

6o, que para attingir com o máximo de carburetaçâo
o limite da produccão não é tanto sobre o carvão de
pedra e sim sobre os vapores e os gazes que resultao
que se deve operar, visto estarem sempre as retortas
submettidas as bruscas variações de temperatura que
produzem, no principio da operação e durante o seu
carregamento, vapores condensaveis e indecomponiveis
(ammoniaco e alcatrão), e no fim hydrogeneo puro pro-
veniente de decomposição dos carburetos gazosos já
formados, sendo necessário por conseguinte aquecer
bastante o carvão para produzir mais vapores e menos
gazes e apanha-los antes de entrarem no barrilete,
aquecimento forte e constante na columna ascendente,
por exemplo, á uma temperatura, que, limitada por
meio do thermometro de ar de Deville entre o ver-
melho nascente, 525° e o cereja nascente 800, pri-
meiros termos da carburetaçâo e descarburetação, de-
comporá os ammoniacos e hydrogeneos sulfuretados,
cuja deformação, em presença da cal vivae do ferro,
precede sempre a descarburetação, e não dará por este
modo senão carburetos bem carburetados.

7o, que no momento em que todos os esforços ten-
dem a privar o gaz de illuminação de seu próprio po-
der luminoso por sua mistura com o oxygeneo puro
ou com o ar atmospherico, se as companhias qui-
zessem transformar a fabricação do hydrogeneo car-

S, A. 3
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buretado _ hydrogeneo -^/-"f"*<<J*f$>
superaquecendo os gazes depois da depuração a sos
ouV corpos acüvos por suas propriedades phy i-
cas ou chimicas, taes como a cal viva, o ferro, etc,
a« um aumento de volume que estana na re-
teão de T_ por descarburetação ou desdobramento
dofhydrogeneos proto e bicarburetados, de modo tal
que uma companhia qne produzisse anmjalmen e 2
__«_) metros cúbicos de gaz depurado, obteria
° 

_?Pque se em lugar de actuar sobre o gaz depu-
rado' fosse sobre os vapores em via de formação a quan-
tidade de gaz produzida seria ainda muito mais con-
sderavel em conseqüência do desdobramento e da
dishvdrogenacâo, desulfuraçãoedescarburetaçaod agua,
do «£__»." do hydrogeneo sulfuretado e de todos
os carburetos e alcatrões facto este que le varia o ren-
dimento em volume no mmimo entre 60 e 70 metros
cSs po™ 100 kilogrammas em vez de 22 alcançados
pwi £_ral

9» que se em lugar de empregar os carvões seccos
á longa chamma, a fabricação empregasse os carvões
graxos, que, segundo Regnualt, contem mais hydro-
Leo e menos oxygeneo que os primeiros; aquanti-
dade de gaz se elevaria a 80 metros cúbicos.

10 que de todas as combinações hydrogenadas o
ammoniaco é sem contradicção o mais rico, o que
desnrende o gaz com facilidade e o que se decompõe
sem Ceoazoto, que neste caso particular se acha
misturado com o hydrogeneo, prejudique a combusti-
bilidade, pois que o ar necessário a combustão do

gaz ordinário encerra-o na proporção de 79:21 que
lm todos os casos o ferro, tendçv, segundo Mr
Despretz e as recentes experiências de Mr. Fremy,as
propriedades de absorver este gaz no vermelho som-
brio e de restitui-lo no vermelho branco, offerece um
meio commodo de separar os dous gazes, seguindo-se
oue as companhias poderião ainda retirar, das matérias
EerSem ammoniaco e em ácido sulphyteo .e
por conseguinte em hydrogeneo, 700 a 800 metros
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cúbicos por tonellada, segundo a idade da decomposi-
ção e a quantidade dos líquidos, de um gaz não con-
tendo vestígio algum de ammoniaco, alcatrão e hy-
drogeneo sulfuretado, mui combustível e depurado e
com um resíduo de coke.

11, que os conductos e fossas de condensação não
serião mais obstruídas por quantidades consideráveis
e de nenhum valor, de naphtalina, nem cheias de am-
moniaco e alcatrão que são para as companhias uma
pura perda e uma origem de insalubridade atmos-
pherica pela infiltração destes productos pelos ter-
renos.

12, que as companhias terião assim uma tempera-
tura elevada, uniforme, fácil e regular, permittindo a
demora nas retortas e a obtenção de um gaz perfei-
tamente idêntico, fixo, indecomponivel, mui compressi-
vel, não condensavel, não carburetado, combustível e
purificado pela sua demora no fogo; nâo estando além
disto sujeito á variações no poder illuminativo, facto
que se dá nos invernos, determinando a condensação
dos vapores de hydrocarburetos, ou que um calor, dif-
fieil de manter-se uniforme, produz por suas desigual-
dades gazes não esclarecidos ou vapores condensaveis.

13, no que diz respeito ao gaz assim obtido pôde
dizer-se que haverá quasi sempre, conforme as subs-
tancias que tiverem servido para a fabricação, sensi-
velmente a mesma composição que o gaz d'agua a que
se fornece tres elementos — oxygeneo, hydrogeneo e
carbono, ou quatro—hydrogeneo, oxygeneo, carbono e
enxofre, segundo se faz actuaro vapor d'agua sobre o
carvão de madeira ou de coke, podendo estabelecer-se
como principio que entre os gazes combustíveis, o hy-
drogeneo é aquelle que merece toda a preferencia e
que por conseguinte parece ser o ultimo termo da illu-
minação pelos gazes, se se continuar a reconhecer como
melhor aquelle que, pela mesma quantidade de luz,
consome menos oxygeneo e produz o mínimo de ácido
carbônico e de calor, como se acha provado pelos en-
saios feitos em Narbonna ePassy por Mr. Gillard e pelas
experiências comparativas de Mr. Verver.
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14, finalmente, se examinando os phenomenos da
combustão, sabendo já que os gazes combustíveis nao
ardem sem encontrar uma quantidade determinada de
oxygéneo puro ou misturado com o qual fórmão mis-
turas explosivas ou não segundo suas proporções,
acha-se que ha para a mistura de ar e de gaz dous
termos de inexplosibilidade, aquelle de que elle se acha
mais afastado do ponto de saturação necessária á sua
combustão, e aquelle de quem se acha mais approxi-
mado; no primeiro caso nunca se dá a detonação; no
segundo raras vezes, seguindo-se que póde-se misturar
este gaz no gazometro com parte ou quasi totalidade
do ar que lhe fôr necessário para sua combustão se-
gundo as pressões afim de augmentar o volume e a
densidade.

Eis em resumo as conclusões apresentadas pelo Dr.
Verver sobre o gaz d'agua deNarbonna:

1." Que, debaixo do ponto de vista da belleza, a
illuminação pelo gaz hydrogeneo pouco deixa a desejar,
em razão da grande fixidade e immobilidade de sua
chamma que tornão sua luz notavelmente bella, sem
fatigar a vista e dotada de um grande poder penetrante,
e apresentando a grande vantagem de não mudar de
côr.

2.a Relativamente á hygiene o fabrico do hydrogeneo
apresenta sobre o dos carburetos de hydrogeneo uma
superioridade incontestável pela suppressão de emana-
ções ammoniacaes, sulfurosas e alcatroadas.

3.- Examinado nos produetos de sua combustão, o
gaz hydrogeneo faz soffrer menos alterações ao ar am-
biente do que os hydrogeneos proto e by-carbonados,
porquanto elle apenas exige o quarto de oxygéneo
necessário á combustão daqueiles gazes e dando só-
mente nascimento a vapores d'agua e não a ácido
carbônico.

4.a Que o gaz hydrogeneo não tem cheiro algum,
sendo o gaz ordinário de um cheiro forte e desagra-
davel e exercendo influencia prejudicial sobre o orga-
nismo animal.

5." Que se o hydrogeneo por talta de cheiro não dá
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a conhecer a sua presença, sobretudo nos casos de es-
capar-se dos tubos, nada mais fácil do que torna-lo
aromatico, fazendo-o passar atravez de um liquido vo-
latil aromatico antes de entrar no gazometro.

6.a Mesmo nos casos de escapamento do hydrogeneo,
catem paribus o ar é menos explosivel com o hydro-
geneo do que com o gaz ordinário pela razão de que o
primeiro exige menos oxygeneo do que o ultimo.

7.a Que o gaz hydrogeneo arde tranquillamente sem
produzir o sibillo do gaz ordinário.

8.a Que o gaz hydrogeneo possue ainda uma outra
vantagem real —a de produzir a mais forte somma de
luz com a menor somma possivel de calor, por isso
que perde apenas durante sua combustão um terço do
calor desprendido pelo gaz ordinário e sobre o qual
tem ainda a preferencia como meio de calorificação,
visto como não dá nascimento pela combustão a subs-
tancia prejudicial alguma podendo-se queimar no meio
da atmosphera sem conductos nem chaminés que
trazem sempre uma perda considerável de calor.

9a Que se o preço elevado do gaz d'aguaquenao
deixa, como o carvão, sub producto secundário impor-
tante tal como o coke, tem impedido até o presente
seu emprego regular, todavia ninguém exitará em
substituir o gaz ordinário pelo hydrogeneo desde que
se abaixar o preço.

À estas conclusões ainda poderemos accrescentar as
seguintes:

l.a Que as perdas, por escapamento dos conductos,
do hydrogeneo serão sempre menores, visto não ter
elle acção destruidora como possue o gaz ordinário
pois que encerra sempre ammoniaco e hydrogeneo
sulfuretado.

2.* Que o gaz hydrogeneo descarburetado, obtido do
carvão pelos processos apresentados, pôde, em todos
os casos, achar desde já um emprego útil e econômico
como meio de calorificação ou como força motriz em
suas applicações ás maquinas Lenoir e outros motores

Dr. N* J. M.
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" ARTES LIBERAES.

Photovitrotypia.

Novo processo para impressão de imagens photograpWcas.

A Photovitrotypia tem por objecto um processo de in-
vençâo que permitte o emprego de placas origmaes,
tvnos de vidro pollido, em substituição das pedras li-
thosraphicas e das placas metallicas para obter uma

grande economia e ao mesmo tempo uma numerosa
tiragem e uma nitidez incomparavel.

A simplicidade deste processo constitue um de seus
principaes méritos. #

Operação -Em perto de 300 grammas dágua fib
trada dissolvem-se 150 grammas de albumina, 15 de

gelatina e 8 de bi-chromato de potassa, facihtando-se a
dissolução pelo calor, e por fim filtrando-se.

Toma-se um vidro bem limpo ou uma outra placa
transparente de qualquer substancia e de 7 a 8 milli-
metros de espessura. Cobre-se uma das faces com uma
camada da dissolução precedente e deixa-se seccarem
um lugar quente e escuro. Esta camada de substancia
albuminoide deve ser posta com cuidado de modo que
fique regular na superfície e na côr.

Feito isto applica-se exactamente sobre a camada
albuminosa e secca um pedaço de panno de côr escura
e submette-se a face despida da placa á acção da luz
do dia. Produz-se então um effeito importante: a ca-
mada albuminoide, por delgada que seja, tem duas
faces, uma interna em contacto immediato com a placa,
outra externa em contacto com o panno; pela ope-
ração que acaba de fazer-se, a primeira destas faces
fica secca, insoluvel e perfeitamente adherenle á placa;
emquanto a segunda, externa, conserva uma força de
adhesão sufficiente para pennittir fixar solidamente
uma camada de uma outra dissolução sobre a pri»
meira.

A segunda camada que se põe então, depois de uma
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exposição de meia hora a 2 horas prepara-se dâ se-
guinte maneira: 300 grammas de gelatina, 100 de
bi-chromato de potassa e 180 d'agua filtrada, e sec-
cando-se nas mesmas condições que a primeira.

Quando esta segunda camada posta sobre a primeira
se acha secca, se a recobre por um negativo qualquer,
obtido por um modo arbitrário; mette-se tudo em um
quadro de copiar ordinário e expõe-se á luz do dia por
tempo suficiente para produzir sobre a placa sensibili-
sada uma acção completa.

Conhece-se o perfeito acabamento da operação da
luz pelo simples exame. Esta faculdade de seguir por
este modo as phases da operação é uma vantagem
essencial inherente ao emprego de uma placa trans-
parente.

Retira-se depois a placa do quadro e põe-se por
espaço de um quarto de hora dentro d'agua e por fim
seccando-se pela exposição ao ar.

A placa assim preparada é prestes a receber a tinta
de impressão, depois de ligeiramente humedecida. A
tinta estende-se sobre a placa do lado das camadas pre-
cedentes e pelo processo ordinário, isto é, por meio
do rolo de couro em uso nas lithographias. A tiragem
póde-se fazer sobre papel, cartão ou tecido com uma
prensa ordinária, tirando-se de 500 a 1,000 exemplares
sobre cada placa preparada.

Para não quebrarem-se as placas sob acçao da
prensa durante a tiragem Mr. Albert as colloca sobre
cochins elásticos suficientemente resistentes, ou antes
reforça a face inferior da placa de vidro com um leito
de cimento. Comprehende-se que o cimento ou o gesso,
cedendo à pressão antes do vidro, se esmagará pri-
meiro debaixo de um esforço inopinado. Para obter um
enquadramento branco em volta e mesmo no fundo da
prova, colloca-se no contorno da placa um quadro de
metal da grandeza exacta da prova a reproduzir.

Vantagem do processo.—l.a Póde-se tirar de 500 a
1000 provas sobre a mesma placa; aquella devida ao
emprego de uma segunda camada sensível applicada
directamente sobre a primeira camada de eomposição
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análoga e em contacto immedíato e intimo com a placa
clichê. 2.a Não é necessário ter matérias primas e
custosas (placas de aço ou pedras lithographicas) porque
o emprego de placas de vidro nâo custa mais caro que
a mão de obra inherente ao emprego de uma pedra
lithographica. 3.a O enducto tira-se facilmente depois
da tiragem por meio do ácido sulphurico diluído e
quente. 4.a A transparência da placa permitte seguir
a marcha da operação atravez do vidro. 5.a Obtem-se
provas de uma nitidiz incomparavel, de modo a imitar
perfeitamente a tez delineada pelo pincel, a tez fundida,
a photographia a mais delicada, sem mancha nem ir-
regularidades.

(Extrahido.)
Dr. Ü-- J. M.

Noticias industriaes.
Vinhos de fructos.

0 sueco dos fructos contém, como o sueco da uva,
assucar, fermento, ácidos, tannino, matérias graxas e
tudo quanto entra na composição do vinho. A fer-
mentacão destes suecos pôde dar lugar a produetos
análogos ao vinho e que são chamados com justa razão
vinho de fructos. Estas imitações podem dar, com
effeito, líquidos muito agradáveis e de emprego vanta-
joso.

Vinho de groselhas.

0 perfume é vivo e agradável. O único inconveniente
de sua preparação é, de um lado, a abundância de
ácidos, que aliasse pôde diminuir, e de outro lado,
a fraca proporção de assucar, o que se remedeia juntando
a quantidade necessária para igualar a do sueco da uva.

Os inglezes addicionão ainda álcool e fazem deste
modo do vinho de groselhas uma bebida caseira, salubre
e fortificante.
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A quantidade de assucar a juntar-se ao mixto das |
groselhas regula de 5 a 6 kilogs. por 100 de fructos.

Faz-se igualmente com o sueco das groselhas uma
limonada muito agradável e geléas, xaropes, compotas.
e bebidas- refrigerantes.

Sós, ou misturadas com framboesas, estes fructos
constituem um bello prato de sobre-mesa, mas para
que tenhão esse agradável sabor meio-assucarado, meio-
acido que os caracterisa, é necessário que estejãobem
maduros, afim de que não produzão nos dentes e na m
bocea uma impressão que não é única em seus mcon- .:¦}.
venientes. Uma vez por todas declaramos que não¦
se empreguem em preparações vinhosas, bebidas ou
alimentações! fructos que não tenhão attingido seu per-
feito gráo de madureza. As mais graves alterações
da saude nâo tem as vezes outra causa mais do que
o esquecimento deste preceito.

As bagas da groselheira negra ou carrié somente
servem para preparar-se a espécie de ratafia, conhecida ¦>

pelo nome de licor de cassis.
' ¦' .. ¦: i!' -r < V .-¦ ¦'''

Framboesas. Morangos e Amoras, ;,¦ ;

Estes fructos podem ser aproveitados na composição
de excellentes bebidas fermentadas.

As framboesas contém 10 a 11 •/„ de assucar e muito
acido. O vinho é menos agradável do que o de gror-
selhas; se se lhe junta assucar o liquido torna-se ge-
neroso, tomando porém um sabor fortemente amargos o.

O vinho produzido pelos morangos sylvestres sao
mui saborosos. Os morangos cultivados nao fornecem
á fermentação senão um vinho somente cona nouquel,
sendo necessário juntar-lhe assucar e aguardente para
ter-se uma boa bebida.

Para que os vinhos de morangos, framboesas^
amoras se possão conservar é necessário subi^e. os
á nma longa fermentação insensível. Como nos fructos
da groselheira o acido citrico substitue o acido tartanco.



- 42

Bagas de subugueiro.

As bagas de sabugueiro com assucar e uma pequena
quantidade de levadura fornecem uma bebida fermen-
tada, v)-sujo gosto é agradável juntando-se-lhe ácido
tartrico na dose de 2 a 6 grammas por litro. Além
desta, cedida o vinho torna-se excessivamente amargo.

nt;íi ii''.' j. ¦¦ ¦ ¦
Laranja.

Faz-se uma laranjada, juníà-se-lhe assucar e fer-
mento, e colora-se com a infusão de rosas tremieres.
Este vinho aromatisa a bocea, disfarça o máo gosto
dos j medicamentos e é um poderoso antipasmodico.

O seguinte processo fornece uma excellente bebida:
Dissolvem-se 8 libras de assucar em 36quartilhos

d'agua, o que formará um xarope que se clarificará
se o assucar empregado não fôr refinado. Tomão-se
depois cascas amarellas de 48 laranjas e fervem-se ém
26 quartílhos d'agua até que esta se apodera bem do
óleo essencial; depois juntão-se a esta agua 36 quar-tilhos de suecos de laranjas doces e mistura-se com ò xa-
rope. Meche-se bem o liquido e estando bem combi-
nado deita-se em um barril limpo, convindo muito
reservar algum liquido para ir attestando o mesmo barril
pelo que perde durante as 6 semanas de fermentação.
Corisérva-se o batoque do barril sempre aberto, afim
de que possão sahir as espumas. Terminadas as 6 se-
manas tapa-se o barril com uma rolha feita co ai barro
e cal e deposita-se em um lugar fresco, deixahdo-o
em repouso por 2 ou 3 mezes, e tres dias antes
detrasfega-lo, clarifica-se com colla de peixe ou filtra-se.

Depois de bem clarificado, engarrafa-se, lacrasse è
conservasse^em lugar fresco e secco !

Não convém cortar as laranjas com facas de aço.
Figos.

O vinho de figos não reclama addiçâo de assucar.
Cozinhão-se os figos, esmagão-se e dissolvem-se em
seu peso e oieio d'agua. A fermentação se estabelece
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immediatamente, junta-se-lhe depois fermento e ácidotartnco. E' uma saudável bebida e notável pela purezade seu álcool.

Ameixas.

As ameixas contém 18 a 20 % de assucar. 0 vinho
deve ser feito com os fructps desprovidos de pelli-cuia que os cobre, se se quizer impedir que a côr se
altere promptamente.

Esta bebida é assas espiritqosa e conserva-se du-rante 2 a 3 annos.
Esmagão-se as ameixas em uma cuba (dorna), passarse a massa em uma peneira de malha larga,, e poe^-se conjunctamente o sueco e a massa em uma cuba

de fermentação juntando^se-lbe água, tendo em dis-
solução 250 grammâs ue ácido tartriòo por hectoJi(tro^

Forçasse a fermentação por nieiodéleva,dura,rQuaníj[p
o chapéo da fermentação estiver completamente 

'ím^

mado émpurra-se por diversas vezes para a parte íjjÍ ¦
feriór do liquido. A fermentação insénsivel dura 3 a
4 mezes, depois do que colia-se o vinho e engarrafa-se.,

O vinho de cerejas obtem-sè pelo mesmo processo!corrigindo a grande doçura por meio do ácido tartrieo.

^inho de folhas «Ia vinha e caules de Maia.

Tomão-se 10 kilogrammas de folhas de vinha e
20 de caules de maiz, triturão-se em uma pedra e
põe-se em um tonei com 2 hectolUros d'água .quente
e meche-se tudo fortemente.

A mistura fermenta e produz um licor vinhoso,
porquanto as folhas da vinha c 'm fermento e os
caules do maiz assucar, e estes t incipios fornecem
álcool para a fermentação.

Póde-se cobrir o vinho.
O resíduo serve para alimento do gado e para for-

necer aguardente pela distillação.
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Papel de madeira.

Vai para quatro annos que os americanos estabe-
iecerão na Pensvlvania uma vasta fabrica que pode
preparar em 24* horas 15,000 kilogrammas de polpa
de madeira para fabricação de papel. A substancia
lenhosa é laborada por meio de alcali, e depois de
cada cocçãò tira-se delia por evaporação oitenta e cinco
por cento dò alcali empregado.

Em Allemanha, onde mais de trinta fabricas de papel
empregao a polpa de madeira, não ha um só jornal,
cujo papel não contenha maior ou menor quantidade
dessa matéria. H

O bambu é empregado na China para fazer o com-
n:àm.

Nos fins de 1865 o jornal New-York Daily foiim-
presso em papel de bambu, fabricado em New-Jersey
pelo seguinte processo:—A madeira submette-se á
alta pressão em caldeiras a vapor, onde a silica se
dissolve, e as fibras se desaggregão; depois ferve-
se em vaso aberto e misturado com alcalis prove-
nientes de resíduos de outras industrias; e finalmente
purifica-se e branqueia-se pelos meios ordinários.

O Dr. Muller de Victoria, diz o Cosmos, de onde
é extrahida esta noticia, occupa-se por ordem do mi-
nistro das colônias em favor das investigações sobre
substancias próprias para fazer papei.

Já vinte e oito qualidades forão confeccionadas por
elle, sem addição alguma de trapo Onze dentre ellas
obtidas de casca, principalmente de eucaliptus, con-
stituem excellente papel para imprimir e empacotar.

Rio de Janeiro, 1870.—Typ. Universal de E. & H. Laemmert ,
Rua dos Inválidos , 61 B.



SOCIEDADE AUXILIADOR

PA

PD RIA NACIONAL
N. 2.-FEVEREIRO DE 1870

Sessão ão Centelha Administrativo em o 4o de Fevereiro
de i8*0.

VICE-PRESIDÊNCIA DO SR. COMMENDADOR JOAQUIM ANTÔNIO DE
AZEVEDO. &

Acbando-se presentes os membros do conselho,
Srs. Drs. Nicoláo Moreira, Gabaglia, Lopo Cordeiro,
Ladisláo Netto, Souza Costa, Rebouças, Portugal,
Nascentes Pinto, Bartholomeu, Pereira Rego Filho e
Sayão Lobato Sobrinho; Commendadores Azevedo e
Norberto; José Botelho, José Maria dos Reis, Lellis,
Coimbra, Sattamini, Rabello, Henrique Nascentes e
Deschamps de Montmorency; e os sócios effectivos
Srs. Drs. Evaristo Nunes Pires, Fernando Pires Fer-
reira, José Antônio Pereira Leal, Francisco Bernm,
Ricardo Cuttis Shannon, Artiurn Magister; foi aberta
a sessão, lida e, sem discussão, approvada a acta "

anterior, que teve lugar em i5 de Janeiro ultimo.
70 

U
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EXPEDIENTE.

O Sr. secretario gerai participou que remetteu em
28 de Janeiro:

A' secção de geologia applicada e chimica indus-
Irial o Aviso n. 5 de 25 também de Janeiro, do mi-
nisterio da agricultura, commercio e obras publicas,
e com elle a cópia do processo descri pio por Nicoláo
Ruffner. para. a conservação cia carne; e

A' secção de machinas e apparelhos o Aviso n. 6
de 27 tóffi|)èmtde Janeiro e do referido ministério,
e com elle" o 

"requerimento 
em que Guilherme de

Castro solicita a concessão de privilegio por 20 annos
para introduzir no Império as prensas hydraulicas, cujo
desenho acompanhou o dito Aviso:

E que remeUeu igualmente em 29 de Janeiro, á
secção de zoologia, para tomar conhecimento, procederaos necessários exames e interpor seu parecer, duas
amostras cie lã de cabra de Angora, que forão rece-
bidas com uma carta do cônsul do Brasil em Monte-
vidéo, ora em commissão nesta corte, o qual faz nessa
carta varias considerações a semelhante respeito.

Aviso n. 4 de 17 de Janeiro, do ministério da-. agricultura, commercio e obras publicfs, accusando
o recebimento do officio, que com data de 10 do
mesmo mez recebera desla Sociedade, e em que se
lhe dava conta da eleição feita para funecionaríos e
membros do conselho, assim como da distribuição
dos membros do mesmo conselho pelas diversas secções
de que elle se compõe.—Inteirado.

Officio da presidência da provincia do Paraná de
18 de Janeiro ultimo acompanhando dous exemplares
do relatório com que o Exm. Sr. presidente Dr. An-
tonio Augusto da Fonseca passou a administração da
provincia ao 2° vice-presidente o Exm. Sr. Br. Ages-
tkrfoo Ermelino de Leão, e outros dous do que este
ultimo senhor apresentou em idêntica oceasião ao
actual presidente, o Exm. Sr. Dr. Antonio Luiz Affonso
de Carvalho.—São recebidos com agracio e remettidos
á bibírotíieca.
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Officio do Sr, Theodoro Rleinre, secretario da So-
ciedade de cultura da Colônia Blumenau, accusando
o recebimento dos exemplares do Auxiliador, que em
viriude de resolução do conselho são gratuita e mensal-
mente enviados aquella Sociedade, o que o mesmo
senhor agradece : ao mesmo tempo pedindo a solução
da sua carta, recebida nesta Sociedade em Outubro de
1868, e em que solicitava informações acerca dos touros
que a mesma Sociedade deseja introduzir na Colônia.

O Sr. secretario gerai participou que os Srs. Dr. Joa-
quim José de Siqueira Filho e Antônio Joaquim
Pereira de Carvalho lhe havião commonicado não
poder comparecer a esta sessão por se acharem doentes.
— In le irado.

O mesmo Sr. secretario gerai submeüeu á consi-
cleração do conselho, e foi approvada a seguinte
proposta, que lhe fora enviada pelo Sr. Dr. Siqueira
Filho» actual direcíor da bibliosheca e musêo da
Sociedade: « Convíndo que a Sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional possua em sua bibliotheea uma
collecção compleía das leis e decisões do governo, e
conhecendo-se pelo inventario a que se está proce-
dendo na mesma bibliotheea, para regularisa-la, que
ahi somente existem as collecções relativas aos annos
de 1835 e de 1862 a 1868, proponho que se solicite
do ministério de agricultura, commercio e obras
publicas a expedição das necessárias ordens para que
da typographia nacional seja remettida á esia Sociedade
uma collecção de leis relativas aos annos, de que abi
houverem impressas, com excepção dos que acima
ficão apontados. Rio, em o i° de Fevereiro de 1870. —
O director da bibliotheea, /. J. de Siqueira Filho.

Forão apresentadas tres propostas para sócios, que,
em conseqüência de ter sido approvada a urgeneia
requerida, forão logo submettidas á votação, e portanto
forão approvados: _ _

Sócio effectivo o Sr. Miguel Donat Fortune Segond,
commerciante industrial, e morador á rua do Monte
(Livramento) n. 115 A, ...proposto pelo Sr. Dr. Nicoláo
Joaquim Moreira;
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Sócio effectivo o Sr. capitão-tenente Luiz Felippe
Saldanha da Gama, morador á rua do Lavradio (casa
do Exm. Sr. D. José de Saldanha da Gama), proposto
pelo Sr. Dr. Bartholomnu José Pereira; e

Sócio correspondente o Sr. Dr. Julião Viso, resi-
dente em Caracas, e que muito se occupa em quês-
toes concernentes á agricultura e industria, proposto
pelo Sr. Dr. José Augusto Nascentes Pinto, Giacomo
Raja Gabaglia, e José Antônio Pereira Leal.

O Sr. Dr. Nascentes Pinto apresentou ao conselho
uma carta que com data de 15 de Novembro do anno
passado lhe dirigio o Sr. Felippe José Pereira Leal,
pedindo informações e alguns Auxiliador es e Manuaes
para satisfazer a varias exigências que lhe forão feitas.
—A' mesa para satisfazer.

O Sr. commendador Azevedo apresentou o relatório
das occurrencias da escola nocturna para adultos até
o momento em que se procedeu â eleição do novo
director da mesma escola, e a que estava obrigado
em virtude da incumbência que a semelhante res-
peito dá ao director da escola o § 8° do art. 7o do
respectivo Regulamento.— É o relatório entregue ao
Sr. redactor do Auxiliador para ser publicado.

.0 mesmo Sr. commendador disse que, apparecendo
nos novos Estatutos da Sociedade alguns enganos,
provenientes ou da cópia enviada ao governo para
se obter a competente approvação, ou da que foi
remettida para a imprensa; como sejão: no art. 7o
§ i° as palavras—pela asssembléa geral — quando
deve ser—pelo conselho—-, no art. 16—em vez de
— 9 —deve dizer-se —10 —; no art. 24 que em
vez de —18 — deve ser — 19 —; e no art. 29
que em vez de —16 —deve ser —§ 2o do art. 9,
consultava ao conselho se entendia que, em vista
do disposto no art. 32 dos mesmos estatutos, podia
oÃ-ciar ao governo pedindo permissão para se fazerem
as devidas correcçôes nos artigos citados. Fallão sobre
o assumpto os Srs. Drs. Lopo Cordeiro e Nieoláo Mo-
reira, e decidindo afinal o conselho que, verificados
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sentido proposto.

ORDEM DO Oi A.

Forão lidos tres pareceres das secçoes de machinas
e apparelhos:

l.° Sobre a petição de João Frederico Richsen, que
solicita renovação do privilegio concedido pelo Decreto
n. 1937 de 17 de Junho de 1857;

2.° Sobre a petição de João Luiz Loth que solicita
a concessão de privilegio para usar de um systema
de enxergões de molla, de que se diz inventor; e

3.° Sobre a petição do Dr. Joaquim Moutinho dos
Santos que, ailegando melhoramentos por elle feitos
no apparelho destinado á extincção da formiga saúva,
que declarou ter inventado, solicita prorogação, por
14 annos, do privilegio que por igual prazo lhe foi
concedido pelo Decreto n. 2682 de 3 de Novembro
de 1880 para usar no Império do referido appa-
relho.

Sendo requerida e approvada a urgência para en-
trarern logo em discussão os pareceres que acabavao
de ser lidos, começou a mesma discussão pelo pa-
recer acerca da pretenção de João Frederico Richsen.

A secção de machinas e apparelhos, depois de
fazer algumas considerações, conclue que o peticio-
nario effectivãmente exhibio nas exposições nacionaes
de 1861 e 1866 e na universal de Paris bons specimens
da sua industria, que lhe valerão prêmios e menção
honrosa; e que, tendo ultimamente introduzido novos
e interessantes melhoramentos nos seus ventiladores,
pelo que, com razão, requereu renovação, por dez
annos, do privilegio que lhe foi concedido pelo De-
creto n. 1937 de 17 de Junho de 1857, acha-se no
caso de obter a requerida renovação do privilegio por
mais 10 annos. não sò como um prêmio dos esforços
feitos e dos resultados .já obtidos pelo inventor, mas
tambem como um efficaz incentivo, que o estimule a
novos e mais importantes tíommettimejitos.
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Tomão parte na discussão, que se tornou bastante
prolongada, os Srs. Drs. Lopo Cordeiro, Pereira RegoFilho, Rebouças, e Gabaglia; commendador AzevedoeJosé Maria dos Reis, sendo atinai approvado o mesmo
parecer com o acerescinao adoptado por votação doconselho de que «na renovação do privilegio"solici-tado se devem comprehender os melhoramentos feitosnos ventiladores primitivamente privilegiados. »

Estando a hora bastante adiantada, o Sr, presi-dente levantou a sessão, dando para ordem cio dia daseguinte: apresentação de propostas e pareceres, ediscussão dos pareceres que ficarão'sobre a mesa.
O 2o vice-presidente, Joaquim Antônio de Azevedo.—¦ O secretario geral, Dr. José Pereira Rego Filho. —

O secretario adjunto, José Augusto Nascentes Pinto.

Parecer da secção de maçhinas e apparelhos, a que se refere a
acta do 1« de Fevereiro de 1870.

Por Decreto n. 1337 de 17 de Junho de 1857 foiconcedido a João Frederico Richsen privilegio por dezannos para construir e vender os ventiladores de caféde sua invenção conforme a descripção e o desenho
que acompanharão sua petição de privilegio.O privilegiado estabeleceu á ladeira do Barroso n.

.5 e 5 A uma fabrica cie ventiladores de café e [cousarara entre nós) utilisou-se vantajosamente para si e
para o paiz, da patente que lhe foi concedida.Mectivamente exhibio nas exposições nacionaes de4801 e 1866 e na universal de Paris bons specimensde sua industria, que lhe valerão prêmios e menção

ultimamente o Sr. João Frederico Richsen intro-duzio novos e interessantes melhoramentos nos seusventiladores, e* com razão, requereu ao governo im-
penal a 7 de Dezembro de 1869 renovação de seu
privilegio por mais dez annos.

Sua petição veio acompanhada de uma phoiogra-
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ia do novo ventilador, e achão-se expostos na sala.,
das sessões da Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional dous ventiladores do systema Richsen.

A secção de machinas e apparelhos, tendo tomada,
pleno conhecimento da matéria da petição do Sr. João
Frederico Richsen, chegou á conclusão de qne it.de-
verá conceder a requerida renovação de privilegio por
mais dez annos não só como um,prêmio aos,esfoçços
feitos, e aos resultados já obtidos pelo inventor^ mas
tambem como um efficaz incentivo, que o estimula
novos e mais importantes corauneLtimentos.

Sala das sessões da Sociedade. Auxiliadora-«ja- In-1
dustria Nacionali em 47 de Janeiro de 1870. —Andrk
Bebouças..—-A. de Paula Freitas. —Miguel Gqulados
Santos.

SessS.ni é& conselüa» aãint-isassitratâvo e» £5 áíe Fevereiro
«Je IS^íO. '" ,•

VÍCE-P51ES1BENCFA. DO SR COMMEMDAüO-R JOAQUIM AXTO.XlO DE AZEVEDO.

Achando-se presentes os membros do conselho, os.
Srs. Drs. Nicoláo. Moreira, Gabaglia, Souza Rego,*'
André Rebouças, Bom-Successo, Paula Freitas, Pereira
Portugal, BarthoJomea, Pereira Rego Filha, e Nascen-..,.
tes Pinto; commendadores Azevedo, Norberto Lopes, t
e José Ayrosa, José Botelho, Sattamini, Conceição,-
Mubíz, Lellis, Rabello, Cardoso, Deschamps de lootmo-.
rency e Miguel Conto; foi aberta'a sessão, lida, sem
discussão, approvasda a acta. da anterior, que teve, ;¥
lugar em o \° do corrente.

EXPEDIENTE*

O Sr. secretario geral participou ao conselho que
emlâde Fevereiro se re metteu, para .infra?mar:

Á secção de machinas e apparelhos, o Aviso p. 7.
de 5 d'o mesmo Fevereiro, do mm-isterio da agriod-
tora commercfo e oèras piblicas, e eom eHeore-
querimento em' que Alexandre Wistaíi sAita a oao-^

•*.¦*•
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cessão de privilegio, por vinte annos, para fabricar &vender os apparelhos para seccar café, de que se dizinventor; e
A' secção da industria fabril os requerimentos deRougeot-ainé pedindo privilegio, por dez annos, paraestabelecer neste Império uma fabrica de lijolios by-

draulicos, e a José Lúcio Monteiro pedindo privile-
gio para estabelecer nesta corte uma fabrica de tecidos
impermeáveis pelo processo, de que se diz inventor,
os quaes forão recebidos com os Avisos ns. 8 e 9,
do ministério da agricultura, commercio e obras pu-bliGas, ambos de 9 do correnle Fevereiro.

Officio do Sr. secretario do governo provincial doRio de Janeiro, pedindo, de ordem do Exm. Sr. des-
embargador presidente da mesma provincia, a re-
messa de 15 exemplares do Manual do Pastor e de15 collecções do Auxiliador do anno de 1866, afim
de poder satisfazer ás reclamações de algumas cama-ras municipaes. O Sr. secretario communicou ao con-selho que já em 17 do corrente respondeu a esteofficio fazendo a remessa dos Manuaes e collecções
do Auxiliador pedidas.'Carta do Sr. Francisco Pires de Castro, residente
em Ouro Preto, pedindo a remessa de sementes dediversas qualidades.—A' mesa para responder.

Officio do Sr. Çarão de Melgaço, presidente da pro-vincia de Matto-Grosso, acompanhando um exemplardo relatório, que aquelle senhor apresentou á assem-Mea legislativa provincial por oceasiao de sua aber-tura em 20 de Setembro do anno passado.-Recebidocom agrado e remettido á bibliotheca.
E' igualmenle recebido com agrado e remettido ábibliotheca o n. 18 do periódico a Grinalda, publicadona Cachoeira, provincia da Bahia, offerecido pela res-

pectiva redaeção.
Sob proposia do Sr. Nicoláo Moreira foi resolvido

que se remetta mensalmente um exemplar do Au-anhador á redaeção do periódico Apóstolo, em trocadeste ultimo periódico, que com destino á esta So-ciedade o mesmo Sr. Dr. Nicoláo acaba de receber



K3

O Sr. Dr. Bartholomeu communicou ao conselho
que o Sr. José Maria dos Reis o encarregou de par-
ticipar que, por ter perdido uma pessoa de sua in-
tima amizade, não podia comparecer á esta sessão.

Forão lidos e ficarão sobre a mesa, para serem
opportunamente submettidos á votação, dous pareceres
da secção de geologia applicada e chimica industrial,
acompanhados de votos em separado :

O Io sobre o processo de conservação de carnes
verdes, cie que se diz inventor o Sr. Eugênio Le-.
clerq, e

O 2o sobre o vinho, fabricado pelo Sr. Manoel Fer-
nandes Ennes, de uvas colhidas em sua chácara de
Nova Friburgo.

Forão lidas e ficarão sobre a mesa, para serem op-
portunamente submettidas á votação, as seguintes pro-
postas:

l.a Do Sr. Dr. José Augusto Nascentes Pinto, pro-
pondo para sócio correspondente o Sr. Antônio Carlos
de Sampaio Peixoto, proprietário de um grande es-
tabelecimento de olaria e ferraria mechanica einCam-
pinas, provincia de S. Paulo :

2.a Do Sr. Dr. Bartholomeu José Pereira, propondo
para sócio effectivo o Sr. Manoel Luiz Regadas, pro-
fessor de Bellas-Artes, morador á praia de Botafogo
n. 8;

3.a Do mesmo Sr. Dr. Bartholomeu, propondo para
sócio effectivo o Sr. Ravmundo Antônio da Câmara
Bittencourt Oliveira, professor de philosophia, e ama-
nuense da secretaria de Estado dos negócios da ma-
rinha, morador á rua Nova de S. Pedro o. 21.

ORDEM DO DIA.

Forão lidos, e sem discussão approvados, os seguio-
tes pareceres da secção de machinas e apparelhos
que forão apresentados oa sessão anterior :

1.° Sobre a pretènção de João Luiz Loth, que so-
licita privilegio por 15 annos, para usar de. um novo
systema de enxergões de mola, com armação de ferro,
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de que é inventor, concluindo a secção que, tendo
assistido, na fabrica do peticionario, á preparação das
molas que fôrmão o elemento principal do systema,
e reconhecendo haver nelle novidade e engenho, en-
tende que se deverá conceder ao,dito peticionario o
privilegio solicitado.

2.° Sobre a pretenção do Dr. Joaquim Moulinho
dos Santos, qne, lendo obtido pelo Decreto n 2682
de 3 de Novembro de 4860 privilegio por 14 annos
para a fabricação e venda de um apparelho, que in-
ventára, para a extineção da formiga saúva, e tendo,
depois de nove annos de estudos e experiências, con-

eguido aperfeiçoar notavelmente o seu invento, soli-
cita mais quatorze annos de privilegio para a fabri-
cação e venda das machinas para extinguir formiguei-
ros, representados nos desenhos qoe acompanharão a
respectiva petição, concluindo a secção, depois de
fazer a exposição resultante dos estudos e observa-
ções a qoe procedeu sobre o assumpto, que é de opi-
nião que se deverá conceder o privilegio solicitado.

K nada mais havendo que tratar, o Sr. presidente
levantou a sessão, dando para ordem do dia da se-
guinle: apresentação de propostas e pareceres, e dis-
cussão dos que forão nesta sessão apresentados e fi-
cârão sobre a mesa..

O 2o vice-presidente, Joaquim Antônio de Azevedo.
-^-Secretario geral,Dr. José Pereira Rego Filho.—Secre-
íario adjunto, José Augusto Nascentes Pinto.

Pareceres da secç.ão de machinas e apparelhos, a que se refere a
acía de 15 de Fevereiro de 1870.

í.°
Concedeu o governo imperial ao Dr. Joaquim Mou-

tinho dos Santos, pelo Decreto n. 2682 de 3 de No-
vembro úe 1860, privilegio por 14 annos para a
fabricação e venda de ura apparelho, que inventara,
pra a extineção da formiga saúva.
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O privilegiado, depois de nove annos de estudos e
experiências, aperfeiçoou notavelmente o seu invento.

A sua petição, datada de 22 de Dezembro de 1869,
veio acompanhada de dous desenhos e uma exposição
demonstrando clara e detalhadamente os novos melho-
ramentos introduzidos.

Com as novas disposições adoptadas consegue o
Dr. Mouünho injectar nos formigueiros 3o a 36 metros
cúbicos de gaz asphyxiante por minuto na pressão de
duas alhmospheras, sufficieníe para penetrar nos mais
extensos e profundos formigueiros.

É, pois, de opinião a secção de machinas e appa-
relhos da Sociedade Auxiliadora da industria Nacional
que se deverá conceder ao Dr. Joaquim Mouünho dos
Santos mais 14 annos de privilegio para a fabricação
e vencia das machinas de extinguir formigueiros, re-
presentadas nos dous desenhos, que acompanharão
sua petição de 22 de Dezembro de 1889.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional, em 31 de Janeiro de 1870.—André
Rebouças.—A. de Paula Freitas.—Miguel Coutados
Santos.

9 ci

Forão presentes á secção de machinas e app»arelhos
da Sociedade Auxiliadora da industria Nacional as
petições de João Luiz Loth, de datas de 1 de Abnle
de Setembro de 1868, e 14 de Outubro de 1869,
todas relativas a um novo systema de enxergões de
molas, com armação de ferro, de que é inventor, e
para o qual pede privilegio por 15 annos.

Esse novo systema é applicavel a ai mofadas e cochins
elásticos para assentos de cadeiras, canapés, carros,
diligencias, omnibus e wagons de caminhos de ferro.

As petições achão-se acompanhadas de desenhos,
descripções e alé de modelos iiíustrando o invento.

A secção de machinas e apparelhos teve oceasião de
assistir na fabrica do peticionario á preparação das
molas,, que fôrmão o elemento principal do systema
e reconheceu haver nelle novidade e engenho.
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É, pois, de parecer que se deverá concedei' a João
Luiz Lotb, estabelecido nesta corte com fabrica de
camas de ferro e de outros objectos do mesmo metal,
á praça da Constituição n. 1, privilegio por 15 annos
para a fabricação e venda no império dos enxergões,
almofadas, coxins, e mais objectos estofados no sys-
tema descripto, representado e figurado nos desenhos
é modelos, que acompanharão as petições do suppli-
cante de 1 de Abril e Setembro de 1888 e 14 de
Outubro de 1869.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadorat da íu-
dustria Nacional, em 24 de Janeiro de 1870.— André
Rebouças.—A. de Paula Freitas.—Miguel Couto dos
Santos.

Olflí

Sobre a Escola Nocturna Gratuita dc Isasirnacçã©
Primaria para Adultos.

Hoje que nos achamos substituídos no cargo de di-
redor da escola nocturna gratuita de instrucção pri-
maria para adultos, creada pela Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional, corre-nos o imperioso dever de
dar conta ao conselho administraüvo e á Sociedade
do que fizemos desde que fomos pela primeira vez
honrados com a nomeção de direclor, afim de que
recordando alguns factos, fiquem elles consignados e
possa a Sociedade ter seiencia de que fizemos tudo
quanto estava ao nosso alcance.

Logo depois da apresentação do nosso projecto
creando uma escola industrial, reconhecemos a inde-
clinavel necessidade de uma escola de instrucção pn-
maria para preparar os alumnos que se destinassem
a freqüentar aquella escola; assim, em sessão do
conselho administrativo de 1 de Março de 1887, offe-
recemos uma proposta nesse sentido, que foi approvada
em sessão de 15 de Abril desse anno, bem como o
seu regulamento em sessão da assembléa geral de 18
de Marco de 1868.
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Na'sessão do conselho administrativo, que se ceie-
brou nesse mesmo dia, fomos nomeados director da
escola e com essa nomeação principiarão os nossos
trabalhos.

Em sessão do conselho administrativo de 1 de Julho
desse anno, dando nós algumas informações acerca da
escola, propuzemos para local delia a casa em que
se acha, á rua do Hospicio n. 268, estabelecida a es-
cola publica para meninos da freguezia do SS. Sacra-
mento, e foi approvado.

Igualmente propuzemos e foi approvado para pro-
íessor da escola o Sr. João Rodrigues da Fonseca
Jordão, professor de instrucção primaria da aula pu-
blica para meninos da freguezia do SS. Sacramento.

Também a pedido nosso foi autorisado o Sr* thesou-
reiro a despender a quantia de 300$000 com os arran-
jos e expediente da escola e a pagar ao professor o
respectivo honorário de ()00$000 annuaes, logo que
entrasse em exercicio.

Com a escolha do local da escola tivemos em vista
não só a commodidade dos operários alumnos, por se
achar a casa situada em lugar central, como por ser
ella espaçosa, arejada e por trazer economia para a
Sociedade, que assim pouparia a despeza do material
para a escola, correndo só por nossa conta o encana-'«'¦" 
mento de gaz, consumo de illuminação nas noites de
aula e expediente.

Quanto ao professor lambem tivemos em vista reunir
^as vantagens de sua illustração e pratica de pedagogia

*m com a residência na mesma casa, tornando assim para"*! ~TMe 
mais fácil o seu comparecimento á escola."*"*.-*¦ 

-7-:- Em officio deS. Ex. o Sr. presidente de 12 de Jü-
>'lho de 1868, pedio-se a S. Ex. o Sr. ministro do

'¦" 
Império permissão para estabelecer a escola no mesmo
prédio ern que funccionava a escola publica acima citada,
e bem assim para consentir fazer o encanamento de
gaz na sala da referida casa; o que tudo nos foi con-
cedido por Aviso de 30 de Julho desse anno.

Aberta a matricula em Io de Agosto de 1868, pu-
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blicámos por diversas vezes nos jornaes desta corte
o seguinte *

cc Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional.—
Escola noclurna para adultos.— Tendo esta Sociedade
fundado um curso nocturuo de instrucção primaria,
gratuito, para operados e aprendizes que não possuão
os rndimentos elementares, assim se faz publico para
conhecimenio dos mes!res e directores de officinas,
afim de que dirijão o pessoal de seus estabelecimentos
á esla escola, cuja matricula se acha aberta na casa
que tem do funccionar a mesma escola á rua do
Hospício n. 268. »

Esperamos, e vendo que ninguém apparecia a gozar
de um beneficio que gratuitamente a Sociedade oífe-
recia, sahimos a recrutar pelas fabricas e officinas os
discípulos dc que precisávamos e nada pudemos obter
porque os homens tinhão vergonha de ir á escola
aprender o quo não sabião e de que tanto carecião»

Fizemos mais, appellamos para a imprensa, chama-
mos a attenção dos pais, proprietários e directores
dos estabelecimentos industriaes, assim como dos mes-
três de obras para aconselharem e mandarem seu
pessoal matricular-se na escola; esse artigo foi pu-
blicado no Jornal do Commercio de 17 de Agosto de
1868 e transcripto na folha —Trabalho—publicado
em 25 de Outubro de 1868 pela Associação dos Expo-
sitores.

Tudo foi baldado, ninguém queria aprender a lêiv
ea escola nocturna gratuita de instrucção primaria paraoperários, cuja necessidade a Sociedade havia altendido»
estava creada e não funccionava por falta de disci-
pulos não obstante sua reconhecida utilidade 1

E porque faltava-lhe discípulos ?
Seria por não existir disposição de lei que os pro-teja e que os obrigue mesmo a procurar a escola e-

que ao mesmo passo os isente do recrutamento e do
serviço activo da guarda nacional, favores que são con-
cedidos aos moços quo frequentão as aulas de estudo
preparatórios ou superiores.
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Porque, pois, não se1 estenderão esses favores ao
pobre operário?

Não são elles porventura, com o trabalho cie seus
braços, os criadores das riquezas industriaes que tanto
contribuem para o credito industriai do paiz ?

A falta de protecção que notamos para com os
adultos chega também ás crianças, que em seu favor
não tem uma só disposição de lei.

O trabalho da pobre criança é applicado mais em
proveilo do pai e do mestre da officina do que da
instrucção ; a escola ó considerada um roubo de tempo
necessário ao trabalho; a escola exige um vestuário
decenle; a escola, finalmente, significa para o pai a
diminuição da receita e o augmento da despeza.

E o pai, pobre operário, que não calculando os
benefícios da instrucção, e precisando no entanto do
auxilio cio braço do filho, nem sequer hesita, tudo
sacrifica e o filho não vai â escola.

Por outro lado o mestre da obra, o director e, o
proprietário da officina não se imporia com a educa-
ção'dos seus aprendizes, o qoe lhes convém é tirar
delles maior somma cie trabalho, e assim realizar o
ada<no que diz — o trabalho de criança è pouco, mas
quem o despreza è louco —.

Entretanto o que se tem feito para arreclar estes
inconvenientes 1

Aconselha-se porventura ao pai que instrua seus
filhos?

Procura-se forçar os pais a mandarem seus filhos
á escola?

Obriga-se ao mestre de obra, ao director e ao pro-
prietario da officina a não receberem operários e
aprendizes que não apresentem attestados de aproveita-
mento das escolas ?

Certamente que não ..
A indifferença lavra por toda a parle, a inércia tudo

invade, os particulares encàrão com o máximo desin-
teresse os males do paiz e esperão tudo do governo,
e este julga ter dado a sua ultima palavra creando



em cada freguezia úuas escolas* de instrucçâo primaria
para as crianças de ambos os sexos.

Neste estado, pois, entendemos que, esgotados lo-
dos os meios â nosso alcance só nos restava uni único,
recorrer ao governo contra o nosso propósito, pedindo
favores para a escola.

Pois bem, vencemos nossa repugnância e em 21 de
Setembro de 1868 dirigimos a S. Ex. o Sr. presidente
o seguinte officio:

« Ülm. e Exm. Sr. — A escola noclurna de instrucçâo
primaria gratuita para adultos, creada pela Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional, tem encontrado
difficuldade em achar discípulos que a freqüentem, não
obstante termos muitos operários que não sabem lêr
nem escrever.

« A falta de concurrencia, provém, a meu ver, única-
mente do vexame que lem de se apresentarem para
receberem lição homens já feitos.

« Difficuldades desta ordem encontrão em toda a
parte as innovações antes que o povo a ellas se habi-
tuem, e por isso não devemos admirar que isso acon-
teça entre nós, onde de tudo se descrê.

« Cabe-nos, portanto, o rigoroso dever de auxiliar-
mos urna idéa tão útil como esla, afim de que não
venha a morrer no nascedouro, e por isso entendo
que alguma cousa se deve fazer em beneficio da classe
operaria ainda tão desfavorecida em nosso paiz.

« É este, porém, o caso em que a iniciativa parti-
cular nada pôde conseguir sem a valiosa protecção do
governo. Só a concessão de alguns favores por parte
dos poderes do Estado pôde introduzir e enraizar no
nosso paiz o uso das escolas noclurnas.

« Entre outros favores me parece que o de maior
alcance é a isenção do recrutamento e do serviço da
guarda nacional, tão somente para os operários ma-
triculados na escola que provarem mensalmente, á
vista de altestados passados ou visados pela direcloria
da mesma, sua freqüência com applicaçâo e aprovei-
lamento.

« Iguaes favores gozão todas as aulas publicas, e



agora mesmo acaba o Instituto Commercial de-obter
isso para os seus alumuos, fundando-se no art. -i4
§¦ 3o da Lei n. 602 de 49 de-Selembro de 1850, que
assim se exprime - < *

« —Serão dispensados de lodo o serviço da guarda
nacional, não obstante açhur-se alistados, os profes-
sores e os estudantes matriculados nosicursos jurídicos,
escolas de medicina, seminários episcopaes, e outras* aca-
demias, ou escolas publicas, comtanto que ejfeclimmenle
as freqüentem,. A mesma isenção poderá o goverfio con-
ceder a bem dos coilegios, ou escolas 'particulares, 

que
lhe parecerem dignos delia. » —- ¦

« Sem duvida a ultima parle deste arligo estendeu
a-protecção ale às escolas e neste caso pareço que
com justiça se não podo negar esse favor á primeira
escola e única do inslrucção primaria creada para a
classe operaria que tem lodo o dia oecupado nos di-
versos trabalhos industriaes, f

« Da aceitação clcsla medida depende a meu ver o
futuro da escoh nocturna, o eo o governo se dignar
a eila estenda' es benefícios conferidos pela cilada Lei,
como é de esperar, conto qne -a concurrencia. appare-
cera, e então'será forçoso ainda solicitar' cio Exm. Sr.
ministro do império permissão pira que a primeira
escola de educação primaria do sexo masculino, da
freguezia do SS, Sacramento futiecione sò pela manhã
ale ás duas horas, afim de qoe o seu professor, que
é lambem o da escola noclurna, repousando um pouco,
possa entregar-se com dedicação e boa vontade ao
ensino da'escola nocturna.

« Expondo a V. Ex. os primeiros embaraços que se an
tolhão ao desenvolvimento da escola, espero que V. Ex.,
cercado de tanto prestigio, não deixará de eficazmente
auxiliar a Sociedade Auxiliadora afim de poder levar ao
cabo a idéa que iniciou de tanto alcance para a civilisação.

« Aproveitando a opportunidade, reitero a V. Ex.
os protestos da mais alta estima e subida consideração.
De V. Ex. amigo respeitador.- Wm. e Exm. Sr. Senador
José Maria da Silva Paranhos - Joaquim Antomo de
Azevedo.— 21 de Setembro de 1868. »
70 6
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Esta nossa reclamação foi enviada ao ministério do
Império com officio de S. Ex. o Sr. presidente de 12
de Outubro de 4868; e em 19 desse mesmo mez ti-
vemos a honra de receber de S. Ex. a carta seguinte:

« Mm. Sr. Joaquim Antônio de Azevedo.— Tomei
na devida consideração a idéa que V. S-. suggerio de
obter-se, em favor dos alumnos da aula nocturna, a
isenção do recrutamento, e do serviço da guarda na-
cional, de que gozão os das aulas publicas, de con-
formidade com o art. 14 das Instrucções de 10 de
Julho de 4822, e o art. 14 § 3» da Lei de 19 de
Setembro de 1850.

« Solicitando para aquelle fim a intervenção de S. Ex.
o Sr. ministro do Império, indiquei, como meio pra-tico de tornar efíéctivas taes isenções, a concessão de
attestados passados ou rubricados pelo director da aula,
provando freqüência, applicação e aproveitamento.

« A secretaria de estado, informando sobre esta pre-tenção, observou, quanto á guarda nacional, que a
primeira parte do artigo invocado não aproveita, por-
que a aula de que se trata é uma instituição particular,e que a segunda parte poderia aproveitar se não fosse
inopportuna a concessão de tal favor nas circumstancias
actuaes, attenta a falta de força de policia e da linha.

« Relativamente ao recrutamento, a secretaria, consi-
derando applicavel o artigo citado, pondera todavia
a necessidade de evitar o abuso possivel de insere-
verem-se na matricula indivíduos recrutaveis com o fim
exclusivo de furtarem-se a esse ônus.

« Parecendo-me até certo ponto fundadas áquellas
observações, julgo que o meio de tudo conciliar é li mi-
tarmos quanto fôr possivel o numero dos alumnos a
quem se deva conceder os attestados, e exercer a maiorfiscalisação para que tal favor cesse apenas se reco-
nhecer que algum dos contemplados não é digno delle.« Desejaria, pois, que V. S. me informasse qual onumero dos que frequentão a aula, e as condições
em que se achão relativamente ao recrutamento e aoserviço da guarda nacional, acerescentando V. S. quaes-
quer observações que porventura se lhe offereçãOa
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« Não- lhe parece que so pôde admittir que o ins-
pector da instrucção possa, em suas visitas aquella
escola, certificar-se do numero e aproveitamento dos
isentos?

« Sou com a devida consideração de ¥. S. attento
amigo e criado. — José Maria da Silva Paranhos.—
Corte, 19 de Outubro de 1868. »

Em resposta á esla carta dirigimos a S. Ex. o se-
guinte officio:

« lllm. e Exm. Sr.—Tenho a honra de aceusar o
recebimento da carta de V. Ex. em que me com-
munica ter solicitado a intervenção de S. 11%.. o Sr.
ministro do Império a respeito da idéa que suggeri
a V. Ex. de obter para os alumnos da escola noc-
turna, para adultos, da Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional, os favores de que gozão os das aulas
publicas, de conformidade com o art. 14 das Instruc-
cões de 10 de Julho de 1822 e segunda parte do art.
14 §3° da Lei de 19.de Setembro de 1850.

« Igualmente me participa V. Ex. que a secretaria
de estado, informando, observou que, quanto á guarda
nacional poderia aproveitar a segunda parte do artigo
acima citado, se não fosse inopportuua a concessão de
tal favor nas circumstancias actuaes, attenta á falta
de força de policia e de linha.

« Relativamente ao recrutamento a secretaria de es-
tado considera appücavel a lei citada, mas pondera a
necessidade de evitar abusos inscrevendo-se na matricula
indivíduos recrutaveis com o fim exclusivo de furtarem-se
a esse ônus.

« Communicando-me isso V. Ex. me diz lambem
que indicou como meio pratico de tornar effectivas
taes isenções, a concessão, de allestados passados ern-
bricados pelo director da escola, provando freqüência,
applicaçao e aproveitamento; e parecendo a V. Ex.
até certo ponto fundadas as observações da secretaria
de estado . julga V. Ex. que se deve limitar quanto
fôr possivel' o numero dos alumnos a que se deve
conceder taes favores, e que lambem se pôde ad-
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miltir ao inspector da instrucção publica o direito de
certificar-se do aproveitamento dos alumnos isentos.

« Pede-me finalmente, V. Ex., que eu lhe informe
qual o numero dos alumnos que frequentão a escola
e as -condições em que se achão relativamente, ao -re-
crutamento e ao serviço' da guarda nacional, accres-

..centando eu quaéáquer observações que;me, suggerirem
7'.a respeito. ''. ¦¦-¦'. ¦ '.--'-7 7

. f Ém obediência" ao pedido de V. Ex; cabe-nie in-
formar ';que- a 

' 
escola, comquanto: já aMúnciada" a

matricula; nenhum 
'aíumnb 

tetn apparecido a frequen-
ta*IâT" pelas razões já; expostas. a:V. Ex.;.na minha
primeira caria eque me obrigarão a 'representar à.
V. lx.; afim de obter alguns favores para a escola e

-poderem"pelo seu' engodo7âüraMr" áíúffinos.
«Aceitando a:'peruiissãò;faculíada poi* V.' Ex., pas-

sarei'afazer algumas considerações qu:e me. parecem
justas. ¦'':' ' . . ¦"*

::V. As observações 'feitas 
pela secretaria déestadonão

podem -ser" aceitas quando' se 'trata de plantar no'paiz'uma''!íistiiiíiçIo7 
nova e .fecunda de ¦ benéficos" restí-

fados'como sejão as escolas nocturnas de instrucção
primaria dedicadas 'principalmente'á classe operaria
ainda tão desfavorecida em nossa terra.!<( A isenção do recrutamento-que-a secretaria de
estado parece disposta a conceder, ainda mediante certas
precauções, em nada aproveita por ser uni favor nullo
em face -da lei da guarda nacional, como V. Ex. melhor
do que en sabe, visto que sendo a.escola creada para
adultos, se elles tiverem 18 annos e uma renda, de
2QO#000, são guardas nacionaes, e por esse facto esíão
isentos do recrutamento, embora se queira, sophis-
mando a lei, a isso sujeita-los. Se, porém, o alumno
não tiver 18 annos não pode ser qualificado guarda
nacional, e também não pode ser recrutado.

cc Já vê, pois, V. Ex. que pelos dous únicos lados
porque a questão pôde ser encarada torna-se com-
pletarnente nullo o favor. "

« Assim, o único favor que pôde e deve ser feito
á classe operaria, tão digna de alguma protecção, é
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a isenção de todo o serviço da guarda, nacional, que
é o maior inimigo do operário nacional;

«; Quanto^ á' limitação ..do; numero ú# isenções, en- :
tendo que:o-Exm.:Sr.:A!nmistro da-justiça deve con-
QOíler-ató vinte, e o conselho director da escola, ser-
vipdo-se- :de!Ias.como.prêmio :e«incentivo.'fará &¦ distn-
buirão por aquelles alumnos,; que-mostrarem mais
aproveitamento, e aptidão profissional, bom comporta-
man lo e moralidade.

¦¦'« O aivitre proposto por V Ex. dos attestacios ru-.
Meados $lo direfcw friamente uma garantia contra-
os abusos,'o por isso Tae).parece vexatório, parado
mesmo director a ílscaüsação do inspeetor oa instrucção
publica sobre: -o-aproveitamento dos-ai o ai nos :p8;-gg-
zâf cm <da isih-ção ; no entanto a sociedade esta ja tao
tutelada que uão duvido que aceite mais esta im^içao.

cc São estas- as- considerações que, tenho a offeiecer ;
a,Y*.Ex'., que as tomará na imporlticia que lhe mere-
pprpín. ¦¦¦fl--' ¦-•¦¦ fl- ¦'¦¦¦'*"'' ¦ ¦"''¦'''''¦¦'' 

fl«-'Aproveito a occasião para- reiterar- a#. _Ex.,.os
protestos da alto estima com qff« soo - De 

|. 
ix.

.«aiuVo respeitador o criado,. —. Jowm :^nt!TÂ
ZcmloiiJváo cie «laaeiro. 17 dc Novembro dc 4SS8 »

Trocada es!a correspondeuci.yligiwu-se S. Ex. «o¦*.
ore-leale em sessão da conselho aümmis raiva-de i9.
K eto de .4868, declarar qoe so. h«a enten,
dW com S. Ex*. o Sr., oiioisíro do^ impera ace rea
do ob$ooq.ie Uatoes-MiW de quealgoma coesa..e

^eÃSma^ião o S, secretario geral participou
ano -fncumbido pelo-Exm,. Sr. presidente, havia pio«
l^éoót secretario da Sociedade Propagada^
-Rplhs Arle-í para convencionarem no meio p atico ao
'Slâ^S 

as doas sociedades oa questão taaul
-.. nocturnas-; e que ^««« * *ff 

^! 
'

ira tsr da objecto, esperando podei d^em d^vü

: ¦ -cão em sessão do consemo -auimuiou .

¦ AÍ;

:.a:

'A'Y'í
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neiro de 1869,e as palavras de bondade, de pessoaaltamente collocada, me encorajavão eom as provasde interesse que se dignava dispensar procurando sem-
pre saber dó estado da escola.

Dous annos estavao quasi a decorrer, sem que aescola projectada passasse á ordem dos factos consu-mados, quando o nosso amigo presidente da secçãode machinas e apparelhos o Sr. engenheiro AndréRebouças, que havia assumido a direcçao geral dasobras hydraulicas e internada alfândega da corte, re-Sôlveu adtnitiir nas mesmas obras todos os moços quedesejassem aprender um officio dos que ahi «e exer-cem. •
Tendo nós conhecimento dessa resolução e sabendo

que 3a existia grande numero de aprendizes nos diri-
gimos cheios de confiança a S. S. pedindo seu auxilioaiim de que o pessoal que não soubesse lêr fosseobrigado a frequenlar a escola nocturna ; não des-mentindo nossa confiança fomos immediatamenle at-tendidos por esse cavalheiro, que mandou de promptoorganizar e entregar-nos a relação do pessoal que de-via freqüentar a escola.

Deste -facto dêmos conta ao conselho administrativoem sessão de Novembro de 1869 noticiando oue pas-sadas as férias seria aberta a escola.
A' relação de 46 alumnos que nos foi dada podíamosacrescentar mais 7, ficando assim o quadro elevadoa 53; mas preferimos dar simplesmente a relação dos 46

por isso que com elles pôde a. escola contar com a suafreqüência a que sao obrigados.
; O quadro estatístico dos alumnos é, pois, o seguinte:'

29 de 14 annos de idade.
de 15 » »

7 de 16 ¦» »
I de 17 » »

de H8 » »
,2 de 20 » »
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SãO:
Allemão. . . ,. * . .. $1
Belga .¦'...».. 

¦¦*¦'. 4

Brasileiros 
Hollandez ...... 1
Portuguezes . . . • 15

Exercem os officios seguintes:
Caldeireiros  2
Canteiros .
Carpinteiros
Ferreiro. .
Modelador.
Pedreiros .
Serralheiro

2

7
1

Em sessão do conselho administrativo do Io de D§-
zembrode 1869 apresentámos, conmnos cumpria, "O

orçamento da despeza da escola para o corrente anno
de 1870 e foi elle approvado em sessão da assembléa
geral de Dezembro de 1869.

Nas quantias em deposito que tem de ser applicadas
ás despezas da escola, figura a de 800$000 cedida
por duas vezes pelo nosso amigo o Sr. thesoureiro
José Botelho de Araújo Carvalho, e que corresponde §
quota que lhe foi marcada no orçamento da sociedade
para quebras. g

Do fundo d'alma agradecemos ao nosso bom amigo
o interesse que toma por esta escola, que ainda tantos
benefícios hade produzir, e estamos certos que o seu
exemplo será seguido, que a sociedade auxiliando a
escola hade sempre ser acompanhada de perto por
aquelles que enxergão os interesses do paiz primeiro
do que os seus próprios. .

Á excepção da quantia de 10$000 com a impressão
dos cartões de matrículas não fizemos mais despeza
alguma por conta da escola, na incerteza de obtermos
alumnos. . ¦ _ ,. .

As instrucções especiaes para regulansaçao e disci-

plina da escola, concessão de prêmios, modelos de certi-
ficados e escriptoracão dos livros, corno tudo determina
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73. o art. 27 do Regulamento, achão-se promptos e sò

aguardávamos a inspirada,, chegada, de S. Ex. o Sr.
presidente para a" sua approvaçao. Z5 •

Em, sessão do conselho administrativo de 15 de Ja-
neiro do corrente anno fomos por votação sua mui
dignamente substituídos pelo nosso consocio membro
do conselho, occupando nelle o lugar de director dos
cursos.

Cansada talvez a sociedade de esperar quasi dous
annos sem vêr durante esse. longo espaço de tempo
realizado um dos seus mais bellos pensamentos, en-
tenâm, e com toda a justiça, qüe devia dar-nos um
sucçessor, mormente agora que todas as difficuldades
estavão superadas, e nós sempre respeitando suas deli*
Delações só nos resta felicitar a sociedade. >ela acer-
tada escolha que fez, desejando ao nosso illustrado•sftfeísor que t$re . brevemente á' realização a fundação
da, escola, que nós por nossa insuficiência não pudemosfazer. -'......

Pelo que acabamos de expor vê a sociedade qoe â
iais í aH a ção .da. escola é questão de dias e que ainda

. nina vez pol*leüs incansáveis esforços vai- ler a gloriade fundar no^paiz a primeira escola de instruccão pri-©ária para operários, fazendo! assim triumphar a^ni-
ciati-m particular, independente de favores.

Nosso sincero agradecimento aos respeitáveis amigos
que-pur mais de orna vez nos derão seus votos con-
fiandp-nos assim por duas vezes o logar de director
que"infelizmente -tão ¦ mate soubemos desempenhar, e

| que por isso não tivemos o prazer de inslallar a pri-
; meira escola nocturna gratuita de instruccão primariaypaca 'adultos .creada. pela -Sociedade Auxiliadora da¦ Industria Nacional

Rio de Janeiro-, 1 de Fevereiro de 1870*
*•¦

Joaquim Antônio de Azevedo»

- í
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Esí'fflâ::3 swfore os íliv^rsos ap pareHaws de íaStolçíir assupa»,
93 u& ffiio «Se Janeiro*

(Continuação.)

APPARELHOS A VAPOR BE COZINHAR NO VÁCUO-

- Os Drimeiros apparelhos aperfeiçoado', introduzidos
no Bio tle Janeiro, forão os montados em Campos pelo
Sr, Pralí, sendo o primeiro estabelecido na fazenda
da Saoucaia, pertencente ao Sr. commendador José
Ribeiro do Castro. Este apparelho, desmontado no fim
de pouco tempo e transportado para a fazenda de
Sanla Cruz, do Sr. Julião Baptista'Pereira de Almeida,
foi de novo desmontado o substituído, por caldeiras de
ferro do antigo systema.

Um outro apparelho semelhante fôra estabelecido,
um pouco mais tarde, perio de Campos, na fazenda
do fallecido Barão de S. João da Barra, e por fim
tambem desmontado.

É desgraçadamente bem clifficíl combater factos deste
gênero, 

°porque 
moitas pessoas, mesmo ..interessadas

no progresso do fabrico do assucar, não procurão co-
nhece/os motivos que derão lugar ao abandono destes
apparelhos, condemnando-os para sempre,

É inútil provar que os apparelhos de que traíamos.,
são bons; basta fazer notar qoe ha milhares delles
sobre a superfície do mundo e empregados tanto no
fabrico de assacar de canoa como no da beterraba. _

Nós vamos simplesmente fazer conhecer o que erao
esses apparelhos, o que lhes faltava e quaes íorao as
razões que fizerão abandona-los, procurando depois
provar que esles apparelhos sao applscaveis ao Brasil
em muitas fazendas e que, secustão caros, se sua ins-
tallacão traz grandes despezas, elles dão-tafs resultados
que em pouco tempo cobrem os gastos mesmo em
fazendas cie médJa importância. O apparelho do Sr.
Pratt era nnito bom oa, ao menos, podia se-iocom



pequenas modificações, tendo apenas o defeito prove-niente do seu autor procura-lo simplificar de mais.
O apparelho compunha-se da seguinte maneira: Um

mont-jus; duas caldeiras de defecação de duplo fundo;
duas de evaporação á serpentina-, um filtro de carvão
animal; um apparelho de cozinhar no vácuo, munido
de sua machina e de suas bombas de ar e condensador
e um. esquentador para o enchimento das fôrmas;
dous geradores de 20 cavallos cada um.

A inoagem da canna se faria com a moenda ordi-
naria, movida por uma machina a balancinho'da força
de 6 a 8 cavallos.

A marcha do apparelho era a seguinte: Á sahida
da moenda o caldo seguia pelo mont-jus para as dornas
de defecar, fazendo-se a defecação pelo modo habituai
com .uma dosagem de leite de cai e o aquecimento
pela circulação do vapor do gerador no duplo fundo;
quando o caldo chegava á ebullição suspendia-se o
calor, deixava-se repousar um pouco e decantava-se
depois. Decantado o caldo passava para o filtro de
carvão onde continuava a depurar-se e pela íi 1 tração
ía ler ás dornas de evaporação onde era aquecido pormeio de urna serpentina collocada no fundo dessas
dornas e até qne marcasse unia densidade de 23°
Beaumé. Chegado a esle ponto o caldo entrava para o
apparelho de -cozinhar no vácuo onde soffna a ope-
ração até a prova de fio (filei).

Assim cozido o caldo passava para o esquentador queera collocado ao pé do apparelho, procedendo-se depois
do aquecimento prévio, ao enchimento das fôrmas.

E inútil -fallar sobre o tratamento das fôrmas, sendo
elle indiferente ao systema de apparelhos.

Examinemos agora unia por uma as operações, fa-
zendo vêr o que ellas têm de máo ou de bom.

A defecação se fazia em condições perfeitas e com
exceilentes apparelhos. Depois da defecação fillrava-se
o caldo, e è esta uma operação que muitas fabricas só
a praticão depois da evaporação, ou ao menos depois
da defecação; fazem urna filtração por meio de saccos
e não pelo carvão animal, como praticava o Sr. Pratt.



Esta operação que fora exagerada em uma fabrica
que clarificasse seu caldo de canna, tornava-se ne-
cessaria com o modo de trabalho empregado, contri-
buindo para impedir o grande levantamento das es-
cumas nos evaporadores.

Depois desta filtração o caldo passava para as dornas
de evaporação onde se lhe dava a densidade de 25°
Beaumé. Eis precisamente onde está o maior erro do
Sr. Pralt. A evaporação a vapor e ao ar livre despende
enormemente vapor e marcha com muita lentidão ainda
mesmo empregando geradores de alta pressão, a 5
atmospheras ou como se sabe a 150°centig.

Depois da evaporação o caldo era levado á caldeira
de cozimento sem clarificação prévia. Aqui encontra-se
um segundo engano, porque a clarificação acabando
de tornar o caldo neutro e o descorando parcialmente
permitte uma bella crystallisação, um notável augmenlo
de renda e uma grande facilidade para o cozimento
que sem islo torna-se difficil por causa da formação
das escumas que não se podem, muitas vezes, fazer
baixar, entravando a aspiração do caldo pelas bombas
de ar que fazem o vácuo na caldeira de cozimento.

É verdade que se remediava um pouco este incon-
veniente pela filtração por meio do carvão, porém esta
operação não era suíficiente para chegar-se a um com-
pleto resultado.

Não podemos comprehender como o Sr. Pratt, que
empregava filtros de carvão animal, recuava diante da
clarificação por meio do carvão em pó. Sem duvida,
elle arreceiava-se da complicação e multiplicação das
operações, e confiava um pouco mais na riqueza do
caldo da canna, principalmente o de Campos sobre que
elle trabalhava e que pesa, termo médio, H" Beaume
e em bons annos 12°.

O cozimento do assucar na caldeira a vácuo fazia-se
nas condições ordinárias, mas até â prova de fioj
isto talvez porque as pessoas que dingião a operação
não conheciâo a prova em grão.

Da caldeira de cozimento o caldo ia para o esquen-



tador e depois para as fôrmas, empregando-se nesla
ultima operação os usuaes processos de terragem.

Esíes diversos defeitos que acabamos de assignalar
erão pela maior parle bem laceis de serem corrigidos,
e sem duvida alguma o mesmo Sr. Pralt os teria re-
movido se por mais tempo elle próprio fizesse func-
cionar os seus apparelhos.

O.-: únicos defeitos sérios destes apparelhos era a
evaporação a vapor e ao ar livre. O Sr. Pralt havia
querido fazer de seu apparelho um apparelho a vapor
e devia transformar seus evaporadores em clarifica-
dores, monlando uma bateria Gimarl para fazer suas
evaporações a fcgo nú e ao ar livre, e por este modo
se arharia na posição das fabricas medianas das ilhas

>Qt_i'u:m o Mau. icia,
esul.ades mui sa,íci'

todos o _soee_os.

Por e.da. transformação, do mom; ao iazer as evapo-
raçõí:.?, se lauda obviado a um ceíedo destes apparelhos,
a frauucza dos geradores nua nos!o caso so tomarião
mudo fortes, o oue é sempre uma excellente condição
para a. economia do'combuslivel.

Rcrta-nos agora fazer conhecer as razões que levarão
lu;-bI_..:Oillál US aj>j.)i_a OlaUí', òUüfeiitunlvrü-Oí) M iac Cal-

cleiras semi-esphericar.
O Pau commendador J. Ribeiro de Castro declarou-

nos que as razões quo o levarão a abandonar esíes
apparelhos forão:

i.a Uma grande despeza de combustível;
2.a Muilo fraca producção;
3.a Um preço mudo elevado cm relação á producção.
Estes defeitos provinhão em parle da fraqueza dos

geradores, e nós já fizemos vêr como se poderia re-
mediar um tal inconveniente, supprimintlo a evapo-
ração a vapor e ao ar livre.

Sabemos, lambem, por informações, qne os fornos
dos geradores erão defeituosos- Com effeito, para
esias caldeiras que tinhão fervedores exteriores, havia-
se feito fornos sem retorno de chamma e antes com
um só golpe de fogo, indo directamente á chaminé
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que, ainda mais, apresentava ama largara realmente
exagerada.

Quanto ao preço, se se tivesse feito uma clanficaçao,
certamente ello augmenlaria, e os 25 c'/a qno podem
dar csíos apparelhos cie mais s* bre os antigos modi-
ficarião provavelmente a maneira de vêr do Sr. com-
mendador J. R. do Castro. ; ._

Ouanlo, linalmsnle, ás razões que levarão o Sr. Jnlião
B. Pereira de Almeida a desmontar seu apparelho na;; as
conhecemos senão por ouvir dizer, vislo como náo lemos
a honra de entreter rel.ições corri o mesmo senhor.

Dizia-se, entre ootns razoes, quco'Sr. Almeida re-
cuára perani:.; as grandes reparações que era necessário
fazer aos apparelhos, e quo havendo perdido o^empre-

gado a quem estava c;.uaaOa a_cireeçao do apparoma,
de^-síáva-so e resolvera nor isso acabar.¦ 'p:iS:o 

qu3 pGP ri0S,a .arte aao achemos sufficientes
estas razoes, so.s iouaiuemus a tuu 400 ?*,;, o o,. --
rr-eiOa um dos mais babeis fazenüo.ivs ue Oaamos,
houvesse reconhecido nesles .lpp:trelbos os gmmoes
defeitos que se lhes aitnbrmru -^^ 

fn"^l\^oUml
foaoo por mais de mt annos a e.a.si.mem ae uí.o;i e.p-

partilhes. . rt
Ene suinma, o Sr. ímati, o pruueiro que uí»e mmno

em fazer uma séria irmovação nos apparelhos para o
fabrico do assucar, é peoa qua desanimasse, por-
quanto eile encontraria imitadores e hoje o laonco ao
assucar não estaria tão alrazado no Brasil.

APPARELHOS A VAPOR E AO AH LIVRE.

Estes apparelhos dividem-se em dous gêneros: aquel-
les que fazem o retorno d'agua do condensador para
o gerador e os que o fazem para um reservatório
de condensação. . .

Retorno d'agua ao gerador.--Oi dous primeiros
apparelhos desie gênero forão montados, um na lazenaa
do Sr. commendador Manoel Gomes Barroso, no Mu-
riahé, e outro na do Sr. Luiz José de Carvalho, perto
de Campos.
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Neste momento trata-se de desmontar o do com-mendador Barroso e o segundo ha muito que fôradesmontado.
Estes apparelhos forão importados no Brasil em1857 pelo Dr. Marini, doutor em medicina com clinicaem Campos. Elles compunhão-se do modo seguinte:um mont-jus; uma caldeira de defecar, de duplo fundo;duas caldeiras cie evaporar à serpentina; uma caldeirade cozimento, lambem á. serpentina e dous geradorestubulares de 10 covados cada um. A canna era triturada

por uma moenda de qoairo rolos, movida por umamachina a vapor de grande velocidade e do svstemaFlaud, munida separadamente de uma caldeira avapor.
Estes apparelhos forão desmontados poi* causa desua fraca producção e lambem pelo motivo de difficuldadeno retorno cVagua aos geradores. A fraca producçãoera naturalmente devida á insufficiencia dos gerado-res. Quanto à difficuldade de fazer o retorna cias ser-

penlinas ao gerador 
* não podemos explica-la, por-quanto, seria necessário visitar os apparelhos com maisattenção e mais miudamente do que pudemos fazer,o quo não teve lugar por nos haver dito o Sr. Bar-roso Filho, que seu pai se achava inteiramente re-soívido a desmontar o apparelho.

Todavia, como tivemos occasião de vêr o apparelhoem 1865, o pouco que pudemos observar nos basta
para dizer que as caldeiras erão assaz elevadas acimaaos geradores para que o retorno d'agua se eífectuasse,se a íorma cias serpentinas fosse boa e sua inslalla-
çao perfeita.

Acreditamos que a fôrma era defeituosa em algum
ponto; quanto á inslallação pelo Sr. Mercieç não, norserene um dos mais hábeis caldeireiros cie Campos' e queiraoalhou por muito tempo em Franca em installaçõesde engenhos de assucar.

O genero de serpentinas que dá mais difficuldade
paia estabelecer os retornos d'agua é o que tem todosos seus centros em um mesmo plano. 

*
O que pôde acontecer de mais grave em sua mar-
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cha é o engorgitamento occasionado pela falta de in-
clinação para o escorrimento d'agua para o gerador.Póde-se obviar este inconveniente pondo uma tubu-
lura no lugar em que a serpentina sahe da caldeira e
a um dos lados da tubtilura o retorno d'agua á caldeira,
e no outro uma sahida direcla que se abre de tempo em
tempo, quando se seníe estallidos nas serpertinas ou
a evaporação demorar-se.

Em ultimo lugar, quando uma serpentina é defei-
tuosa a ponto de não funceionar bem dà-se-lhe um
escapamento directo para um reservatório cfagua queserve ao mesmo tempo de reservatório de alimenta-
ção, alimentando-se depois o gerador por meio de
uma bomba.

O principal defeito deste appareiho, em nossa opinião,
era a insuíliciencia de seus geradores, sendo a cansa natu-
ral de sua fraca producçao.

Este appareiho havia sido além de tudo encomraen-
dado pelo Sr. Marini em diferentes casas: a maehina
a vapor da moencla era da casa Flaud ; as turbinas e as
moendas da casa Decoster; as caldeiras á serpentina
da casa Maugin e os geradores da de um outro cons-
truetor.

Mais tarde, e depois de se haver feito a inslalla-
ção e que se adquerira a triste convicção de que,
apezar de grande despeza na compra e gastos da
installação do appareiho, elle oão clava os resultados
esperados, exprobrou-se ao Sr. Maugin que respondeu
simpelsmenle que havia feito caldeiras de cobre com
serpentinas interiores sem procurar saber para que
fim erão destinadas e que portanto, não lhe competia acci-
tar a responsabilidade de um appareiho feito sobi^e
os planos de outrem, e que se limitaria aprovar, quando
fosse necessário, oue seus trabalhos erão conformes aos
planos que lhe havião dado.

Certamente o Sr. Maugin tinha toda a razão, pois
que não se lhe encommendava directamente um ap-
parelho destinado a tal ou. tal resultado.

Se os fazendeiros se houvessem dirigido á casas
conslructoras ou antes a indivíduos que tivessem daclo
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provas de capacidade nesta matéria e não a curiosos,
evilarião sem duvida alguma muitas despezas.

Tempos depois, o Sr. Hallier-ainé montou um ap-
parelho do mesmo gênero perto de: Sapopemba, na
fazenda do Sr. Barão de Piraquárá. Esle apparelho
depois de haver soffrido muitas alterações devidas á
falta de experiência do Sr. Hallier sobre esle ire nero
de apparelhos, chegou a produzir o que se pôde es-
perar de um apparelho do gênero dos que ira!amos.

Ern 1858 montou-se ainda ura outro apparelho do
mesmo syslema perto de Nictheroy, na fazenda do
Sr. Galvão.

Diversas pessoas exagerarão muito a producção deste
apparelho.

Desejando examinar directamente a voracidade do
que se-dizia visitamos a fazenda e então vimos, com
grande admiração, quo as peças do. apparelho nao
havião sido feitas especialmente para o fabrico do
assucar e que certamente -estavão muito longe de po-
der dar os resulíados que so tinha proclamado.

Em 1864, na fazenda do Sr. Condo de Itagoahy,
instailou-se um apparelho copiado do pertencenie ao
Sr. Barão de Piraquárá, o qual havia imposto ao cons-
Irucior, o Sr. Gonçalves liamos, a condição de serro-
lhauça perfeita.

Em 1865 fomos escolhidos como árbitros pelo Sr.
Ramos em uma discussão que se levantou por moiivo
do apparelho, e-é esle facto qoe nas permitte darás
seguintes indicações sobre o apparelho que se com-
punha de ura gerador de 25 cavallos; um mont-jus, uma
caldeira de defecar de duplo fundo e de retorno d'agua;
unia caldeira de evaporação com serpentina e retorno
d'agua para o gerador ; uma caldeira de cozimento
semelhante á da evaporação, mas com escapamento
directo para o reservatório de alimentação ; uma bomba
de alimentação para levar agua ao gerador.A marcha deste apparelho era a seguinte: o caldo
sahindo da moenda movida por uma roda hydraulica
entrava no mont-jus e cFahi passava para a caldeira
de defecar ; defecado, e depois do repouso por tempo
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conveniente decantava-se fazendo-o passar por uma
torneira para a caldeira de evaporação que se achava
por baixo e onde se evaporava escumando como na
caldeira a fogo nú. .

Quando o caldo chegava á densidade de 25 a 28°
Beaumé passava-se para a 3a caldeira que serve para
o cozimento, e que, por causa do seu escapamento
directo aquece mais depressa que. o precedente, o
que é mais convinhavel ao fim da operação. Ao
sahir desta ultima caldeira o caldo cozido é recebido
em um reservatório onde se resfria batendo-o, como
no antigo systema, passando depois desta operação
para as fôrmas ou antes para os reservatórios de crys-
tallisaçâo, servindo-se de turbinas.

Como se vê, este apparelho é muito simples e fácil
de conduzir-se. Suas vantagens consistem: poder
regular facilmente o gráo do calor por meio das tor-
neiras; não queimar o assucar, pois que póde-se sus-
pender instantaneamente a acção do vapor fechando
a torneira; fazer assucar mais branco, porque a for-
mação do caramel é quasi nulla; diminuição do
pessoal, visto todo o trabalho fazer-se nas tres cal-
deiras, sendo sufficiente, para passar o liquido, de
uma para outra, abrir as torneiras. Quanto ao rendi-
mento elle é mais elevado, ainda que pouco na ver-
dade, por isso que trabalhando ao ar livre é necessário
augmentar muito a temperatura para evaporar toda a
agua. §-¦¦

A producção do assucar por este apparelho regula
de 22 a 25 fôrmas por dia, o que dá perto de 70
a 80 arrobas de assucar por dia de 14 horas.

Achamos, porém, todas estas vantagens mínimas
para uma despeza de 24:0003.000, importância do
apparelho, installado com sua moenda, porem, sem
motor. , _

Quanto ao exame do que falíamos será bom con-
signarmo-lo para fazer vêr que os accidentes que se
dão nas fabricas, são antes devidos aos fazendeiros do

que aos constructores.
O Sr. Conde de Itaguahy fez chamar o Sr. Ramo,
70 6
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(que se havia compromettido manter a fabrica no es-tado de; trabalhar por um tempo determinado) paradizer-lhe que as águas de alimentação se aquecião a
ponto de tornar esta alimentação impossível, neees-sitando portanto modificar o apparelho em qualquerde suas parles.

Quaes serião osimotivos dessa alta temperatura ac-casada pelo Sr. Barroso ? Eis o que o Sr. Ramos en-carregou-nos de examinar.
Notamos que se havia supprimido o retorno daagua para a caldeira da defecação e que não se serviamais da destinada à evaporação, e por conseguinte oreservatório, que era destinado a receber somente aagua de condensação da serpentina da caldeira de co-zimento, recebia as águas das outras duas caldeiras.
A razão que levara a supprimir-se o retorno daagua para a caldeira de defecar é assaz interessante

para nao deixar de ser apontada.
O negro que conduzia o apparelho uma vez entre-

gue a si mesmo, havia no fim de uma defecação dei-xado aberta a torneira de communicação com a cal-deira • o vapor, condensando-se no duplo fundo, fizerao vácuo e a agua do gerador ahi se precipitara. Estaagua no fim de pouco tempo esfriara, de sorte quetodas as vezes que se queria pôr o vapor no duplolundo, como se praticava assaz bruscamente, produziauma condensação estrondosa semelhante a uma des-carga de pistolas. Este estrondo espantava os traba-inadores, fugindo alguns, e o Sr. Conde de Itaguabvsem procurar a explicação do phenomeno, prohibiodirigir o vapor para esta caldeira, e mais tarde dei-xou um curioso tirar o tubo de retorno d'agua paraa caldeira, pondo-a em communicação com o reser-vatono de alimentação.

„mtléü1„dÍSt0 um trabalhador pouco hábil para collocaruma nova serpentina na caldeira de evaporação a
S& 

a° envez-demodo que a entrada do va^or!schando-se mais baixa do que a sahida, o escorramento da agua de condensação para o gerador tor-
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nava-se impossível e enviou-se o terceiro retorno
d'agua para o reservatório de alimentação.

Com estes tres retornos d'agua evidentemente a agua
do reservatório de alimentação deveria permanecer
excessivamente quente e imprópria para a funcção
a que era destinada, tornando-se de mais inteiramente
impossível fazer-se a alimentação com uma bomba
cujas guarnições estavão usadas e às válvulas incrus-
tadas de salitre.

O gerador, portanto, não podendo ser mais alimen-
tado e aquecido, o fabrico devia parar.

Quem era o autor deste inconveniente? Seria o
constructor ou o empregado encarregado de conduzir
o apparelho? Evidentemente este ultimo, e por conse-
guinte, o próprio Sr. Conde, por julgar que não devia
empregar um mecânico em seus trabalhos de fabricação
de assucar.

E\ pois, em conseqüência destas razões que as
máchinas reputadas boas não dão felizes resultados no
Brasil.

Retomo d1 agua ao reservatório de condensação. —
Montou-se em 1886, na fazenda do Sr. Fernando Dias
Paes Leme, dous apparelhos a vapor que não differem
dos precedentes senão pelo escapamento das águas
de condensação das serpentinas. Esta agua, em vez
de entrar directamente na caldeira por um retorno,
sabe por um pequeno reservatório fechado que existe
na parte inferior de cada uma das caldeiras.

Quando se põe o vapor nas caldeiras, a pressão
estabelece-se naturalmente no reservatório e abrindo
mais ou menos a torneira de cada uma das caldeiras
se accelera á vontade pela contra-pressão mais ou
menos forte da acção do vapor na serpentina, segundo
as necessidades da evaporação e conforme a quanti-
dade de vapor contida no gerador.

Quando os reservatórios se achão cheios dirige-se
a agua, que elles contém, para o reservatório de ali-
mentação e d'ahi para o gerador por meio de uma
bomba alimentar. ,

Estes apparelhos são evidentemente mais commoaos
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do que os primeiros por causa de poder regular-se
a calorificação, porém elles não são mais do que uma
modificação e não como muitas pessoas acreditão um
systema, differente.

Estes dous apparelhos, pondo de parte os reserva-
torios de condensação que são bons, assemelhão-se
completamente aos primeiros, apresentando a difife-
rença de serem de ferro em vez de cobre, sendo
tambem os geradores mais fracos, 15 a 20 cavallos,
quando muito.

Esta ultima differença é justamente o seu maior
defeito, porque traz deficiência de vapor. Tambem
elles apenas produzem de 50 a 60 arrobas de assucar
por dia.

Em relação a differença de serem de ferro e não
de cobre, se faz o apparelho menos caro, torna-o po-rém menos durável.

Eis aqui, como apparelhos de vapor e ao ar livre,
os differentes typos introduzidos na provincia do Rio
de Janeiro nestes últimos annos.

Este gênero de apparelhos traz muito pouca van-
tagem pela despeza que occasiona. Ha muito que ouso tem condemnado a evaporação a vapor e ao ar
livre, porque fazer vapor em gerador para emprega-lo
na producção de uma evaporação é menos racional
do que empregar o forno directamente nesta segunda
evaporação, visto como, suppondo-se que o vapor pro-duz de rendimento 80 °/0 para fazer esta dupla eva-
poração, actuando directamente ganhar-se-ha os 20 °/0
perdidos, se o segundo forno fôr construído nas boas
condições do primeiro.

Este duplo emprego do vapor não tem razão de ser
senão em certas operações do fabrico de assucar, po-rém não na evaporação, que não precisa ser sustida
de uma maneira instantânea como a defecação ou
antes a clarificaçao.

(Continua.)
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Noticias Industriaes.
Reoxydação dos filtros depuradores das fabricas de gaz.

¦""' Methodo inglez.

Muitos são os meios que se tem empregado para
operar a reoxydação do sesqui-oxydo de ferro hydratado
que contém os filtros de que tratamos, semosincon-
venientas graves que resultão do desprendimento dos
vapores infectos de que se acha impregnado o sesqui-
oxydo. Estes vapores provém do sulfhydrato de ammo-
niaco, de sulfúretos e carburetos que se desprendem
quando se expõem ao ar as caixas que contém o sesqui-
oxydo. Não é possível diminuir a extensão das caixas
augmentando a espessura da camada do sesqui-oxydo,
porque a 40 centimetros de espessura o calor pela
reoxydação é já bastante elevado para avermelhar as
caixas de ferro que contém o sesqui-oxydo. Não se pôde
lambem diminuir muito a espessura augmentando a su-
perflcie, porque resultaria um grande accumulo de
material impossibilitando as manobras.

Dos apparelhos e processos actuaes, portanto, não
se pôde esperar melhoramento algum.

Na Inglaterra, porém, os fabricantes desembaração
o ferro dos vapores mephiticos por um meio digno de
referir-se.

Antes de exporem as caixas de filtro ao ar para a
reoxydação, elles fazem passar, durante um certo tempo,
uma corrente de gaz bastante depurado, que, demo-
rando-se na massa infecta, absorve todos os vapores e
ós arrasta comsigo.

Opera-se assim uma verdadeira lavagem da massa
por meio do gaz relativamente puro, e.é depois desta
lavagem que se expõem ao aras caixas sem nenhum
dos inconvenientes a que esta ultima operação pôde
dar lugar. Quanto ao gaz que servio para a desmlecçao,
é recolhido em uma eapacidade especial e depois parcial-
mente junta-se ao gaz de illuminação depois de o haver
depurado pelos meios conhecidos.
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Emprego da benzina no desenho.

Como todos os óleos voláteis, a benzina possue a
propriedade de dar ao papel uma transparência pro-
nunciada e que desapparece á medida que o liquido
se evapora ; esta propriedade permitte empregar o papel
ordinário como papel de calque. Basta, com effeito,
bumedecer com benzina o lugar em que se quer calcar
para que se possa aperceber distinctamente os traços
do modelo, collocado por baixo, e segui-lo, e retra-
çando com o crayon ou tinta da China.

A benzina, não demorando-se em sua evaporação e
a ponto tal de não deixar vestigio algum, o papel torna-
se opaco.

Quanto ao cheiro que o liquido deixa póde-se tirar
em algumas horas expondo o papel ao ar e aquecendo-se.

Não é necessário dizer que o desenho nâo se altera.

Processo de Webster para tornar o papel impermeável

Dous são os processos empregados no fabrico do
papel impermeável — ou se unta a superfície deste com
a substancia que deve communicar-lbe a qualidade re-
querida, ou colloca-se uma camada desta substancia
entre duas folhas de papel.Mr. Webster procede de modo diverso: satura a
massa do pape! fazendo este absorver a substancia im-
permeabilisante e para o que toma uma dorna cheia
desta matéria que será, por exemplo, uma solução de
caoutchoa ou gutta-percha, bastante clara. O papel
passa por sobre um rolo collocado no fundo da dorna
e^nesse trajecto se impregna e se satura. Ao sahir da
dorna passa, para enxugar, entre duas prensas de ma-
deira ou de metal guarnecidas de couro, sendo uma
fixa emquanto a outra comprime a primeira por meio
de uma mola.

O papel é submettido depois á acção de uma ca-
landra, que, comprimindo-Ihe as fibras, augmenta-lhe
a força e alisa as superfícies.

N. BI.
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Impressão photographica e Processo de Obernetter.

Estende se sobre a placa de vidro uma solução de
gelatina, albumina, assucar e bichromato , deixa-se sec-
car e expõe-se á luz debaixo de um negativo.

Depois da sensibilisação salpica se a lamina com o
zinco em pó, como se faz quando se prepárão esmaltes
photographicos. A placa é depois aquecida a 1509
Ruaumur ou exposta á luz até que toda a camada se
tenha tornado insoluvel. Faz-se depois morder pelo ácido
muriatico ou sulfurico diluídos. Nesta operação as
partes de gelatina bichromatadas cobertas de zinco são,
pela formação do hydrogeneo, tornadas susceptíveis
de absorver água em gráo maior ou menor, emquanto
as outras partes não zincadas recebem facilmente a
tinta praxa

A impressão é feita como com a pedra lithographica.
O pó de zinco se obtém friccionando uma placa

humida deste metal com uma pedra de fuzil.

N. M.
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Correspondência Agricola.

Ulm* Sr. —Em obediência aos sentimentos que devo
alimentar para com uma associação, como a Socie-
dade Auxiliadora da Industria Nacional, que é mcan-
savel em promover o engrandecimento do paiz,
derramando toda animação que pode tirar de seu
patriotismo para incremento das industrias e princi-
palmente da lavoura, com toda a satisfação passo a
cumprir a exigência que fez-me para que lhe trans-
mitta noticias sobre o estado agricola e industrial desta

Pr 
0V methodo e a utilidade de informações desta ordem,

decorrem mais da estatística do que de um longo
texto e infelizmente a sciencia das forças de um
paiz acha-se no nosso atrazadissima; e nem eu me
considero apto para supprir com um texto luminoso a
lacuna da estatística. .

Se a seiva de uma região fosse a pedra de toque
de seu adiantamento industrial, nenhum paiz poderia
contender competência com o Brasil, mas o solo e
apenas um livro em que se achão colhgidas todas as
theorias da sciencia, e é necessário que o homem as

ponha em pratica, reduzindo-as a forma positiva.
Se nas províncias adiantadas do Império o livro

tem ainda suas folhas novinhas e quasi intactas, no
Paraná, e em outras ellas estão ainda presas

Com effeito, póde-se dizer que a agricultura do paiz,
e especialmente a desta provincia, esta bem longe de
ser o resultado da applicação das sciencias agrono-

T Brasil, especialmente agrícola vive mais esteiado

na lavoura! em' conseqüência da »d^^
As rendas publicas crescem, o paiz prognüe em

mão de suas forças naturaes inexgotave.s e sempre

n°EnSíregue 
ao seu actual systema agricola, é cousa

difícil de imaginar o que seria do Império, se nao o

acudisse a fertilidade da terra.



- 86 -

No Paraná a lavoura, póde-se dizer, restringe-se ao
consumo, porque a exportação de produetos própria-
mente agrícolas é diminuta.

Os principaes ramos de sua agricultura são o milho
e o feijão em serra acima e o systema empregado
para obte-los é o das derrubadas à fouce e machado,
entretanto produz tambem muito arroz, que exporta
por cabotagem em serra abaixo.

Produz o fumo necessário para o consumo, a man-
dioca, a aguardente, tambem no littoral, havendo em
serra acima plantações daquelle primeiro gênero jábastante desenvolvidas.

Não é por certo destes produetos que provém a
riqueza da provincia, mas sim da herva mate,
cuja exportação no anno de 1867 subio a 800.000
arrobas, representando um valor official superior a
3,000:000^000,

No importante commercio de bestas, em que o
Paraná com mais de um quarto dos capitães empre-
gados na feira de Sorocaba, ou mais de 1,000:000#000,
bebe á provincia uma parte da seiva que lhe dá
vida.

Na exportação do gado para a provincia de S. Paulo,
que lhe consome mais de 6,000 rezes annualmente,
vê tambem o thesouro provincial uma fonte de ri-
queza.

As causas primordiaes deste atrazo, a meu vêr, são
de tres naturezas: Io, falta de capitães; 2°> de estradas;
3o, de machinas, ou industria.

A primeira cessará quando o credito agrícola tiver
bases para consolidar-se. E' sabido que o actual valor
das terras depende mais do numero dé braços do
que dos benefícios que hão recebido pela cultura, as
quaes são os únicos que se adherem ao torrão. A
questão de escravatura, na marcha que vai tomando,
servirá para que o território augmeníe o seu valor,
porque o suor livre parece ter [essa propriedade,
que falta ao suor escravo, de augmenlar o valor terri-
tonai. Aos braços livres dever-se-ha á instituição dos
bancos de credito agrícola. Da immigração estrangeira
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esperemos, pois, o remédio a este mal profundo. Por
emquanto, as estradas abrir-se-hão de modo a di-
minuir o custo dos transportes a ponto de facilitar a
exportação daquelles artigos que por falta dellas não
podem supportar as despezas com que os máos ca-
minhos os venerão. Também a immigração aproveitará
as condições climatogicas do solo para cultiva-lo em
ordem a offerecer produetos mais ricos aos mercados
consumidores. E então não somente os produetos agri-
colas, mas muitos naturaes que existem, apenas
carecem de machinas que supprão grande numero de
braços, fazendo baixar o custo da sua exportação.

O trigo, por exemplo, de consumo universal será
cultivado na escala proporcional á perfeição das
estradas e das machinas empregadas para benefi-
cia-lo.

As madeiras seguiráõ a mesma esteira.
Ás industrias pastoris, que actual mente se achão

oneradas dos mesmos embaraços que as agrícolas,
darão alimento abundante ao commercio do mundo.

E' para lamentar que a rotina, entretanto, não deixe
combater aquellas causas primordiaes. A rotina figura
como motor advenücio do atrazo agronômico da pro-
vincia. |

O espirito publico não tem fé, e está eivado de
preconceitos, que felizmente se irão destruindo pouco
a pouco com os exemplos que a colônia aliemã tem
dado á população nacional.

Apezar, porém, da lição pratica, os preconceitos
subsistem, e apenas se sentem abalados.

. E' com profundo desgosto que narrarei aqui o facto
inaudito da recusa da câmara municipal desta capital
a favorecer a immigração estrangeira.

Tratava-se de augmentar a colônia aliemã destes
subúrbios, que havia impressionado tão agradavelmenle
ao Exm. Sr. Dr. Galvão,agente oíFicial de colonisação.
O governo imperial e provincial havião instigado a
câmara a facilitara immigração, concedendo a cada
família prazos rústicos de superfície maior do queos
aclnaes, e dispensando os concessionários estrangeiros
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do pagamento do foro por dous annos. A câmara,
porém, resolveu que não podia ser, como parecia ao
governo, conveniente aos interesses do paiz; e, cumpre
dize-lo para justiça completa, aventurou-se opinião de
que os colonos estrangeiros erão apenas consumidores,
e que de mais a mais o patrimônio municipal ficaria
tão diminuto que ninguém mais do povo e delles
vereadores poderia ter uma vaquinha para dar leite 1
No emtanto os consumidores do Rocio da capital são
os que introduzirão carros de eixo fixo, são os produc-tores do centeio consumido por mais de um terço da
população da cidade, são os que fabricão talvez 1,200
libras de manteiga por anno, são aquelles mesmos quevierão mostrar a utilidade dos fenos e o aproveitamento
de muitas cousas esperdiçadas na pequena lavoura.

Que iníporla a exiguidade destas industrias, se ella
se origina da mesquinhez dos meios de alarga-las, e
não da vontade de trabalhar?

São esses estrangeiros que com seu exemplo hão de
tornar verdadeiramente agricola a provincia, levan-
tando do esquecimento os areaès que outr'ora a
fazião, como o Rio-Grande do Sul, um celeiro farto e
abundante de trigo e centeio. A cultura destes artigos
nos parece a própria para desenvolver a riqueza
publica, porque ella suppõe melhoramentos na edu-
cação dos gados, e consequentemente o nascimento e
animação das industrias que d'ahi decorrem.

Entretanto possuímos matérias primas de summa
vantagem capazes de entreter um vasto laboratório
industrial^ e bastará citar, entre outras, o pinhão, cuja
fecula similar da áraruta, da maizena e da mau-
dioca, apenas reclama machinas apropriadas paratornar-se um gênero rendavel e de grande extracção.

E' um produeto natural abundantíssimo, e que pelafacilidade de obte-lo sem cultura, poderá competir
com o trigo e com a herva "inale, e supplantar o
arrow-root, a mandioca e o milho.

5j (Continua).
Rio de Janeiro, 1870. — Typographia Universal de Laemmert,

i§ Rua dos Inválidos, 61 B.«... ;,, â
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SOCIEDADE AUXILIADORA

DA

HDÜSTRIA NACIONAL
N. 3. —MARCO DE 1870

Sessão So Conselho Administrativo, em 3 de Março
de 1810.

"¦t.

VJCE-PRESIDENCIA DO SR. COMMENDADOR JOAQUIM ANTÔNIO DE AZEVEDO.
¦ 4-

Achando-_e presentes os membros do conselho, Srs.
Drs. Nicoláo Moreira, Gabaglia, Souza Costa, Souza
Rego, Paes Leme, Rebouças, Siqueira Filho, Pereira

# Portugal, Nascentes Pinto,Bartholoineu, Pereira Rego
Filho e Sayão Lobato Sobrinho; commendadores Aze-
vedo, Norberto e José Ayrosa; José Botelhoj José
Maria Pereira, José Maria dos Reis, Sattamini, Ra-
bello, Macedo, Henrique Nascentes e Miguel Couto;* e
o sócio effectivo Sr. Dr. Domingos Jacy Monteiro, foi
aberta a sessão, lida, e sem discussão approvada, a
acta da anterior, que teve lugar em 15 ide Fevereiro
próximo passado. ' Y

70 . 6

M "
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EXPEDIENTE.

í O Sr. secretario geral participou que em 20 de
Fevereiro sè remetleu á secção de geologia applicada
e chimica Industrial, para informar com seu parecer,
o requerimento de Gyriaco Anlonio dos Santos Silva,
pedindo privilegio para fabricar phosphoros que de-
nomina de segurança, segundo o processo de sua in-
vençâo,' que foi remettido á esla Sociedade com o

¦¦¦iése nS 11 :|e;"% de Fevereiro, do ministério da
agffiutóày commercio e obras publicas:sfor;lidè;é seguinte officio do Exm. conselheiro de
estaio'presidente áo Imperial Instituto Fluminense de
Agricultura^ de que o conselho íicou inteirado:

« Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, em
18 de Fevereiro de 1870.

«, Illm. Sr. commendador.—Tenho a honra de, como
presidente do Imperial Instituto Fluminense de Âgri-
cultura, dirigir-me a V. S., aOm de manifestar â il-
lustre e patriótica Sociedade, a qoe actualmente V. S.
preside,. os meus mui cordiaes agradecimentos pela
valiosa offerta que ella acaba de fazer ao mesmo los-
titulo, de 2Ò0 exemplares do Calhecismo de Agricul-
tura, composto peto finado e sempre lembrado con-

i selheiro Frederico Leopoldo César Burlamaque , e
impresso I custa da referida Sociedade.

« Já tive oceasião de apreciar esse trabalho, e certo,
de que pôde aproveitar muito aos meninos dp Asylo
Agricola, fundado pelo Imperial Instituto, dei imme-

Sdiatamente as ordens para que alli fosse adoptado
Gouio compêndio, e já me coube o prazer de vêr um
destes dias alguns dos ditos menores lendo pelo novo
cathecismo.

« Foi sem duvida um importante serviço que a
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional prestou
ao Brasil, mandando imprimir esse livro a expensas
luas, e augmentando assim o numero dos muitos e
mui valiosos que já tem feito, e continua a fazer á
nossa agricultura. .

« Sirva-se V. S. transmillir-lhe a expressão destes

íA- .



sentimentos, e aceitar os de;minha muito particularconsideração e estima.
« Deos guarde a VVS.~íllm. Sr. commendador

Joaquim Antônio de; Azevedo, muito digno vice-pre-
sidente da Sociedade Auxiliadora da |ndi|stria Nacio-
nal, etc., etc. — O presidente * do Imperial Instituto,
Barão do Bom Retiro. » V .,|.: ;:v^;* vf «Vv,

Aviso n. 10 de 17 de Fevereiro, rjo ministério.- da'.,;
agricultura, commercio e obras publicas, aeompanlàan-
do os exemplares dos* periódicos Âé,eriçcmi:Agricul--
turist, The Southern Farmer, The $óutfmp> Planlér
and Farmer e TKe American Farfnèr, publicajdoS; em
Dezembro do anno passado.— Recebidos Com agrátóè
remetíidos ao Sr. Dr. redactor do iiirfado^para os
fins convenientes. " *v

Aviso n. 12, de 28 de Fevereiro, do ministério da
agricultura, commercio e obras publicas, respondendo
ao officio desta Sociedade de 12 do mesmo Fevereiro,
que, achando-se muito onerada a verba « Eveniuaes » do
exercício corrente, não é possível attender-se ao pdido,
que naquelle officio foi feito, de exemplares das Leis
do Brasil, de que ha falta ha Bibliotheca.—ínteiradoi

Fica sobre a mesa, para ser snbmettidá á votação
na próxima sessão, uma proposta do Sr. Domingos
Jacy Monteiro, que propõe para sócio correspondente
ao Sr. capitão Felix Zeferino Cardoso, proprietário
abastado em Sergipe, d'onde é natural.

Forão approvados sócios os seguintes senhores, cujas
propostas forão apresentadas, na ultima reunião: còr-
respondente, o Sr. Antônio Carlos de Sampaio Péi-
xoto, proprietário de um grande estabelecimento de
olaria e ferraria mechanica em Campinas, provincia
de S. Paulo, proposto pelo Sr. Dr. José Augusto Nas-
centes Pinto; e

Effectivos, os Srs. Raymundo Antônio da Câmara
Bittancourt e Oliveira, professor dé^philosophia e ama-
nuense da secretaria de estado dos negócios da ma-
rinha, morador á rua de S. Pedro da Cidade Nova
n 21; e Manoel Luiz Regadas, professor de Bellas.

:"P
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Artes, morador â praia de Botafogo n. 8, propostos
pelo Sr. Dr. Bartholomeu José Pereira.

Foi apresentado e ficou sobre a mesa, para ser dis-
çutido opportunamente, o parecer da secção de ma-
chinas e apparelhos, dado sobre a petição de Alexandre
Bristol, que solicita a concessão de privilegio por 20
annos para fabricar e vender apparelhos de seccar
café, que affirma ter inventado.

Aviso n. 13, de 28 de Fevereiro ultimo, do minis-
terid da * agricultura , commercio e obras publicas ,
acompanhando uma declaração* que faz Guilherme de
Castro sobre o privilegio que pedio para o emprego,
no Império, de prensas hydraulicas. — A' secção de
machinas e apparelhos.

O* Sr. secretario geral apresentou ao conselho uma
pêra de queijo, que lhe foi' enviada pelo Sr. Melchior
Carneiro de Mendonça Franco, como amostra de unia
importante industria, cujo segredo o mesmo Sr. Mel-
chior tem trabalhado e trabalha iffcessantemente para
descobrir.

O Sr, Sattamini j3arlicipou que o Sr. Camillo de
Lellis não comparecia a esta sessão por achar-se im-
pedido em serviço publico. [

O Sr. José Maria Pereira, tomando a palavra, de-
clarou que agradecia a honra de ler sido lembrado
para membro do conselho da Sociedade e secretario
de uma das secções, e poncluio pedindo permissão
pára retirar-se, por lhe ser isso absolutamente neces-
sario.

ORDEM DO DIA.

Entrarão em discussão os pareceres dados pelos Srs.
Drs. .Antônio Corrêa de Sodza Costa, presidente da
secção de geologia applicada e chimica industriai, e
Bartholomeu José Pereira, secretario da mesma secção,
a respeito do vinho fabricado pelo Sr. Manoel Fer-
nandes Ennes\ da nova, colheita em sua chácara em
.Nova-Friburgo,

Estando estes senhores em divergência, quanto ás
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apreciações feitas sobre o dito vinho, tomarão ambos
parte na discussão para sustentarem os seus respec-
ti vos parecéres, seguindo-se-lhes.o Sr. secretario geral
para dar uma explicação, e o Sr. Dr. Nicoláo Moreira,
que sé pronunciou em favor do parecer do Sr. Dr.
Souza Costa; depois do que foi approvado o parecer
deste ultimo senhor, ficando prejudicado o do Sr. Dr.
Bartholomeu.

E, estando a hora adiantada, o Sr. presidente le-
vantoü a sessão, dando para ordem do dia seguinte:
apresentação de propostas e parecéres, e discussão
dos parecéres apresentados. — Dr. José Pereira Rego
Filho, servindo de presidente. — João Evangelista de
Negreiros Sayão Lobato Sobrinho, servindo de secre-
tario gerai. — Joaquim José de Siqueira Filho, sej-
vindo de adjunto.

'*¦

Parecéres a que se refere a acta da sessão do Conselho Aminis-
trativo de 3 de Marco de 1870, acerca do vinho fabricado pelo
Sr. Manoel Fernandes Ennes, de uva colhida em sua chácara
em Nova-Friburgo. • ,

'¦•' 

,* ,'''*'¦ 

'- ¦-,.''

Do presidente da secção de geologia applicada e
chimica industrial:

Por officio cia secretaria desta Sociedade, datado de
13 de Janeiro do corrente anno, foi remettido á sec-
ção de geologia, applicada e chimica industrial o Aviso
n. 1 de 8 do dito mez, do ministério da agricultura,
commercio e obras publicas, acompanhando tres gar-
rafas de vinho fabricado por Manoel Fernandes Ennes,
de uva colhida em sua chácara de Nova-Friburgo, afim
de que a mesma secção, procedendo aos respectivos
exames, informe com o seu parecer sobre o resultado.

O vinho fabricado pelo Sr. Ennes é tinto e apre-
senta uma bella côr arroxeada, devida á grande quan-
tidade de matérias corantes que contém ; ligeiramente
ácido e adstringente é fracamente alcoolisado e dotado,
de um sabor bastante aromatico e agradável.

Comquanto nada conste á respeito da espécie ou
variedade da uva empregada no fabrico deste vinho,
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a secção pensa que é ella a denominada vulgarmente
— uva manga.

Este vinho, cujas propriedades mais salientes aca-
bamos de assignalar, posto que não seja ainda de
qualidade superior, pôde todavia concorrer com os
vinhos de Bordeaux e Borgonha, com que muito se
assemelha, não só por conter uma notável quantidade
de tanino e matérias corantes, como por sua ligeira
acidez e pela pequena quantidade de álcool, que con-
têm, e que não excede provavelmente de 10 %.

A apresentação desta amostra prova exhuberanle-
mente, que no Brasil póde-se fabricar vinhos que
rivalisem com algumas espécies européas; pois melho-
rado o processo de fabricação e guardado o producto por
algum tempo, elle se tornará certamente muito mais
agradável, como "acontece com a maior parte das be-
bidas fermentadas.

Sabe-se que as differenças de clima, a natureza e
composição chimica dos terrenos, a sua exposição, a
espécie ou variedade da uva e os processos empre-
gados exercem uma notável influencia sobre a compo-
sição chimica dos vinhos e conseguintemente sobre o
seu sabor; dahi a grande variedade de vis lios que
existe nos mercados.

Attendendo-se á todas estas circumstancias é fora
de duvida, que no Brasil se pôde fabricar oma grandevariedade de vinhos, mais ou menos, semelhantes aos
vinhos europêos, e que poderá servir se não para ex-
portação, porquanto o cultivo da vinha é mais próprio
dos paizes temperados, ao menos para consumo do
paiz, como acontece já na provincia do Rio-Grande
do Sul, onde uma parle do vinho consumido, aliás de
qualidade regular, é fabricado em suas colônias.

A' vista destas ligeiras considerações a secção é de
parecer;

|.°<_ue a vinho fabricado em Nova-Friburgo peloSr. Manoel Fernandes Ennes é já um bom producto,
que poderia concorrer nos nossos mercados com certas
espécies européas. %

2.° Que seu autor torna-se merecedor de elogios
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pelos esforços que emprega em favor do desenvolvi-
mento e progresso da industria nacional.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional, em Ide Fevereiro de 1870.— Dr. Antônio
Corrêa de Souza Costa, presidente.

Do secretario da mesma secção de geologia appli-
cada e chimica industrial:

Não posso subscrever in limine ao douto parecer
do meu illuslrado collega o Sr. Dr. Anlonio Corrêa
de Souza Costa, presidente da secção de geologia appli-
cada e chimica industrial relativamente ao vinho fabri-
cado cm Nova-Friburgo pelo Sr. Manoel Fernandes
Ennes, sem fazer algumas observações, ou antes, pôr
algumas restricções ao dilo parecer.

As ponderações que fez o Sr. Dr. Co&tai acerca da cèr e
sabor do vinho sujeito ao exame da secção poderião
ser applicavets a qualquer produeto deste gênero,
porquanto a côr e o sabor notados no parecer são
communs a todos os vinhos novos, e consüguintemente
não constituem uma especialidade, que devesse ser con-
siderada por si só como motivo para um juizo favo-
ravel.

^a minha opinião conviria antes assignalar a Iim-
pidez do vinho de que se trata, tanto mais que e ella
uma das primeiras condições de taes produetos-, essa
linpidez, porém, é muito alteravel no vroho «Ennes»,
conforme verifiquei na experiência, á que o sutemelh:
pôde, todavia, acontecer e é assaz provável, que eom
a continuação do fabrico, e melhorado o respectivo
processo, venha a conservar-se semelhante limpidez.
desapparecendo a alteração, a que alludo.

Divino da opinião do meu Mostrado collega, peto
que respeita á quantidade de álcool contida no vinho

que analyso.
No dizer do Sr. Dr. Costa, pôde elle, neste tocante,

substituir o vinho Bordeaux;. mas isto não éí exacto,
mm passo a demuastrar , examinando a qnanu-
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dade de álcool das espécies mais notáveis do vinho
Bordeaux.

Contém o
Chatteau Laffite. . 8,7
Margaux 8,7
Latour 9,7
Haut Brion .... 9, v

ao passo que o vinho «Ennes» contém apenas 7,8,
como reconheci.

Se, pois, a superioridade e inferioridade dos vinhos
avalia-se, segundo todos os entendedores, pela maior
ou menor riqueza alcoólica, é claro que, não podendoo que examino competir com aquelles, dificilmente
poderia substitui-los.

Quando muito, entraria em competência com os
vinhos de retalho que se vendem em Paris, e mesmo
exceder a alguns, pois que os ha de 7,5 e 6,8.

Estabelecidos estes pontos de divergência, em queme acho, do meu distincto collega; não desejo que se
infira de minhas palavras, que sou infenso ao vinho
Ennes; ao contrario, acredito que com o andar dos
,tempos e novos melhoramentos, elle poderá tornar-se
aproveitável, sendo o seu fabricante digno de todo oelogio e de toda a animação pelo serviço que prestouá industria nacional, ainda infelizmente tão poucodesenvolvida.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional em 15 de Fevereiro de 1870. — Bartholomeu
José Pereira.

Sessão do Conselho Administrativo em J5 de Marco
de 1870. v

PRESIDÊNCIA DO SR. SECRETARIO GERAL DR. JOSÉ PEREIRA REGO FILHO.

Achando-se presentes os membros do conselho, Srs.Drs. Gabaglia, Souza Costa, Souza Rego, Lopo Cordeiro,
Nascentes Pinto, Paes Leme, Pereira Rego Filho, Sayão
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Lobato Sobrinho e Siqueira Filho; Commendadores Nor-berto eJoséAyrosa; José Botelho, Saltes, Macedo, Des-champs de Montmorency, Cardoso e Couto dos Santos,loi aberla a sessão, lida, e sem discussão approvadaa acta da anterior que teve lugar em 3 de Março próximo

EXPEDIENTE.

Forão apresentadas communicações da parte dos Srs.
Commendador Azevedo, José Maria dos Reis e José
Maria Pereira, de que deixavão de comparecer á esta
sessão por se acharem doentes.

O Sr. secretario participou que em 7 do corrente
mez se officiou aos Srs. Dr. Giacomo Raja Gabaglia,
André Pinto Rebouças, Pedro Dias Gordilho Paes Leme,
e Joaquim José de Siqueira Filho; Commendador José
Antônio Ayrosa, José Maria dos Reis e Miguel Couto
dos Santos, convidando-os a comporem a commissão
que, em nome desta Sociedade, devia comprimentar SS.
MM. ir. no dia 14, anniversario natalicio de S. M. a
Imperatriz, sendo orador da mesma o Sr. Dr. Gabaglia.

Por esta oecasião o Sr. presidente rogou aos Srs.
acima mencionados que se dignem de continuar a re-
presenlar esta Sociedade, compondo a commissão, que
em 25 deste mez, anniversario do juramento da Cons-
tituição, tem de comprimentar a S. M. o Imperador,
sendo ainda orador desta commissão o mesmo Sr.
Dr. Gabaglia.

Foi lido o seguinte Aviso Circular, que se resolveu
remelter ao Sr. director das Exposições para informar
com seu parecer:

<( Rio de Janeiro, ministério dos negócios da agricul-
tura commereio e obras publicas, em 10 de Março
de 1870.

«lllm. e Exm. Sr. —Não podendo o Governo Im-
perial tomar parte directa na Exposição de produetos
que deve ter lugar na cidade de Cordova, da Repu-
blica Argentina, em 15 de Outubro do corrente anno,
em conseqüência das actuaes circumstancias financeiras



- m -
do paiz, deseja todavia animar a população do Impe-
rio a exhibir produetos da nossa, industria nessa festa
do trabalho, facilitando a remessa dos que se apre-
sentarem.

cc Chamo assim a attenção de V. Ex. para o annuncio
publicado no Diário Official desta data, afim de que
a Sociedade, que V. Ex. dignamente preside, coadjuve
pelos meios a seu alcance o pensamento do Governo
Imperial. =,

« Deos guarde a V.Ex. ~Z>í ogo Velho Cavalcanti de
Albuquerque. — Sr. Presidente da Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional. »

Foi mais lida a seguinte carta, que com as amostras
a que ella se refere, foi remettida ao Sr. presidente
da secçao* de agricultura para examinar, e informar
com o que lhe oceorrer:

«Illm. Sr.—Tomo a liberdade de enviar á V.S. a
amostra do lupulo produzido era minha chácara á rua
do Riaehuelo n. 27, das plantas que importei da Eu-
ropa no anuo de 1869, afim de que Y. S. se digne
apresentar á essa illustre associação.

« Posso assegurar a Y. S. que, dando elle em um
-terreno de morro, como -o meu, poderá ser cultivado
em qualquer parte do Brasil, maxime quando o meu
terreno, tanto pela qualidade como posição, não per-
mitte o desenvolvimento necessário para a planta; no
entanto tenho pés desde 14 palmos até 55 de aUo,e parte
delles são mudas feitas por mim, como poderá essa
philaniropica Sociedade informar-se querendo. ¦„;

«Deos guardeaV. S. — Rio de Janeiro, 45 de Marco
de 1870. —Illm. Sr. Dr. José Pereira Rego Filho,
digníssimo secretario geral da Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional.—O Sócio, Antônio José Gomes
Pereira Bastos. »

Aviso n. 45 de 14 do corrente mez, do ministério
âa agricultura, commercio e obras publicas, acom-
panhando o requerimento em que Luiz Èmmanuel
Schmallz, residente no municipio de Campos, solicita



privilegio por dez annos para os melhoramentos que
intenta introduzir na fabricação do assucar.—A' secção
da agricultura.

Foi lida, e sendo submettida á votação, foi appro-
vada, a seguinte proposta do Sr. Dr. Siqueira Filho,
director da bibliolheca:

« Sendo conveniente que a Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional possua uma collecção da — Flora
Brasileira ¦—do Sr.-Dr-'Martins, e coostando-me que
o Governo Imperial tem ainda alguns exemplares dessa
importante obra, que lem distribuído a alguns estabe-
lecimerilos públicos, roqueiro que se requisite do mi-
nislerio da agricultura que se digne contemplar esta
Sociedade com um exemplar dessa obra para a sua
bibliolheca. .

Foi approvado sócio correspondente o Sr. Capitão
Felix Zôferino Cardoso, proprietário abastado em Ser-
gipe, que na sessão passada havia sido proposto pelo
Sr. Br. Domingos Jacy Monteiro.

Forão lidos dous pareceres da secção de machinas
e apparelhos que ficarão sobre a mesa para oppor-
tunamente entrarem em discussão: um sobre a pre-
lenção de José Gomes de Oliveira Guimarães & Cado
privilegio por dez annos para vender neste Império
machinas de descascar, limpar, brunir e separar o café,
fabricadas por E. Carver é C.a de Bridgerater Boston;
e outro sobre o pedido de Guilherme de Castro, que
pretende privilegio por vinte annos para usar de prensas
hidráulicos para enfardar.

O Sr. Or. Gabaglia communicou ao conselho que a
commissao encarregada de, por parte desta Sociedade,
cumprimentar a SS» MM. II. no dia âê anniversario
natalicio de S. M. a Imperatriz, desempenhara a m-
ccrmbencia que lhe fora dada, e apresentou o seguinte
discurso, que nessa occasiào pronunciara; declarando
mais o mesmo senhor, que S. M. o imperador se
dignara responder que agradecia os sentimentos que lhe
etãti manifestados por parte da Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional, e seiido essa resposta recebida
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pelo conselho com muito especial agrado, e com o mais
profundo respeito.

« Senhor l —Permitia V.M. Imperial que na qualidade
de órgão da commissão presente, enviada pela So-
ciedade Auxiliadora da Industria Nacional, com o maior
respeito, exprima os elevados sentimentos que nos
conduzem perante o Excelso Throno Imperial.

« Senhor 1 O Brasil celebra o feliz anniversariOinata-
licio da Egrégia Consorte de V. M. Imperial; e as
Nações cuUas da Europa e America, por intermédio
de seus illustrados representanles nesta Corte, acabao
de significar sua comparticipação nas alegrias que este
fausto dia despertão no Coração de V. M. Imperial o
de todo o povo Brasileiro.

c*- Tanto júbilo exprime ao mesmo tempo profunda
veneração ás virtudes da Augusta Consorte de V. M.
Imperial, e sincera homenagem á.organisaçao politica,
que no Império Sul-Americano é a base fundamental
de sua gloriosa existência.

«A estabilidade delle identifica-se com a farnilia do
Chefe do Estado, e as boas qualidades que ornão os
Monarchas influem em felicidades dos povos.

« Por esta razão ás galas de hoje reunem-se ferventes
preces de orphãos, viuvas e numerosos protegidos de
estabelecimentos pios, proclamando, em signal de gra-
tidão, a illimitada beneficência de S. M. a Imperatriz.

« Senhora! A Providencia Divina ainda ha de conce-
der-vos, para ventura da Família Imperial e do Brasil,
muitos e auspiciosos dias de gloria, como este; porém,
por mais esplendido que seja o circulo a percorrer
pelo astro brilhante que preside aos destinos de
V. M. I., nada poderá mais concorrer para perpetuar
o nome Augusto da Imperatriz, do que os dotes sin-
gulares d'alma que tem conquistado o respeito, a
gratidão e o amor de um povo independente, o qual
vos considera, Senhora, soberana pelas virtudes, no-
biiissima pela dynastia, e Mãi protectora pela ca-
ridadé.

« Senhora 1—A Sociedade de que somos delegados,
composta de cidadãos laboriosos e todos dedicados ao
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Brasil, cheia de effusão, associa-se ás manifestações
nacionaes. *

^ « Senhor I A Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional, reconhecendo os justos motivos que tornão a
data de 14 de Março lão memorável no Império, in-
cumbio-nos da subida honra de felicitar a V. M. Im-
perial, a S. M. a Imperatriz eaSua Alteza Imperial.»

ORDEM DO DIA.

Sem discussão foi approvado o parecer da sessão de
machinas e apparelhos,.apresentado na secção anterior,
sobre a pretenção de Alexandre Bristol, que solicita
privilegio por 20 annos, para fabricar e vender ap-
pârelhos de seccar café, que affirma ter inventado.

A secção diz que entre as vantagens resultantes de
taes apparelhos, e expostos pelo peticionario, cumpre
mencionar: Io, ausência completa do emprego de qual-
quer foco calórifico; 2o, emprego exclusivo para ades^
secação do café de uma corrente de ar na tempera-
tura ambiente, e de um movimento incessante quer
nos tonneis, quer nos rozarios dos alcatruzes, quer,
nas moegas e calhas de transporte; 3o, grande sim-
plicidade no apparelho, que se compõe dos mais sim-*
pies elementos mecânicos, sendo assim eminentemente
próprio para os nossos estabelecimentos ruraes -.conclue
que, lendo estudado o assumpto com a devida attenção,
crê que se pôde conceder ao peticionario um privi-
legio por 10 annos para a fabricação e venda neste
paiz dos seccadores de café representados e descriptos
nos desenhos e documentos que acompanhão o seu
requerimento.

Não estando presente o Sr. Dr. Bartholomôo, não
poude entrar em discussão, estando dado para ordem
do dia, e por isso ficou adiado para outra sessão, o
parecer da maioria da secção de geologia applicada
e chimica industrial sobre o processo para aconser-
vação das carnes verdes inventado pelo Sr. Eugênio
Leclereg, e a cujo respeito divergio o mesmo Sr. Dr.
Bartholomêo e deu parecer separado.
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0 Sr. Dr* Siqueira Filho requereu, e foi approvada
a urgência para entrar em discussão nesta mesma
sessão, o parecer cia secção de machinas e apparelhos
sobre o pedido de Guilherme de Castro para privilegio
por 20 annos para usar de prensas hydraulicas para
enfardar; e procedendo-se a* leitura do citado pare-
cer, pedio o Sr. Dr. Gabaglia o adiamento da discussão,
porque da leitura, que se acabava dè fazer, conheceu a
necessidade de certas informações e esclarecimentos,
que julgava não poderem sèr-the dados por não estar
presente o Sr. Dr. Rebouças, •.presidente da secção
que havia dado o parecer» dé que se trâfà.

Fallárão na discussão do .adiamento proposto os Srá.
Drs. Lopo Cordeiro e Pereira Rego Filho e o mesmo
Sr. Dr. Gabaglia, depois do que, foi approvado o re-
ferido adiamento, y

Em seguida o Sr. Dr. Gabaglia, tomando a palavra,
disse que julgava-conveniente que nas discussões que
não fossem de .simples expediente, e-principalmente
nas .que se referem ás controvérsias de pareceres e
questões technicas, tão freqüentemente decididas pela
Sociedade, se adoptasse um alvitre qualquer tendente
a .registrar as opiniões expendidas pelos oradores di-
vergentes; pois seria útil e vantajoso para as lradie-
çõesda instituição e para bem difinir o sentido das
votações que as opiniões oppostas figurassem, ao menos
em resumo, nas actas ou nos annaes da Sociedade.

O Sr. presidente, tomando em consideração a indi-
cação apresentada, disse que julgava ,digna de ser
formulada em proposta mais desenvolvida, para ser
sujeita á discussão; e neste intuito convidava ao Sr.
Dr. Gabaglia para que se incumbisse desse trabalho.• E nada mais havendo que tratar, o Sr. presidente
levantou a sessão, dando para ordem do dia da seguinte:

discussão,dos processos que ficarão sobre a mesa."Depois de encerrados os trabalhos da presente ses-
são compareceu o Sr. Dr. Rebouças.

Dr. José Pereirak Rego Filho, servindo de prési-
dente. — João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato
Sobrinho, sevindo de secretario geral. — Joaquim
José de Siqueira Filho, servindo de secretario adjunto.
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Parecei da secçao de maçhinas e apparelhos, a que se- refere a
acta da sessão de 15 de Março de 1870.

t

Examinou a secção de maçhinas e apparelhos da
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional a petição
que, a 31 de Janeiro de 1870, apresentou Alexandre
Bristoi ao Governo imperial, para obter privilegio por
vinte annos para fabricara.vender apparelhos cie seccar
café» que affirma ter inventado.

A petição veio. acompanhada de tres desenhos re-
preséntando o-apparelho, de uma legenda explicativa,
e cie uma exposição das vantagens cia machina.

Entre essas vantagens cumpre mencionar:
v 1.° Ausência completa cio emprego de qualquer foco
colorifico;

2.° Emprego exclusivo para a dessecação do café de
uma corrente de ar na temperatura ambiente, e de um
movimento incessante quer nos tonneis, quer nos ro-

¦sarios de alcatrnzes, quer nas moegas e calhas de
transporte;

3.° Grande simplicidade ho apparelho que se compõe
dos mais simples elementos mecânicos sendo assim
eminentemente próprio para os nossos estabelecimentos
ruraes. r';Y

A secção de maçhinas § apparelhos, tendo estudado
com a devida attenção o assumpto, crê sque se poderá
conceder ao supplicante um privilegio por dez annos
para a fabricação e venda neste paiz dos seccadores de
café, representados edescriptos nos desenhos edocu-
mentos que acompanhão sua petição de 31 de Janeiro
de 1870. ::r,-'-:::r/ £* 

> M->
Saladassess.es da Sociedade* Auxiliadora da Indus-

tria Nacional, em 28 de Fevereiro de 1870. — André Re-
bouças. — A. dé Paula Freitas. — Miguel Couto íos
Santos. i
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Mecânica Industrial.

Incrustações cfas caldeiras.

i

Muitos systemas tem sido inventados para evitar a
incrustação das caldeiras a vapor. Vamos apresentar
o principio em que se basêa o apparelho que Mr. Forster
de Ausbourg apresenta como removedor daquelle tão
grave inconveniente.

CollocandO-se em um vaso cheio d'agua uma certa
quantidade de lodo semi-liquido semelhante ao que se
fórma em lão grandes quantidades nas caldeiras a vapor,
submettendo-se depois o vaso á acção do fogo até que
o liquido entre em ebullição, o deposito lodoso começará
a elevar-se e a espalhar-se por todo o liquido.

Começada a ebullição e pondo-se dentro do liquido
uma cápsula idêntica ás empregadas nos laboratórios
chimicos e de modo que não só ella íique meio sub-
mergida no liquido como também apresente sua abertura
para a parte superior notar-se-ha que, continuando a
ebullição durante uma ou duas horas, conforme a ca-
pacidade dos vasos, a maior parte do deposito se depo-
sitará na cápsula.

A explicação deste, phenomeno é bem simples. Pela
ebullição os glóbulos de vapor que se produzem no
fundo e nas paredes do vaso sobem e se espalhão li-
vremente por toda a massa líquida, tocando ligeira-
mente ás paredes da cápsula sem agitar o liquido que
ella contém, o que faz com que o lodo possa obedecer
a sua tendência a depositar-se.

Se por um fogo mais intenso se desenvolve uma
ebullição mais tumultuosa, o movimento do liquido
propaga-se então ao contido na cápsula, não depondo-
se por este motivo o lodo, e mesmo o depositado já
na cápsula se escapa.

Assim, pois, para chegar a forçar as partes sólidas #
a deporem-se na cápsula, qualquer que seja a violência
do movimento do liquido, Mr. Forster imaginou fechar



a parte aberta da cápsula por uma tela melallica de
malhas sufficientemente estreitas

Baseando-se sobre estes factos construio o distineto
mecânico um apparelho análogo ao precedente munido
além disso de um tubo, fazendo communicar o fundo
da cápsula suspensa com o exterior, o que permitte
afastar ãe uma. maneira continua o deposito que tende
a formar-se nas caldeiras a vapor. Assim evitão-se
as incruslações das paredes dos geradores, e as quaes,
segundo as experiências mostrão, só tem lugar quando
a agua tem em suspensão uma quantidade sufíiciente-
mente considerável de partes sólidas.

O novo apparelho compõe-se de uma cápsula cuja
abertura voltada para a parte superior é munida de
uma íéla melallica e que mergulha inteiramente na agua
da caldeira; do fundo desta cápsula parte nm tubo
munido de uma torneira que estabelece a communica-
ção deste com o ar livre. A fôrma do apparelho pôde 

"

ser modificada á vontade, segundo o systema de cal-
deiras sobre o qual é applicado. Eis, por exemplo,
o aconselhado por Forster fiara as caldeiras cylindricas.
Uma cápsula de fonte—A-^de fôrma cylindro-conica ;
a parte aberta voltada para cima é munida de uma
tríplice teia melallica com as malhas de 3 a 5 milli-
metros de largura. Esta cápsula —A —é sustentada
por nm tubo de ferro—C —que afctravessa o alto da
caldeira, a tela melallica e mergulha até o fundo da
cápsula, àqual se liga por uma travessa de ferro — D —.

A juntura do tubo—C — á sahida da caldeira é
obtida por uma tubolora — E — que a mantém ao
mesmo tempo na posição conveniente.

Acima deste supporte acha-se a torneira—F—, pela
abertura da qual o deposito lodoso precipita-se no
tubo, e é expeltido por um prolongamento do mesmo.

A altura dacápsula—A-é conveniente, quando attin-
ge 5/10 a 7/10 da altura vertical da massa liquida con-
tida na caldeira; seu diâmetro ó um pouco menor.
A cápsula deve ser collocada de maneira tal, que fique
mais próxima do fundo do que da parte superior,
sendo indiíTerente sua collocação no sentido longitu-
76 7
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di-nal. Em rigor um só destes apparelhos é sufficiente
pára uma caldeira; mas, quando a água de alimen-
tação deposita muitas substancias*, deve-se empregar
duas. O modo pelo qual se fixão as telas não é questão
importante. No desenho que apresentamos, uma das
telas é sobreposta ás bordas da cápsula, e as duas
outras têm apçnas o diâmetro desta, são presas em
arcos de ferro e ligadas por fio do mesmo metal. As
telas metallicas podem tambem ser bombeadas em
vez de planas.

Nas caldeiras com dous interiores, o apparelho af-
fecta ainda a mesma fôrma, sendo apenas mais pe-
quena por falta de espaço; a cápsula é coberta pela
mesma maneira. Nas caldeiras de um só conducto de
chamma interior, o apparelho é em fôrma de cone,
de maneira a poder ser collocado entre a curvatura
das paredes da caldeira e as do tubo interior.

Convém notar que estas differentes fôrmas não são
obrigatórias, porque modificações podem ser feitas sem
influenciar sensivelmente os effeitos. Em geral, todas
as capacidades nas quaes j) comprimento, a largura e
a altura não dífferem sensivelmente, podem ser aceitas.
No mesmo caso se achão as telas metallicas; em lugar
de tres semelhantes, poderia collar-se com malhas de
larguras differentes, ou apenas chapa furada.

A marcha da caldeira uma vez estabelecida e col-
.locado o apparelho, abre-se de seis em seis horas a
torneira—F—, e deixa-se sahir uma quantidade de água
igual á capacidade da cápsula, água que arrasta todo
o deposito lodoso. Durante os primeiros dias, o de-

"posito faz-se em pequena quantidade; mas depois aug-
menta gradualmente até attragir o máximo, e enlão
o deposito verifica-se constantemente; e este máximo1 obtem-se tanto mais rapidamente quanto a capacidade
da caldeira é menor, a água de alimentação menos
pura, e a vaporisação mais forte e tanto mais demo4¦ radamente quanto a capacidade da caldeira é maior,
a água de alimentação mais pura e a quantidade de
vapor empregada mais fraca. A média regula de uma
a seis semanas.

Dr. N. Moreira.
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* Agricultura,

Estados sobre os diversos appareJ&os de fabricai' assu»
car9 Biiosutaslos no Mi» de Janeiro.

s

(Continuação.)

APPARELHO DE COZINHAR NO VÁCUO COM EVAP0-
RAÇÃO NO VÁCUO.

0 apparelho o mais completo que existe na provin-cia do Rio de Janeiro até hoje, é o que foi montado
em 1859 na fazenda do Bomsuccesso, pertencente ao
Sr. coronel Francisco Alvares de Azevedo Macedo.

f>Este apparelho foi introduzido no Brasil pelo Sr.
Vinchon, seu proprietário e encarregado de dirigi-lo
em sua installação. Muitos commentarios, quasi todos
falsos, forão feitos' sobre este apparelho, e muitas
pessoas o condemnárão sem razões plausíveis o dis-
cutiveis, soffrenclo o Sr. Wnchon grandes perdas, por
motivos que nada depunhão contra o valor do seu
apparelho.

O apparelho cie quo tratamos, compunha-se do modo
seguinte: dous geradores, de 25 cavallos cada uni;
dous moni-jus; duas caldeiras do defecar (a serpen-
tina); uma caldeira de clarificação [lambem a serpen-
tina); seis filtros, sendo dous de saceos; duas cal-
deiras de evaporar no vácuo e aquecidas a vapor pela
serpentina; uma caldeira de cozinhar no vácuo aque-
cida a vapor por uma serpentina; uma columna de
condensação; duas machinas a vapor cie 12 cavallos
(uma paia fazer marchar a moenda, a outra para as
outras peças da Jabrica); duas fortes bombas cVagua;
duas bombas de ar para fazer o vácuo nos apparelhos
de evaporação e cozimento; uma bomba para melaço;
quatro turbinas, duas raspas e machina para pulve-
risar o assucar.

O trabalho fazia-se da maneira seguinte: o caldo ao
sahir da moenda entrava no mont-jus, e d'ahi pas-
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sava para uma das duas caldeiras de defecação, onde
chegava ao gráo de ebullição, depois de se lhe haver
juntado a cal necessária á defecação (1 % para o
caldo acido e 1/2 °/„ para o alçalino). Repousado por
espaço de dez minutos, decantava-se o caldo até que
as escumas apparecessem na torneira, sendo aquellas
levadas à distiilaria.

Ao sahir das caldeiras de defecação, o caldo era
levado aos reservatórios para d'ahi penetrarem nas
caldeiras de evaporação, que erão fechadas e aque-
cidas com serpentinas que recebião o vapor do esca-
pamento das machinas a vapor. Fazia-se o vácuo nas
duas caldeiras por meio das bombas de ar e a eva-
poração começava abaixo de 7o c.

Quando o caldo chegava à densidade de 22° ou 23°
Beaumé, descia para os reservatórios e d'ahi passava
para um segundo monl-jus, que o elevava á caldeira
de clarificação. Esta era de uma grandeza de lm,500
de diâmetro sobre lm,100 de altura e guarnecida de
uma serpentina na sua parte inferior. A clarificação
se fazia com cal, carvão animal e substancias aibumi-
nosas. Quando esta operação terminava-se, deixava-se
repousar o liquido por espaço de 25 minutos, findos
os quaes, as escumas erão extrahidas por meio da
escumadeira. Deixava-se de novo durante 15 minutos
o liquido em repouso, e então decantava-se fazendo-o
passar para os filtros de saccos.

Estes filtros são muito simples; são grandes reser-
vatorios de dous'metros de comprimento sobre lm,20
de largara e lm,20 de altura. A Om,10 do fundo, elles
têm um duplo fundo de madeira formando a grelha,
acima do duplo fundo, e até na parte superior o re-
servatorio é guarnecido por um sacco unido ás paredes
do reservatório. Sobre o duplo fundo, no grande sacco,
põe-se carvão animal granuíado até a altura de Om,50,
e por cima do carvão põe-se um outro grande sacco,
mais baixo do que o primeiro, e dentro uma serie
de oito a dez saccos pequenos, que recebem o caldo.
Quando o caldo sabia do filtro, passava para outros
dous filtros cylindricos, que tinhão perto de 0m,70
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de diâmetro e lm,50 de altura, e erão de duplo fundo
e guarnecidas interiormente de carvão animal granu-
lado até a altura de 0ra,20.

Esta dupla filtração, posto que imperfeita por causa
da pouca altura cios filtros, era, tcdavia, sufficiente
para descorar quasi completamente o caldo, e separar
as substancias estranhas que prejudicão o cozimento.

Sahindo destes segundos filtros, o caldo passa para
os grandes reservatórios de ferro, donde é aspirado
pelo apparelho de cozinhar no vácuo.

A caldeira de cozinhar no vacuó, como as outras
de evaporação, têm r,30 de diâmetro sobre 2ra de
altura, e é guarnecida interiormente de uma serpen-
tina semelhante ,á das duas caldeiras, porém aque-
cida com o vapor dos geradores, em logar daquelle
do escapamento das machinas. Esta serpentina tem um
retorno d'ag.ua aos geradores, e um escapamento di-*
recto para um reservatório de alimentação; serve-se
deste ultimo, quando se tem muito vapor e quer-se
accelerar a operação.

O vácuo é feito nesta caldeira de cozimento pelas
mesmas bombas de ar que servem ás caldeiras da
evaporação. Estas tres caldeiras communicão com a
mesma columna cie condensação.

O cozimento faz-se- á. prova de .grão, isto é, faz-se
crystalisar o assucar na caldeira, o que reclama muitos
cuidados e algum habito da parte do operário.

Terminado o cozimento, suspende-se a acção cio
vapor, deixa-se entrar ar na caldeira, e depois correr
o caldo por uma grande torneira collocada no fundo
da apparelho. O.caldo cozido passava para os reser-
vatorios de 25 hectolitros, que podem receber dous
cozimentos; esfriava se o mais lentamente possível, o
nô fim de cinco a seis dias purgava-se por meio das
turbinas, procedendo quasi do mesmo modo que nas
outras fazendas. »

O melaço que sabia das turbinas era recozido, ope-
ração praticada semelhantemente á do caldo, somente
com a única diferença de não poder fazer os cozt-
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mentos á prova de grão, pelas pequenas dimensões da
caldeira de cozimento.

O melaço cozido era posto era grandes reservatórios
para resfriar o mais lentamente possivel; no fim de
42 a 15 dias podia-se turbinar, e os melaços que
sahião desta operação erão de novo recozidos.

Em Saquarema, nós fazíamos poucos cozimentos de
3o jacto; por feita de reservatórios para guarda-los,
mandava-se para as dislillarias.

Estes cozimentos de 2o e 3o jacto que são quasi
impossíveis nas caldeiras ao ar livre sobretudo com
caldos não clarificados, nos darião grandes resultados
porque a quantidade de assucar do V jacto (mascavo
claro) igualava a dos assucares brancos do primeiro.

Os assucares, á sahida das turbinas, erão postos em
saccos e mettidos em uma estufa aquecida pelo calor
perdido dos fornos.

Completamente secco o assucar, era levado à casa
das raspas e de pulverisação, onde-cylindros de fonte
de Om, 60 de diâmetro, armados de lâminas de serras,
deOm, 22 de comprimento e gyrando com grande ve-
locidade, o reduzião a pó.

Uma vez dividido o assucar passava-se por um
moinho disposto para quebrar os crystaes, porque
então apresenta-se mais branco e vende-se melhor.
É preciso notar oue esta operação somente se pratica em
assucares de Ia qualidade.

Carvão animal. —- Para completar a descripção desta
fabrica é preciso fallar lambem da reviviíicação do
carvão animal porque é justamente o que tem' impedido
a introducção de apparelhos mais completos no Brasil.

Tem-se geralmente um temor extraordinário desta
operação, e é certamente ainda uma idéa mai fundada,
porque não ha nella nada de difficil.

Quando o carvão torna-se insensível, relira-se dos
filtros, estende-se ao ar sob um telheiro, revolve-se
por differentes vezes molhando-se com uma dissolução
de ácido sulphurico e agua na proporção de 2; 10.

Deixa-se perto de 6 dias assim exposto ao ar,
depois lava-se em um grande tanque mechendo-o bem.
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Renova-se a agua até que saia clara e terminada
a operação tira-se do tanque o carvão, estende-se-o
de novo e deixa-se seccar; secco o carvão põe-se em
vasos de barro fabricados de modo a poder collocar-se
um sobre os outros, lutão-se perfeitamente estes vasos
com argila para evitar o contacto do ar, collocão-se
em um forno (cujas portas são tapadas por paredes
de pedra ou tijolos e cal) e aquece-se até que os
vasos tomem a temperatura vermelho^cereja.

Então deixa-se resfriar lentamente o forno e quando
completamente frio retirão-se os vasos, e destes o
carvão, que peneirado acha-se apto para servir de
novo.

Como neslas operações dá-se sempre alguma perda
põe-se em cada vaso alguns ossos que se carbonisaráõ
emquanto o carvão se reviviüca. Para que não haja
falta de carvão animal e bom ter sempre em cada
forno alguns vasos cheios de ossos.

Esta fabricação, como se vê, não é diflicil, e para
melhor convencer diremos que o nosso fabricante de
carvão em Saquarema era um preto que se linha
posto ao fado do trabalho em pouco tempo e que
dirigia o fogo do forno com grande perfeição, ponto
o mais diflicil da operação.• A única cousa que se pôde exprobrar ao apparelho,
cuja descripção acabamos de fazer, é o haver sido
montado em uni lugar em que as plantações de
canna são assàs reduzidas.

Desgraçadamente o Sr. Gustavo Vinchon, que man-
dára vir este apparelho para ser installado em Campos,
foi obrigado a estabelecê-lo em Saquarema, onde a
canna é muito menos bella e as-plantações em pequena
p*?pQ,la

É assàs difficultoso dar directamente a relação que
existe entre o rendimento deste novo apparelho e os
antigos, porque poucos fazendeiros procurão conhecer
o rendimento de seu cannavial e os carros que elle
fornece. f

Por esta razão e mesmo porque nao Cavemos ia-
bricado assucar com as antigas caldeiras, não podemos
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dar uma comparação exacta dos rendimentos, devendo
limitarmo-nos a apresentar o rendimento de um anno
de trabalho do apparelho em questão, anno em que
menos se fez, mas que o citamos de preferencia porque
a colheita começou a tempo e prolongou-se até Janeiro,
cousa possivel somente com es;te gênero de apparelho.

As pessoas qoe desejarem fazer a comparação não
devem perder de vista que a média da densidade da
canna trabalhada nesse anno era de 7°55 Beauraé,
empregando-se pouca canna vermelha de montanha da
segunda socca que cleu primeiro, de modo que esta
não pôde influir sobre a densidade em geral.

A producção deste anno foi de 8,161 arrobas d©
assucar e 110 pipas de aguardente de 180 medidas.

Cada deíecação toma 14 hectolitros de caldo, sendo
preciso para produzi-los, 160 arrobas de canna, termo
méclío. O apparelho portanto trabalhou sobre 151,320
arrobas de canna ou 1,892 carros de 80 arrobas cada
um.

Convém notar que o rendimento deste anno Oimi-
nulo um pooco em conseqüência das cannas de De-
zembro e Janeiro não serem boas.

Em summa, o rendimento foi de 5 arrobas e 13
libras por 100 arrobas de canna e para produzir uma
pipa de aguardente de 180 medidas foi necessário
mefaço produzido por mais de 17 carros de canoa.'Segundo 

a comparação que pudemos fazei* sobre
dados um pouco vagos em relação ao rendimento dos
antigos apparelhos, o novo dá mais 25 %.

â, differença do rendimento é quasi a mesma que
se observa nas colônias européas,a quem alguns autores
.attribuem 30 %> A differença na producção-d'aguar-
dente é. mínima lambem comparada com o antigo
systema, #

Se a plantação houvesse dado em cannas o que o
apparelho pôde trabalhar,sendo bem dirigido, queremos
dizer 20 ou -25,000 arrobas de assucar e aguardente
corresponte a cada colhei Sa, é fora de duvida que o
apparelho teria dado por muitas vezes o valor de seu
material e deixado ainda grandes benefícios. Desgwr-
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çadamente em um anno produzio-se 8,160 arrobas de
assucar quando no anno precedente se havia preparado
14,500. Nestas condições o apparelho torna-se máo
e a saa introducção e inslallação são tidas como erros.

[Continua.)

Economia rural.

Experiências feitas sobre o vai©"? comparativo das vaccas
"I-ai*l~aiiítts e hoSKandezas.

Entre-as pessoas que fallão e julgão das raças in-
glezas de Durham, dez por cento talvez tem destes
animaes uma idéa exacta emquanto noventa apenas
terão visto indivíduos de um valor mais ou menos
duvidoso ou mesmo não os conhecerão.

Muitos dizem, como de tudo o que não se com-
prehende bem.: — E' ttmafanêazia.--üesiemoúo é tam-
bem que antigamente nossos pais declaravão feüiçmia
tudo o que excedia os limites de uma intelligencia.

Entretanto, como essa triste época se tem passado,
é provável também que desappareça completamente a
resistência, que ainda aqui e alli encontra o progresso.
Com tempo, paciência e alguns sacrifícios de dinheiro
e principalmente com muita prudência na escolha dos
animaes, chegar-se-ha a eomprehender por todaa parte
como se pôde tirar vantajosos resultados das raças aper-
feicoadas e sobretudo da Durham.

Ò principal reproche feito á raça Durham, reproche
cujo valor eslá longe de ter a importância que se lhe
qtier attrihuir, consiste no pequeno rendimento deleite.
Dizendo isto, esquece-se que todos os negociantes de
leite das cercanias de Londres só possuem vaccas
durhams, quando com muita facilidade podertão obter
vaccas holíandezas. . . _

O Dr. Julius Lehman ernprehendeu, por investigações
feitas na estação experimental de Pommitz., resta-
belecer a questão em seu verdadeiro pé e restitmr
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à raça durham o valor que lhe é devido. São estas
investigações que vamos resumir, sendo seu valor in-
contestável, porquanto os trabalhos anteriores prati-
cados pelo distineto chimico allemão são uma garantia
de suas ultimas experiências, Mr. Lehman" estabelece
primeiramente que se se deve attender somente á quanti-
dade de leite fornecido pelas' vaccas, sem contestação
o primeiro iugar pertence á raça hollandeza, com a
qual nenhuma pôde concorrer debaixo deste ponto de
vista.

BrEste ponto, porém, na opinião cie Lehman, fôrma
uma única face da questão e é além disso a menos
importante.

A maior parte do leite produzido em uma região
agricola não adquire valor senão pela venda por ex-
portação fóra do dominio que o produzira; ora, esta
exportação está longe de se fazer sempre em natureza;
tendo pelo contrario, maior sahida em fôrma de queijo,
manteiga, etc.

Quando se trata de julgar uma raça bovina, a questão
deve cifrar-se não só sobre o rendimento do leite,
como principalmente sobre a quantidade de manteiga
que pôde o leite fornecer.

Ainda,' porém, não é tudo; não é menos impor-
tante fixar a attenção sobre a alimentação necessária
aos animaes para produzir uma quantidade dada de
leite, porquanto, reiteradas experiências demonstrão
claramente que, para distinguir uma raça de outra,
não basla examinar os caracteres exteriores, porém,é preciso também vêr como os animaes utilisão uma
quantidade dada de forragem de certa natureza.

Assim, as experiências de Lehman baseárão-se :
1.° Sobre a influencia da raça em relação á com-

posição e qualidade do leite.
é

%° Sobre a influencia da raça no que diz respeito
à quantidade do leite.

As duas raças comparadas, forão a durham e a hollan-
dezâ. Os animaes collocados em excellentes condições
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erão de puro sangue e recebião uma alimentação
racional.

\ alimentação diária para cada cabeça compunha-
se de:

40 libras de beterraba.
2 » » lourteaux de colza
2 » » farelo de centeio.
5 » » feno do prado.
9 » » palha cortada.

Um punhado de sal se achava á disposição dos
animaes e. recebião agua á vontade.

De cada uma das raças tomárão-se 9 cabeças afim
de obter-se médias exactas.

No fim de umítempo sul. cientemente longo da ração
precitada, reunio-se um dia todo o leite produzido
por cada um dos dous grupos em observação em 3
ordenhaduras, de manhã, ao meio dia, e á tarde, pesou-
se, e fazendo-se a analyse, obliverão-se os seguintes
resultados':

Sobre 100 libras âe leite. Durham Ilollandeza
Manteiga. ....... 3,54 libs- 311 librs. *
Gaseina 3,33 .«' >)
Assucar de leite- . . . 5,02 » 4 49 »
Principio, mineraes. . . 0,.o » 0,77 »
Agua. 87,36 >» j^36 »

100,00 100,00

Durante o inverno, com uma alimentação própria
desta estação, se reiterou a experiência precedente
çom 7 cabeças de cada raça e obteve-se o seguinte:-

Sobre 100 libras de leite. Durham. Ilollandeza
Manteiga  * 4,17 librs. 3 29 librs.
Gaseina. 3,61 3,28
Assucar de leite.... 4,80 4,75
Principios mineraes .. . 0,/8 0JMs#-"
Agua _86!64 87,98 »

- 100,00 -00,00
Tomou-se uma certa quantidade destes últimos leites

e pôz-se em vasos de perto de 0,10m de altura. Estes
vasos forão depois deixados por 36 horas em umaleitena
de uma temperatura média de 15° c. e por tim des-

.,::/•



naíado. Depois de arredado o creme foi batido em uma
temperatura de-15°, e a quantidade de manteiga ob-
tida, calculada sobre 100 libras de leite, foi a seguinte:

Leile ordenhado pela. manhã. . . 3,3 librs. 2,15 librs,
ao meio dia . . 4y0 » 2,24 »
á tarde ... 4,0 » 3,16 »

Analisou-se também o leite fornecido durante a ali-
mentação do estio pelos mesmos animaes, sendo a ali-
mentação trevo verde á vontade e 2 libras de farelo
de centeio por dia. Eis o que se obteve;

Sobre 100 libras de leite. Durham. Hollandeza.
Manteiga. 4<0i librs. 3,2i librs.
Caseina 3,84 2'95 »
Assucar de leite .... 4,94- 4,83 »
Principios mineraes . 0,74 0,68 »
Água 88,49 88,30 »

100,00 *O0,O0

Industria e Igricultaa Pátria.

Noticias consmerciaes e industriaes de alguixjs munf~
clpios de Minas Geraes.

A
MUNICÍPIO DE S. JOÃO D'EL-11EI.

Está situado, com excepção das freguezias do Bom
Successo e Carrancas, dentro da península formada
pelo Rio Grande e Rio das Mortes. |§

Contém as seguintes freguezias :
S. João d*El Rei, Bom Successo, Conceição, Naza-

reth, Cajifru, Madre de Deus e Carrancas.
A população é de 22 a 23 mil almas, das quaes

cinco a seis mil são escravas.
A cidade de S. João d'Et-Rei, devendo, como S.

José e muitas outras da província, a sua fundação
ás minas de ouro alli descobertas, conseguio* depois
de esgotadas as producções auriferas, manter sua im-

-rir

A
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- f ortancia, tornando-se o entreposto dos fornecimentos
de gêneros e fazendas seccas do Rio de Janeiro para
todo o sertão do Araxá, Patrocínio, etc, e de Goyaz
e Mato-Grosso. A sua posição no caminho mais di-
recto entre a capital do Império e Goyaz lornava-a •
própria para esse fim.

Mas em 1842 os compradores começarão a vir di-
rectamente á corte, e desde então começou a de-
cahir, o commercio da cidade até 1848 em que de
novo melhorou consideravelmente, estabelecendo alli
o empório do sal, em troca do qual fazia-se activis-
simo commercio com os municípios vizinhos e expor-
tava-se para o Rio de Janeiro grande quantidade
de tecidos grossos de algodão, solas, couros de
veado, etc.

Com a abertura da estrada União e Industria o
abandono do projecto da estrada de rodagem pelo .
Bom Jardim perdeu á cidade o negocio de sal, e li-
mita-se actualmente o seu commercio a gêneros de
consumo e a venda de objectos de ferragens e fazen-
das seccas ás diversas freguezias do município.

O terreno da freguezia de S. João produz muito
Jipm 

"café, é próprio para algodão., e dá sobretudo -ex-
^"¦ièllentes frutas e com especialidade toda a qualidade

a 4e laranjas.
f I 

' A freguezia de Gajurú exporta para cima de €0,000
V^ueijos annualmente para o Rio de Janeiro. Contém

muitas. lavras de ouro, actualmente apenas explora-
.«das por um ou outro individuo.

Por um mappa estalistico da freguezia do Bom Sue
cesso, organisado com muita clareza e methodo pelo

. Sr. Antônio Felisberto Vivas, juiz de paz da mesma
freguezia, vê-se que ha nella 61 fazendas com 17,318
alqueires de terras, das quaes 9,834 de culturas e
7,484 de campos, representando um valor total de
407:280^000, calculado o alqueire de cultura a 30^000

o o de campo a 15$000. .Estas fazendas, nas quaes
estão empregados 391 trabalhadores livres e 874 es-
«cravos, não comprehendidos os crioulos de 12 annos
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para baixo, produzem annualmente para exportação
e consumo :
Milho ...
Feijão. . .
Arroz. .
Aguardente .
Assucar .
Fumo . .
Café . .
Mamona .
Polvilho .
Algodão .
Gado vaccum

66,300 alqueires.
9,020 

~ 
»

9,060 »
4,460 barris.
6,910 arrobas.
7,270 »
1,320 »
2,140 alqueires.
1,770;^ »

500 arrobas.
6,396 cabeças.
2,26t> »
4,729 »
1,700 »

» cavallar e muar .
)) suino
» lanigero ... .
Por esta interessante estatistica póde-se tambem

fazer idéa da pròducçjto das outras freguezias de Car-
ranças, GÒ/iceição e Nazarelh, que exportão alguns
gêneros em maior quantidade do que a freguezia do
Bom Suecesso.

As pontes existentes neste município ou perto delle
sao : do - Porto sobre o Rio das Mortes, que faculta
a communicação com o municipio de S. José e outro
sobre o mesmo rio, que dá accesso a Santa Rita,
S. Thiago, Oliveira, etc, e as de Iteruna e Coquei-
ros para as communicações com Bom Suecesso; uma
sobre o rio Eivas, emElvas, na estrada ele Barbacena;,
e.sobre o Rio Grande as da Madre de Deus e Pereira
(hoje arruinadas) no caminho para o Bom Jardim;
cio Sacco, Cachoeira e Ponte _ova, nos caminhos de
Campanha, Lavras, etc.

município de s. jose d el-rei.

E' limitado pelo Rio das Mortes por um lado e
do outro estende-se peia serra das vertentes e suas
ramificações.

Consta das freguezias.de S. José d'El-Rei; Prados,
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Lage, Lagoa Dourada, S. Thiagoe Santa Rila. A sua
população é calculada em cerca de 18,000 almas,
contando-se de 5 a 6,000 escravos.

A mineração do ouro em grande escala eslà hoje
quasi inteiramente abandonada, não obstante conser-
varem ainda algumas minas a sua primitiva riqueza.

As producções do solo consistem em milho, fei-
jão, arroz, canna, fumo, algodão, raizes alimentícias,
mamona e grande variedade de arvores frucliferas.
Actualmenle vai-se desenvolvendo muito a cultura da
uva americana, que produz prodigiosamente," tendo-se
já fabricado, só no districto da cidade de S. José,
algumas centenas de barris de bom vinho puro.

A população do municipio dedica-se ao commercio,
lavoura, criação e algumas artes.

A exportação consiste ein toucinho, queijos, as-
sucar, aguardente de canna, tecidos de algodão e de
lã, gêneros alimentícios, calçado e grande quantidade'de sellins, e gado vaccutn, cavallar e muar.

O terreno é geralmente uberrimo, e o clima tanto
neste municipio como no de S. João cl'El-Rei, é
extremamente ameno.

A cidade de S. José está bem situada na margem
direita do Rio das Mortes e a 2 1/2 léguas de S.
João ; sustenta um pequeno commercio de fazendas
seccas com as freguezias vizinhas: mas em compen-
sação fabrica e exporia boa quantidade de calçados
de diversas qualidades, e nisXo consiste a sua prin-
cipal. industria.

Prados, distante 4 léguas de S. José, possuía an-
tigamente ricas lavras de ouro; hoje a população de-
dica-se quasi exclusivamente ao fabrico cie sellins,
dos quaes exporia mais de 3,000 por anno. que me-
recém geral aceitação pela perfeição do trabalho, e
são vendidos ao preço médio de 30$G00. A matéria
prima empregada vai quasi toda do Rio de Janeiro,
e só o transporte até Prados cusia cerca de 4$000
por arroba.

Lagoa Dourada, na serra das Vertentes, tem perio
de 1,000 almas e é um pequeno centro agrícola.
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Tem 250 casas, das quaes 7 de negocio e Ires
igrejas, sendo uma em eonstrucção. Ha na -jfreguezia
10 engenhos de assucar e aguardente com moenáas
de ferro. Produz annualmente 8,000 queijos e toda
a sorte de gêneros alimentícios, uvas, fumo, café, ai-
godão, trigo, etc.

Fabrica e exporta bonitos tecidos,de lã e algodão
que são tingidos com esmero e tem muita aceitação
para roupa de homem.

S. Thiago exporta milho e sola em avultada quan-
tidade, e Santa Rita assucar, aguardente e farinha
de mandioca de superior qualidade.

Os districtos de Elvas e Barroso fornecem boa cal
em abundância.

MUNICÍPIO DE L.WRAS.

Compõe-se das seguintes freguezias:
Lavras, a 16 léguas de S. João d'El-Rei; Bom Jesus

dos Perdões, a 18; S. João Nepomuceno, a 21; Carmo
da Cachoeira, a 23, e Espirito Santodos Coqueiros, a 23.

A população do município é de 25,000 almas, assim
distribuídas:
Lavras 8,500
Perdões 5,000
Carmo 4,500
S. João Nepomuceno 4,000
Espirito Santo 3,000

O solo especialmente em Perdões e outras partes
contíguas ao Rio Grande, é muito fértil o produz to-
dos os gêneros de cultura. O café é de excellente qua-
lidade ; o fumo, a canna de assucar, o algodão e o
milho dão bom lucro aos lavradores.

Ha em Perdões uma fabrica de velas de cera, que
merece attenção; mas nota-se principalmente uma fa-
brica de fumo, que não é inferior ao de Araxá e
Baependy.

Existem no município 75 engenhos de canna, dos
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'quaes 50 movidos por água e 25 por bois, e igual-
mente alguns engenhos de serrar madeira.

Ha em diversos lugares abundantes pedreiras de cal, de
que se fazalguma exportação pira os municípios vizinhos.

Ha lambem terrenos auriferos, que já forão expio-
rados, mas que ainda conservão grandes riquezas,
tendo quasi totalmente abandonado esta industria em
grande escala.

Este município exporta annualmente, segundo as
informações prestadas pela câmara municipal, para o
Rio -de Janeiro :

Toucinho ...... 30,000 arrobas.
Fumo .  • !0,000 »
Queijos. ...... ,60,000

. Rezes 6,000 cabeças.
Carneiros ...... 600 »
Porcos  1.000 »

Panno de algodão 16,000 varas.
E outros tecidos mais tinos de algodão, em pequena escala.

Para os rnuni.
Feijão . •
Toucinho .
Rapaduras.
Assucar .
Aguardente
Algodão em rama
Fumo . .
Farinha de milho
Polvilho . . .

em crrao .

pios vizinhos:
3,000 alqueires.
3,000 arrobas.

, 50,000
. 15,000 arrobas.

500 pipas.
3,000 arrobas.

. 12,000 »
2,000 alqueires,

600 »
. 2,000 »

O café é somente cultivado para consumo do> mesmo
município, não o sendo em maior escala por nao haver
facilidade de exportação.

A importância consta de:

Fazendas seccas no valor de-- . . '^OOWOO
Vinhos e gêneros de estiva de • • ?«Snon
Berro, louca, ferragens, etc. , - ^:000»^pOOO

Total 180:000*000
70 8
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A villa de Lavras tem 1,800 habitantes e 400 casas
pouco mais ou menos, 15 das quaes são de negocio.
Possue 4 igrejas. A 1 1/4 légua fica a barra do ribeirão
Vermelho onde começa o Rio Grande a ser navegável
em uma extensão de 30 1/2 léguas.

Quando utilisada esta navegação aproveitará aos
municípios de Tamanduá, Dores da Boa Esperança,
Piufnhy, Passos, Jacuhy, Araxá e outros próximos.

MUNICÍPIO DE QUELUZ.

Compõe-se de 8 freguezias, a saber : Queluz, Capella
Nova das Dores, Santo Amaro, S. Caetano do Parao-
peba, Itaverava, Cattas Altas de Noroega, Suassuhy e
Lamim.

E' cortado por grande numero de estradas que vão
ao interior.

Tem 320 fazendas de cultura e 91 de criar, 4
lavras de ouro, muitos engenhos de canna e casas de
negocio.
, Fabrica e exporta grande quantidade de coíxas e
outros tecidos de lã e dè algodão, pannos riscados e
cobertores tão bons como os que nos vêm do estran-
geiro.

Tem tambem fabricas de cera que prosperão.
A freguezia do Brumado de Suassuhy tem de exten-

são no' seu maior comprimento de norte a sul 7 1/2
léguas, isto é, de Santa Cruz até Cataguazes; e de lar-
gura 5 1/2 léguas desde o Rincão até o rio Camapoã.

Segundo os minuciosos dados que forão fornecidos
pelo Sr. Fortunato Gomes da Silva, subdelegado da
freguezia, tem esta 4,127 almas, sendo:

Nacionaes, do sexo masculino . . 1,402
Idem, idem feminino . . . . . 1,628
Estrangeiros. ........ M
Escravos de ambos os sexos. . .-. 1,073

O terreno produz milho, feijão, arroz, café, algodão,
canna, mandioca, batatas, mamona, fumo; e nos cam-
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pos cria-se gado vaccum, muar, cavallar e lanigero.
Existem algumas minas de ouro nas margens do Ca-
mapoã, mas não são exploradas.

Exporta para o lado de Barbaeena: toucinho, feijão,
milho, café, assucar, algodão, arroz, azeite, queijos,
gado vaccum, muar, cavallar e lanigero, e grande
quantidade de tecidos de lã e de algodão.

Importa do Rio de Janeiro fazendas seccas e mo-
lhadas, ferragens, drogas, objectos de armarinho e 8 a
9 mil saccos de sal annualmente.

Por este lugar faz-se o transito das tropas e carros
que seguem para o norte da provincia, com especia-
lidade para Piedade dos Geraes, Bomfim, Matheus Leme,
SanfAnna do Rio de S. João, Santa Quiteria, Contagem,
Capella Nova, Curvello, Taboleiro, Pitanguí, Diamantina,
Serro, Sete Lagoas, Sabara e Santa Luzia.

Tem esta freguezia:
9 engenhos de canna.
4 ditos de serrar madeiras.

- 29 fazendas de cultura.
16 ditas de criar.
7 lojas de fazendas.
35 ditas de molhados e gêneros do paiz.
1 pharmacia.
4 negociantes de gado.
25 carreiros,
4 tropeiros.

MUNICÍPIO DE BOMFIM.

!

Tem 5 freguezias, que são: cidade do Bomfim,
Itatiayssú, Piedade dos Geraes, Rio do Peixe e S. Gon-
caio da Ponte.

Tem grande numero de fazendas de cultura e de
criar, uma fabrica de ferro e muitas casas de negocio.

Todo o município está comprehendido entre os valles
superiores dos rios Paraopeba e Pará. o .

A cidade de Bomfim dista da capital da província
18 léguas.

;*.„:



— 124 -

FORMIGA.

Cidade importante, situada a 19 léguas de Lavras.
Tem 400 a 450 casas com 2,100 habitantes.
Possue tres igrejas. E' um centro de muito com-

mercio com os sertões. Tem 30 casas de negocio.
A cidade é atravessada por dous rios, o Formiga

e o Matacavallos. t
A população do municipio eleva-se a perto de 19,090

almas.

PlüMHY.

E' situada entre o Rio Grande e o Rio S. Francisco
no lugar em que estes dous rios se approximão mais
um do outro.

Tem cerca de 200 casas, das quaes 8 são de negocio.
A população é de 500 almas. Possue duas igrejas,

uma das quaes em construcção.
Faz algum commereio.
A povoação é bonita e está bem collocada ao péda serra do Piumby.
Perto ha 5 fabricas de ferro pertencentes aos Srs. :João Ferreira de Oliveira, Manoel Alveâ Pereira, Anto-mo Barcellos, Anlonio José Rodrigues Barboza, e Martins

Arruda.
A população do municipio é de cerca de 11,000almas.

PITANGUI.

Cidade situada a meia légua do rio Pará. Tem 500casas-com 1,600 habitantes e 20 casas de negocio.Possue 5 igrejas, um theatro e um hospital. 
'

Faz muilo commereio é centro de um importantíssimodistricto algodoeiro, onde se cultiva tambem o milhofeijão, mamona e canna
Qn°nnnUmero doá hibitan^ do municipio eleva-se a20,000 pouco mais ou menos.

O seu território possue preciosas minas de ouro e
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ferro, ainda pouco exploradas por falta de capitães e
de meios de transporte.

para'

Villa situada a 7 léguas de Pitangui e a 4 4/2 léguas
do rio Paraopeba.

Tem 800 habitantes e 300 casas, 6 das quaes são
de negocio. Possue duas igrejas.

Faz pouco commercio.
O municipio tem cerca de 23,000 almas e mais de

100 fazendas.
O solo é muito fértil e nelle cultiva-se muito a canna

de assucar.

SABARÁ.

Cidade importante situada na margem direita do Rio
das Velhas, e a 14 léguas pouco mais ou menos de
Ouro Preto, capital da provincia.

Tem cerca de 4>000 casas e 4,500 habitantes.
Possue 6 igrejas, um hospital e um theatro.
Faz activissimo commercio com a capital do Império

e com o interior da provincia,
Os habitantes da cidade dedicão-se ao fabrico dos

tecidos de algodão e a diversas artes.
Existe perto da cidade uma grande pedreira de mar- ^
more. •*?'*

A 2 i/2 léguas fica a companhia de mineração do *
Morro Velho, que tem de 2,500 a 2,600 empregados,
e onde ha duas igrejas, uma protestante e outra cathohca.

O município produz ouro, ferro, assucar, aguar-
dente, vinagre, farinha de mandioca e de milho; poi-
vilho, toucinho, tabaco, todos os cereaes, salilre, sola
e fruetas da melhor qualidade. ¦¦- _

Fazem-se tecidos de algodão e lã, azeite e sabão
ordinário _ .. tp

A população do município orça por 35,000 habitantes.
Rio de Janeiro, m&~-F.P. Passos.
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Variedades è loticias Industriaes.
Bezoiro.

Extrahe-sp na Suissa , do bezoiro um óleo apro-
priado ás saladas e às machinas. Na Prússia prepara-
se uma farinha com que se sustentão as perdizes.
Jouglet obteve do bezoiro uma matéria corante va-
riando do amarello chromo ao amarello côr de ouro;
esta matéria corante existe no, insecto em centenas de
granamos. Finalmente Mr. Mené, considera este coleop-
tero como fornecedor de um poderoso estrume, pois
que segundo a analyse por elle feita, o bezoiro contém
no estado de larva 1,60 °/, de azoto e no de inseclo
3,12.

Cliina-Círass.

O cumprimento, a íinura e a brancura da China-Grass
são qualidades que, ha séculos provocão na China o
emprego desta urlicacea , espalhada como suas con-
generes por todo o solo do Celeste Império.

A Europa tem procurado tambem utilisar uma sub-
stancia lão liberalmente fornecida pela natureza, e
ensaios numerosos, que remontão a dous séculos se
succedêrão sem dar os resultados esperados por seus
promotores. Todavia estas investigações dotarão a in-
dustria com um elemento, susceptível de interessantes
applicações tanto na especialidade têxtil como na fa-
bricação do papel. Prosper Mynié, em França, foi um
de nossos contemporâneos que parece haver melhor
apreciado o partido que se pôde tirar da China-Grass.

Ot Dr. Grothe, director da fabrica de Rummelsberg
perto de Berlin, depois de ter reunido em um tra-
tado, todos os dados que lhe foi possivel conhecer
sobre a cultura e o trabalho das urticeas, trabalhos
que elle faz partir de 1723 na Allemanha, emprega ac-
tuálmente para as brochagens de artigos de novidades
fios de China-Grass brancos ou tintos. Elle obteve
de uma plantação da espécie divisa 50 °/0 de fibras
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seccas, sendo 30 de filamentos longos e extra-finos,
e é notável que nas regiões montanhosas onde a
temperatura rigorosa oppõe-se ao desenvolvimento-do
linho, as urticeas produzão maravilhosamente.

Aphorismos commerciaes..
íí» ¦,'

1. Quem empresta avilta, quem pede emprestado
escravisa-se.

2. Fazer credito é jogar sobre o futuro, é contar
como realizado o que está ainda por nascer, é tomar
uma esperança por uma certeza.

3 Onde o credito planta a barraca, abriga-se a
hMnPíirrfttít

4. Os tres únicos bancos que dão riqueza são: tra-
balho, ordem e economia.

Guerra ao tabaco.

Segundo Noel, uma associação fundada em Paris e
com visos de estender-se por todo o território francez
tomou por objecto fazer conhecer ás populações os
perigos que resultão do abuso do cigarro e do ca-
chimbo.

Qual será a influencia, e quaes os resultados da
creação desta aisociação de temperança? Não o sa-
bemos. Os reis, os papas, os imans, os califas, por
mais de uma vez, se tem ligado contra o uso e o
abuso do tabaco e nada obtiverão.

Jacques Io declarou que o tabaco devia ser estir-
pado como uma planta suspeita, chegando mesmo a
publicar uma satyra contra os fumantes.

Isabel ordenou aos bedéis o confisco das bocetas.
Um decreto da Transylvania ameaçava com a perda dos
bens aquelles que cultivavão o tabaco. A crueldade
chegou a ponto na Pérsia, na Turquia e na Rússia
que Amurat IV e o grão duque de Moscovia mandarão
cortar o nariz e mesmo matar os fumantes.

O que, porém, excede a toda a expectativa é que,
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fulminando Urbano VIII e Clemente XI bullas do
excomunhão contra aquelles que tomassem tabaco
nas igrejas seja todavia raro o sacerdote que não
toma a sua pitada nos templos sagrados.

Quem diria, exclama Hesper, que a descoberta de
um| planta virosa, nauseante, de um sabor acre e
de cheiro repugnante, tivesse uma tão grande influencia
sobre o estada social de todas as nações l

; ''¦''::•,. ¦.'..." ¦ w-
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Entre os nossos mais hábeis artistas em ourivesafia

tem sabido distinguir-se e de muito o Sr. Manoel
Joaquim Valentira, pela perfeição que se nota unida
ao mais apurado gosto em seus trabalhos. Não se li-
mitando unicamente á execução de alheios desenhos,
mas elle próprio compondo, creando e executando,
revela não vulgar intelligencia, que dá a suas obras
um valor verdadeiramente artístico.

Tivemos recentemente oceasiao de vêr e apreciar
vários trabalhos seus que por si sós serião suficientes
para crear uma reputação. São esses trabalhos uma
coroa de louros, em ouro a duas cores, um fac-simile
das armas brasileiras e ou iro das poituguezas, exe~
cutadas em prata.

Todas essas obras primão pela perfeição do acabado
e sorprendente delicadeza na execuçÉ) difficil e rninu-
ciosa de seus accessorios.

Vimos tambem um nova obra que mais robustece
q juízo que já fazíamos da habilidade do Sr. Valentim.
E um alfinete destinado como offerta ao Sr. Furtado
Coelho, emprezario do theatro Gymnasio. Nesse alti-
nete soube o artista congregar, além das iniciaes do
destinatário, os emblemas dos attributos que merecir
damente lhe cabem como escriptor, como compositor,
e como emprezario e actor.

Um tronco de arvore, esgalhado e sem folhas, re-
presenta o F, e junta ao tronco, representando o
C, v.ê-se pousado um coelho, o qual com uma,das
mãos segura uma penna e na outra empunha o bastão^

«V
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emblema do mando como emprezario. Graciosamente
dispostos a esmo nota-se um livro, uma lyra e uma
mascara, que symbolisão a literatura, a musica e o
theatro. Circumda os emblemas uma coroa de louros.

Todo o conjuncto, que é executado em ouro de duas
cores e prata fina, e cuja composição e agrupamento
revelão intuição da arte, não oecupa mais que cerca
de dous centimetros de altura sobre um de largura.
No entanto,* nota-se em tudo, nas mais insignificantes
partes da composição,' a mais perfeita e distineta indi-
cação, de modo que de um alfinete, cujo valor in-
trinseco é diminuto,, fez o Sr'. Valentim uma preciosa
jóia, que, além de ser digna do talentoso artista a
quem foi offertada, por mais de um motivo faz honra
ao artista que a creou e executou.

As armas porluguezas são destinadas, por oíferta
do Sr. Valentim, ao asylo de Maria Pia em Lisboa, e
as nacionaes ao estabelecimento photographico do Sr.
J. F. Guimarães.

[Estrahido).

mm®m estatísticos
Exportação total de café desde 1822 até 1869.

ANNOS SACCAS

1822. 152,048
1823. 185,000
182/1. 224,000
1825. 183,136
1826. 260,000
1827. 350,000
1828. 364,147
1829. 375,107
1830. 391,785
1831. 448,249
1832., 478,950
1833. 361,692
1834. 560,759
1835. 647,435
1836. 715,893
1837. 607,095

rANNOS

1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.

SACCAS

766,696
889,324

1,068,418
1,028,368
1,152,608.
1,165,631
1,252,935
1,191,641
1,511,096
1,641,560
1,710,715
1,459,968
1,343,484
2,040,405
1,906,472
1,638,210

ANNOS

1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.

SACCAS

1,988,197
2,408,236
2,098,312
2,099,780
1,830,438
2,030,266
2,127,219
2.069,627
1,485,220
1,350,109
1,480,134
1,801,952
1,934,896
2,659,753
2,265,185
2,564,975

70 9
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Correspondência agrícola sotoe a Província
do Paraná

Continuação da pagina 85.

O chá paranaense que chamou a attenção do jury
da exposição universal de França, e ainda, na ultima
nacional foi premiado, dando lugar ao pedido de
8,000 kilógrammos de uma casa de Londres nesle
anno, jaz por terra a despeito da propriedade do
terreno para sua cultura.

Possuímos grande numero de plantas textis indi-
genas, occupando o^ primeiro lugar pela sua abun-
dancia e qualidade o linho que se exlrahe da urtiga
brava.

Dá lonas excellentes; o algodão, cuja cultura vai
tornando incremento, prometle elevar-se no quadro dos
produetos da provincia.

A lã, favorecida pela legislação provincial com a
isenção dos direitos de exportação, apenas começa a
ser explorada; todavia ha estabelecimentos optima-
mente montados, sendo o principal o que pertenceao Exm. Sr. ex-ministro da agricultura, conselheiro
Marcondes.

Possuímos carneiros das melhores raças.
A melhor fazenda de criação de gado bovino, é a

que pertence ao cororel Forlunato José de Camargo,
pelo amor com que se dedica ao melhoramento pastorildo paiz, introduzindo rezes das mais celebradas es-
pecies européas.

Machinas. — Descrevi rapidamente a agricultura,
comprehendendo em largos traços as industrias quedelia procedem.

Tratarei de especificar tambem perfunetoriaménte o
estudo industrial propriamente dito, isto é, as fabricas
da província.

O maior numero"de engenhos existentes na pro-'vincia é o dos que são destinados ao fabrico da tíerva
mate. Existem tanto em serra acima, principalmente
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na comarca da capital, como em serra abaixo, no
municipio de Morretes; e são todos movidos por
água.

Em serra abaixo avuílão tambem os de descascar
arroz, moer canna e serraria de.madeiras; tendo,
tanto uns como outros, a água por principal motor;
e nolando que dos de canna uns são movidos por
água e outros por animaes.

A aguardente que produzem é sufficiente paraim-
pedir a importaçãov

As madeiras, exportadas da comarca marítima só-
mente, representarão no anno passado o valor official
de 42:6365.661. Quanto não. subirá este algarismo,
podendo demandar os portos de embarque a prodi-
giosa profusão de pinheiros de serra acima!

A exportação de arroz no anno de 1866 foi de 6,287
alqueires, no valor de 56:582$)00, e do primeiro se-
mestre de 1867 foi de 3,396, no valor de 15:282$..

Dos mais gêneros exportados no Io semestre de 1867
colhi os dados estatísticos constantes do quadro que
ajunto a estas informações; não tendo tido* tempo
para examinar todos os despachos do anno inteiro.

As olarias da cidade de Ántonina exportarão 44,500
telhas no valor de 1:1385.500.

Ás fabricas desta espécie limitão-se, tanto alli como
em serra acima, ao fabrico de telhas e tijolos con-
sumidos na província. Pouca louça produzem na ma-
rinha, e nenhuma i>o interior.

Os íamos em corda em alguns municípios são im-
portados, e em outros dão para o consumo e para
alguma exportação.

No primeiro semestre do anno passado forão des-
pachados -883 arrobas desta espécie, e 22 de fumo em
folha no valor total de 3:7425.000.

Fabricão-se nos campos geraes alguns tecidos de
lã como baixeiros, coxonilhos, ejc.

Alguns trançados de lonca ou pelle de animaes cavalla-
res, e alguns arreios campeiros de sola lavrada, segundo

•
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o gosto e uso peculiar dos materiaes do paiz, imitados

dos da provincia do Rio Grande e republicas vizinhas.
A marinha fornece-se de cal nos sam baques ou mon-

toes de conchas que existem pelos matos, ou ainda
ajuntando as mesmas conchas para calcinar, no centro
da provincia, porém, a cal que existe em bancos mais
ou menos extensos, mas em abundância.

Termino aqui estas notas, porque não me é dado
presentemente alongar-me na descripção de assumpto
tão variado e complexo, que demanda tempo paraser convenientemente tratado, e pedindo desculpa á
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional de não cor-
responder cabalmente á sua espectativa, aguardando
outra opportiínidade para enviar-lhe trabalho mais com-
pleto á proporção que fôr adquirindo os dados quetenho procurado obter. Entretanto, rogo ainda á be-
nemerila associação que se utilise dos poucos serviços
que lhe possa prestar na certeza de que faço empe-
nho em concorrer com o meu contingente para os
mesmos fins da associação, senão com a grandeza
que a causa requer, ao menos com muito boa von-
tade.

Deus guarde a V. S.—Coritiba, Io de Fevereiro de
1869.—Illm, Sr. Dr. José Pereira Rego Filho, digno
secretario geral da Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional.—Dr. José Cândido da Silva Murici.

Bio de Janeiro, 1870. -Typographia Universal a, Laemmert,
Rua dos Inválidos, 61 B.



Apparelho destinado a impedir os depósitos nas caldeiras
geradoras a vapor por Mr. íorster.

ifio
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Sessão ela %o Administrativo em o í° ele Abi-il
ele 4870.

VICE-PRESfDENCiA DO EXM. SR. CONSELHEIRO DE ESTADO BARÃO DAS
TRES BARRAS.

. Achando-se . presentes os membros do conselho,
Srs. conselheiro Barão das Tres Barras, Drs. .GabagMa,
Jiicoláo Moreira, Souza Costa, Souza Rego;"Lopo€or-
deíro, Réhouças, Bomsucesso, Pereira Portugal,, Ias-
centes Pinto, Pereira. Rego Filho, e Sayão Lobato So-
brilho; cornmendadores, Azevedo, e Norberto; José
Botelho,, Camiilode Lellis, José Maria dos Reis, Hen-
rique- Naécentes, Cardoso,, e flíazãa; e os sócios effec-
tivos Srs. Drs. Fernando Pires Ferreira, e José.Carlos'
de Bulhões Ribeiro; Manoel Joaquim Yalentim;, e Jo«ão
éé Souza Rosa, foi aberta a sessão. ...'

Antes que fosse lida a acla e começassem os tra-
70 10
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meio século, o pacto fundamental, deviãò sentir-se
justamente orgulhosos de sua obra; hoje também a
Mação innebriada de júbilo pelos feitos grandiosos que
acabão de dar tanto lustre ao nome brasileiro tem
direito de ufanar-se de haver sabido conservar esse
precioso legado de patriotismo.

A' lei suprema do Estado achão-se estreitamente li"
gados os feitos gloriosos das valentes phalanges, da
brilhante pleiade de tantos heróes, que nos ríos e
campos do Paraguay desfraldarão ó pavilhão brasi-
leiro como emblema de bravura , de civilisação e de
liberdade.

E' a monarchia-constitucional que tem mantido a
integridade do Império e robustecido a nação: a ella
se deve o vigor, a energia e a tenacidade com qneforão repellidos os insultos e aggressoes do tyranno mais
loucamente ambicioso e audaz dos tempos modernos.

Senhor! Essa luta de honra, felizmente concluída,
é para V. M. I., para Sua Alteza o Sr. Conde d'Eu e
para todos os corpos do exercito, de voluntários e da
armadia um titulo immorredouro á gratidão nacional ;
gratidão que ninguém teria eloqüência para exprimir,
mas que V. M. I. já terá aquilatado pelas ovações
contínuas que principiarão a 1 de Março nas margens
do Aquidaban e vão ecoando através dos dous mundos.

O juizo imparcial da posteridade perpetuará este
acontecimento como triumpho dos princípios civilisa-
dores do século xix, dignamente representados porV. M. I. e pelos Aluados.

A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional sem-
pre acompanhou o sentimento publico nos dias festivos
da pátria; mas hoje tem dopla satisfação em inden-
íificar-se com elle; porque, após longa e devastadora
guerra, alimenta a esperança de que vai despontar
duradouro periodo de paz, no qual mais poderososelementos e recursos convergirão para dar amplo desen-
volvímento á industria e agricultura, estas duas podero-sas alavancas do progresso e engrandecímento dos povos*

«. Senhor I A Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
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cional tem a honra de saudar a Yossa Magestade Im-
perial, a Sua Magestade a Imperatriz, a Sua Alteza
Imperial pelo feliz anniversario do juramento cia Cons-tituição, e congratula-se corri toda a Nação Brasileira
pelas explendidas victorias que. á sombra de nossas
sábias instituições alcançarão as armas do Império
sob o supremo commando do Invicto General e Augusto
Príncipe o Senhor Conde d'Eu. »

Declarou mais o mesmo Sr. Dr. Gabaglia que S.
M. o Imperador se dignara responder que — agradecia
e se associava aos sentimentos manifestados pela So»
ciedade Auxiliadora da Industria Nacional.—A resposta
foi recebida com muito especial agrado e o mais pro-fundo respeito; e o discurso foi remettido ao Sr. re-
dactor do Auxiliàdor para ter a devida publicidade.Foi nomeada uma commissão para, .por parte desta
Sociedade, felicitar e comprimentar áS. M. o Imperador
pela terminação da guerra que o governo sustentou
contra o Paraguay, ficando a mesma commissão com-
posta dos Srs. Drs. Gabaglia, Lopo Cordeiro, e Sayão
Lobato Sobrinho; Commendadador Azevedo e José Maria
dos Reis.

Forão lidos e ficarão sobre a mesa para serem oppor-
íunamente discutidos os seguintes pareceres:

i.° Da secção de agricultura sobre o esboço de me-
rnoria, traçado pelo Sr. Dr. Custodio Luiz de Miranda,
agricultor em Rezende, provincia do Rio de Janeiro,
com o tim de resolver quatro das questões agricolas,
que esta Sociedade propuzera a prêmio em sua ultima
sessão anniversaria:

2.° Da mesma secção sobre uma amostra de lupulo
enviada á Sociedade pelo Sr. Commendador Antônio
José Gomes Pereira Bastos, que cultiva essa planta
em sua chácara á rua do Riachuelo ; sendo as plantas
que fornecerão essa amostra provenientes de ornas
modas importadas pelo mesmo senhor em 1869;

3." Ainda da mesma secção sobre o requerimento
que a Sociedade recebeu com o Aviso n. 15 de 14 de,
Março ultimo, e em que Luiz Emmanuei Schraaltz,
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residente no municipio de Campos, solicita privilegio,
por dez annos para. .os.; melhoramentos que intenta
introduzir na fabricação do assucar., u •¦>¦,

Foi mais apresentado um parecer assignado tão
somente pelo Sr. Dr. Antônio Corrêa de Souza Cosia,
presidente aa secção de geologia applicada e chimica
industrial, acerca da pretenção de, Carlos Guilherme
Firedemvirch, colono da colônia Biumeneau, que so-
licita privilegio para fabricar vinho e álcool de laranjas-,
e foi remettido aos Srs. secretario e membros da mes-
rna secção para que, Concordando, assignem o mesmo
parecer, ou no caso contrario dêm outro em sepa-
rado.Â -o -'ei ,x

Foi remetlida ás secções reunidas de colonisação e
de agricultura, para informarem com seu parecer,uma memória-escripta pelo Sr. John Otlo Louis Níè-'¦
meyer, e em que esle senhor traía desenvolvidamente
do estado de agricultura na provincia de Santa Calha-
rina e da necessidade de anima-la e de ajudar o seu
desenvolvimento, fazendo acompanhar esta memória
de um mappa da colônia D. Francisca. ,'Foi.finalmente 

lido o parecer do Sr. director das
exposições dado sobre o Aviso n. 3 de 10 de Março
ultimo, do ministério da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, em que o mesmo ministério chama
a attenção desla sociedade para o annuncio inserto no
Diário Official daquella data acerca da exposição quedeve ter lugar na cidade de Cordova, da Republica
Argentina, era 15 de Outubro deste anno, e i,ecom-
menda a coadjuvação ao pensamento do governo, visto
que, em conseqüência das actuaes circumstancias fi-
nanceiras do paiz, não pôde o governo tomar partedirecta nessa exposição. Depois de varias considera-
ções conclue esse parecer que o conselho da socie-
dade autorise ao mesmo Sr. director a dirigir-se em
seu nome aos presidentes das províncias, afim de
que elles, com a maior urgência, convidem, pormeio de circulares, as municipalidades imis indus-
triaes das respectivas províncias, para que hajão seus
municípios de concorrer á exposição internacional
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que vai ter lugar na cidade de Gordova em 15 de
Outubro do corrente anuo^ devendo os expositores
enviar por intermédio dás mesmas municipalidades, e
estas pelo das respectivas presidências, os seus pro-duetos até o ultimo de Agosto ao referido Sr. direc-
tor das exposições, nesta corte, devendo tudo vir per-feitamente acondicionado e com rótulo « A' exposi-
ção internacional de Cordova » , para que este senhor
entendendo-se com o governo imperial por intermédio
da secretaria de estado dos negócios da Agricultura
Commercio e Obras Publicas, possa enviar todos os
productos recebidos com destino á exposição no pri-
meiro paquete do próximo mez de Setembro, para a
capital da Confederação Argentina. E quanto ao mu-
nicipio neutro, que por meio de repetidos annuncios
nas folhas diárias se convidem ou chamem expositores
para o mesmo fim.

Sendo approvada a urgência proposta pelo Sr, com-
mendador Azevedo, entrou este parecer logo em dis-
cussão, e nella tomarão parte os Srs. Dr. Nicoláo
Moreira, Lellis, Dr. Lopo Cordeiro, commendador Aze-
vedo, Dr. Pereira Rego Filho, ainda Drs Nicoláo Mo-
reira e Lopo Cordeiro, José Maria dos Reis, e Dr.
Gabaglia, que concluio propondo « que ficasse adiada
esta discussão para continuar em outra oceasião, ainda
que para isso fosse necessário convocar uma sessão
extraordinária », ao que o Sr. Dr. Sayão Lobato Sòbri»
nho fez o seguinte additamento :« que o parecer em
discussão fosse remettido, para ser examinado e sobre
o assumpto emittir sua opinião, a uma commissao
composta de todos os Srs. presidentes de secção e
do mesmo Sr. director das exposições. »

Passando-se á votação, approvárão-se a proposta
do Sr. Dr. Gabaglia, e additamento do Sr. Dr. Sayão
Lobato Sobrinho.

Estando a hora bastante adiantada, não puderão
entrar em discussão os pareceres apresentados nas
sessões anteriores, que estavão dados para ordem do
dia, e por isso o Sr. presidente levantou a presente
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sessão, dando para oráenm do dia áa segointe: discussão
ám pareceres apresentados,—Barão das Trés Barras,
vice-füresleate.—Dr, José 

'.Pereira 
Rego Filho, se-

cretario gerai — Bacharel Joaquim José de Mqu&ira
Fühú, secretario adjunto interino.

&emã<&- ã® Coasse!!*» A tf »jrô._tistratô¥ __ essa 1® <&& AhwM
de f $-TO_.

V1€E-PRES-II>E.NCIA -BO EXM, SR-, CONSELHEIRO BE ESTADO
BARÃO DAS TRES BARRAS.

Àchando-se presentes os membros do conselho, Srs.
conselheiro Barão das Tres Barras; Drs, Gabaglia, Ni-
coláo Moreira, Galvão, Souza Costa, Rebouças, Bom-
suecesso, Lopo Cordeiro, Siqueira Filho, Pereira Por-
tugal, Nascentes Pinto, Figueiróa, Barthoíomeu, Pereira
Rego filho, e Sayão Lobato Sobrinho, coiMoeudadores
Azevedo e Norberto; José Botelho, Camillo de Lellis,
José Maria dos Reis, José Maria Pereira, Satíaminí,
Coimbra, Rabello, Macedo, Henrique Nascentes, Des-
champs de Montmorency, e Cardozo ; e os sócios effe-
ciívos, Srs. Drs. Fernando Francisco da Costa Ferraz,
e Luiz Henrique dé Moraes Garcez; Manoel Luiz Re-
gadas, João de Souza Rosa, e José Luiz Mendes; foi
aberta a sessão, lida e, sem discussão, approvada a
acta da anterior, que teveíugar emo Io do corrente
mez.

EXPEDIENTE.

Aviso do ministério da agricultura, commercio e
obras publicas n. 2 cie 12 do corrente mez, acom-
panhaodo o requerimento em que Joaquim Thomaz
de Bntó pede privilegio exclusivo por vinte annos
para a introducção no paiz de machinas movidas a
vapor destinadas ao corte e preparo de rolhas de cor-
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tiça. A' secção de machinas e appaielhos para informar
com seu pareeer.

Foi remettiíioá bibliotheea um exemplar doüegu-
lamenio da Exposição de Cordova, remettido a esta
sociedade peio consolado dai Itepablica Argentina nesta
corte.

O Sr. Dr. Lopo Cordeiro propoz que se nomeassem
duas commissões incumbidas de eonipri montarem em
nome desta sociedade a Soa Alteza o Sr. Conde â'Ea
e ao Exm. Sr. conselheiro Paranhos por oceasião de
soa chegada a esta eôrte; e> assfm so vencendo, fo
ram nomeados, para comporem a primeira eonimissão,
m Sr»-4 Drs. Lopo Cordeiro, Joaquim José de Siqueira
Filho, e Antônio Fernandes Pereira Portugal, coronel
Norberto Augusto Lopes, José Botelho de Araújo Car-
valho, liguei Calmon Menezes de Macedo, e thomaz
Desehamps de Montmorency; e para a segunda, os
Srs. Drs. 'José Pereira lego Filho, Antônio Corrêa de
Souza Costa e Nicoláo Joaquim Moreira.

O Sr. Dr. Nicoláo Moreira, tomando'a palavra pela
orclem, disse que desejava ser informado pela mesa
do que ha oceorrido acerca da escola nocturna para
adultos, que ha tanto tempo a sociedade resolveu
crear e manter a expensas suas.

O Sr. secretario geral, respondendo, declarou que
já tinha tomado as devidas providencias a semelhante
respeito, fazendo sentir ao Sr. director dos cursos e
da escola nocturna que era tempo de dar execução ao
compromisso contrahido pela sociedade; o que «até
este momento aguardava a decisão de S. S , tendo por
isso, ao que lhe parecia, feito a mesa o que lhe com-
petia e estava ao seu alcance. ¦

ordem; do dià.

Entrou em discussão o parecer'dasecção de macbiT
nas e apparelhos sobre a pretençâo de José Gomes de
Oliveira- Guimarães & C, que solicitão a concessão de
privilegio por dez annos para vender machinas de
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descascar, limpar, brunir, e separar café, fabricadas
por E. Carver & C., de Bridgewater Boston.

A secção diz que pelos dados, que lhe forão apre-
sentados e que vierão juntos á petição, reconheceu ser
esta machina a mesma sobre que já deu parecer em23 de Abril de 1868, quando informou uma petição de
Alberto Angeli, e, depois de transcrever aquelle pa-recer, conclue que, expondo os petecionarios á venda
ha muito tempo as machinas, para que pedem privile-
gio, não podem, em vista do disposto no § 10° do
art, 6o da Lei de 28'de Agosto de 1830, alcançar o
privilegio requerido.

Tomarão parte nesta discussão os Srs. Drs. Garcez
e Gabaglia; faltando cada um destes Srs.-duas vezes,
e ainda o Sr. Dr. Pereira Rego Filho, depois do quefoi o parecer submetüdo á votação, e approvado.

Foi lido um parecer da secção cie agricultura, dado
sobre uma amostra de lupulo enviada á sociedade peloSr. commendador Antônio José Gomes Pereira Bastos,
sendo as plantas, que fornecerão essa amostra, culti-
vadas na chácara do mesmo Sr. situada à.rua cio Ria-
chuelo e provenientes de umas mudas por elie impor-
tadas em 1869. A secção, dizendo que não lhe causou
sorpreza a noticia- e muito menos a prova material da
cultura dojupulo no município neutro, conclue com
varias considerações scientificas a respeito cio lupulo.

Tomando-se como simples informação o que aca-
bava de ser lido, não houve votação, resolvendo-se
unicamente que fosse impresso no jornal O Auxi-
Hador.

Forão sem discussão approvados os dous seguintes
pareceres da secçáo de agricultura:

1.° Sobre o requerimento recebido com o Aviso n.
15 de 14 de Março deste anno, em que Luiz Emrnanuel
Schmaltz solicita privilegio exclusivo por dez annos
para os melhoramentos que intenta introduzir na fa-
bricação do assucar. A secção apresentando as consi-
derações que lhe occorrérão fazer, resultantes do
estudo a que teve de proceder sobre o assurnpto*
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concluo que o peticionario não tem, em seu novo
processo de fabricar assucar, nada de original senão
a alimentação das fornalhas pelo fogo sobreposto ás
grelhas, e a estufa mecânica onde sécca o bagaço quea ella vai ter por uma corrente contínua, e debaixo
deste ponto de vista não porá embargos ao pedido;não acontecendo o mesmo, porém, pelo qne respeita
á applicação do bi-sulfito de cal como clarificador. rf

Conceder privilegio a nm único individuo para em-
pregar um agente chimico tao conhecido em seus
effeitos, e que não demanda processos especiaes em
sua applicação, como clarificador do caldo de cánna,
seria não só impossibilitar o desenvolvimento e me-
lhoramenío da industria sacharina no paiz, como Iam-
bem levar o governo á critica posição de conceder
amanhã privilegio, a quem se lembrasse de o pedir
para o emprego da albumina, da agua de cal, do
sangue chrystallisado e a outros reagentes chimicos
mais on menos conhecidos e experimentados, e portanto
entende que.se deve informar ao governo serem di-
goas da concessão do privilegio pedido, Io o as-
sentamento de bangüês de fogo sobreposto; 2o as
estufas mecânicas para seccar o bagaço da canna, meího
ramentos apresentados pelo peticionario.

2.° Sobre o Esboço de memória traçado pelo Sr. Dr.
Custodio Luiz de Miranda, agricultor em Resende, pro-
vincia do Rio'de Janeiro, com o fim de resolver quatro
das questões agrícolas, que esta sociedade propuzera
a prêmio em sua ultima sessão anniversaria. A secção
faz minuciosas considerações apreciando o trabalho de
que se trata, e que foi submellido a seu exame, e
conclue que se mande imprimir no jornal da sociedade
o Esboço de memória do Sr. Dr. Custodio Luiz de Mi-
randa, e que se agradeça ao mesmo Sr. as reflexões
praticas com que procurou obsequiar a sociedade e
servir o paiz.

Entrarão mais em discussão o parecer da maioria
da secção de geologia applieada e chimica industrial
e voto em separado dado pelo secretario da mesma



— 144 -

secção, o Sr. Dr. Bartholomeu José Pereira, sobre o
processo de conservação de carnes verdes de que se
diz inventor Eugênio Leclercç, residente em Elbeuf.

A maioria da secção, em resultado de seu estudo e
apreciações, conelue: Io, que o processo do Sr. Eu-
gênio Leclercq para conservação das carnes verdes
nada oferece de novo, nada se podendo dizer por isso
<íe sua invenção; _\ que tal processo não pôde ser con-
siderado o mais efficaz e vantajoso, porque não garante
a conservação da carne, e dá-lhe um sabor extrema-
mente-desagradável.

E o Sr. Dr. Bartholomeq diz que não subscreve o
parecer, primeiramente porque entende que é esta uma
questão meramente pratica e que só pela experiência
pôde ser decidida, entretanto que o voto da maioria é
apenas urna theoria ; em segundo lugar porque, ainda
quando ee pudesse prescindir da patrica para emitür-se
um juizo conscíencioso acerca do referido processo,as conclusões do parecer não assen tão nas premissas
estabelecidas, e depois de haver desenvolvido o seu
pensamento conelue : 1°, que o processo não pôde ser
considerado vantajoso ou não vantajoso sem que a expe-
riencia venha, a respeito pronunciar a sua ultima palavra,
porque é esta uma das questões, que somente pela expe-
riencia poderá ser estudada e resolvida; 2o, que, conse-
guinteroente, o governo imperial deve mandar experi-
mentar o processo de que se trata, afim de ser adoptado,
si se verificar que é profícuo.

Tomarão parte nesta discussão os Srs. Drs. Souza
Costa, Barlliolorneo, Nicoláo Moreira e Garcez; e
sendo o parecer sobraeüido á votação, foi approvado,
pelo que ficou prejudicado o voto em separado.

O Sr. Dr. Nicoláo Moreira disse que necessitando
o Sr. Dr. Gabaglia retirar-se por ser chegada a hora
da partida do trem de ferro, lhe pedia para solicitar
de S. Ex o Sr. presidente a convocação de uma sessão
extraordinária do conselho para apresentação e dis-
cussão do parecer da commissão'especial, nomeada
na sessão passada, sobre a exposição de'Cot .ova,

O Sr. commendador Azevedo, pelo mesmo motivo
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de retirada do Sr. Dr. Gabaglia, participou que a com-
missão, encarregada de, por parte desta sociedade,
felicitar a S. M. O Imperador pela conclusão da guerra
contra o Paragnay, desempenhara a incumbência que
lhe fora dada; e declarando o mesmo Sr. commen-
dador que S.M. se dignara respondei* — que se associava
e agradecia os sentimentos manifestados pela Sociedade
Auxiliadora da Industria, Nacional —disse o Sr. presi-
dente, que a resposta de S. M. era recebida com
muito especial agrado e o mais profundo respeito.

Estando a hora adiantada, o Sr. presidente levantou
a sessão, designando o dia de sabbado 23 do corrente
para ter lugar a sessão extraordinária pedida, e dando
para ordem do dia da primeira sessão ordinária, dis-
cussão dos pareceres já apresentados e que ainda
ficão sobre a mesa.

Barão das Tres Barras., vice-presidente.— José Au-
guslo Nascentes Pinto, servindo de secretario geral. —
Joaquim José de Siqueira Filho, servindo de secre-
tario adjunto.

Pareceres a que se refere a mela de 19 de Abril
ãe 18

Parecer cia secção de aiachma-s e apparelhos sobre a petição cie
José, Gomes de Oliveira Guimarães & .C.8

"A 
28 de Junho de 1869 requererão José Gomes

de Oliveira Guimarães &Ca, negociantes estabelecidos
á rua do Ouvidor *n. 71 A, privilegio por dez annos
para vender neste Império machinas de descascar,
limpar, brunir, e separar café, fabricadas por JE. Carver
& €\ de Bridgewater Boston.

A petição veio acompanhada de uma lithograpàáa
representando a «achina vista exteriormente e de uma
suecinta descripção.

Por ' estes dados reconheceu a oomuissão ser essa
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, a mesma machina sobre a qual a 23 de Abril de 1868
deu seu parecer nestes termos quando foi apresentada
por Alberto Angell: .

« Á petição de Alberto Angell veio acompanhada
de desenhos e de uma exposição assaz clara.

« 0 peticionario procedeu lambem a 5 de Março
ultimo passado em presença do presidente e do se-
cretario da secção de machinas e apparelhos á uma
experiência das suas machinas para descascar o café.

« Os dous elementos principaes da machina Angell
são um cylindro de ferro fundido com caneleiras ou
meias canaes ou chapas carrugadas fixas em molias de
aço. Ora acontece que precisamente estes dous ele-
mentos forão privilegiados por dez annos pelo go-verno imperial em 1864 á "William Von Wleck Lidger-
woocl, cuja petição dizia explicitamente ao terminar
ennumerando a espécie priviligiada."'¦«§ 4.° A applicaçao do panno de arame, de su-
perficies metallicas carrugadas ou ásperas applicadas
aos cylindros.

« § 5.° As chapas metallicas com a superfície per-furada de sorte que deixe pequenas elevações connexas
e ásperas.

« Além do ficar assim inteiramente prejudicada a
pretenção Angell, accresce que foi declarado à*secção
pelos procuradores do peticionario que a sua machina
estava já privilegiada na França, na Hespanha, nos
Estados-Unidos, na Bélgica e na Inglaterra.

« A Lei de 28 de Agosto de 1830, que rege ama-
teria, diz no seu art. 10: « A patente cessa e é ne-
nhuma;—§ 4.° Seo descobridor ou inventor obteve
pela mesma descuberta ou invenção patente ern paizestrangeiro. Neste caso, porém, terá como introduclor
direito ao prêmio estabelecido no- arL 3o.»

« Para que o1 peticionario tivesse direito ao prêmioestabelecido no art. 3o seria evidentemente necessário
que sua machina fosse superior ás conhecidas e
usadas no Brasil; mas esta hypothese não se realiza
e bem pelo contrario a machina Angell é inferior á
machina Lidgerwood, entre outros muitos pontos, no
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próprio cylindro elemento principal da machina, queé de ferro fundido na machina Ángell é. feito de
arame de aço na machina Lidgerwood, »

Accresce ainda á estas razões determinar ainda a
Lei de 28 de Agosto cie 1830 que os objectos, sobre
os quaes se requer privilegio, não sejão antes da con-
cessão expostos á venda quando diz:

« Art. 10 § 6o. '
« Cessa'tambem o direito de patente para aquelles

que, antes da concessão delia, usàvão do mesmo invento
ou descoberta. »

Os peticionarios contra esta disposição, vendem
descle muito tempo e annuncião pelo Jornal do
Commercio as machinas em questão com a mesma
lithographia que juntarão á petição.'

Por todos os motivos, que acaba de expender, é
de parecer a secção de machinas e apparelhos cia
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional que não
se pôde conceder a José Gomes de Oliveira Guima-
rães & C.a, o privilegio requerido.

Saia das sessões, ¦ em 14 de Março de 1870.—
André Rebouças,— Anionio de Paula Freitas.— Miguel
Couto dos Santos,

Parecer da secção de agricultura sobre uma amostra de tripulo
cultivada no município neutro.

Foi presente á secção de agricultura uma pequena
amostra de lupulo, cultivado na chácara do Sr. com-
mendaclor Antônio José Gomes Pereira Bastos, situada
á rua do Riachuelo, sendo as plantas que fornecerão
a referida amostra provenientes de umas mudas im-
portadas em 1869 pelo mesmo Sr. commendador.

A secção dirá ao conselho que não causou-lhe sor-
presa a noticia e muito menos. a prova material, da
cultura do lupulo no município neutro. O notável des-
envolvimento do linho, plantado em alguns quintaes
por simples amadores e sua apresentação na exposi-



ção nacional em 18*66-; a cui<tura da Ramie, backme-
ria teMaGÍssirm&, realizada pelo nosso cou sacio 0 Sr.
Lidgerwood, e iMe»© antes desle tentado pelo Sr.
Glaziou, distineto director do Passeio Publico, e .final-
mente.0 estudo da natureza da planta, da qnalidade
do terreno que mais lhe convém e da influencia do
calor humido que tanto favorece o seu desenvolvímen-
to, havião, ha muito, levado ao espirito dos membros
da secção de agricultura a convicção de que a cultura
do lupulo, já implantada com felizes resultados na
província do Rio Grande do Sul, podia lambera vingar
em certas localidades do município neutro,, onde se
oncontrão as condições de existência daquella planta,
e, felizmente, as experiências provocadas em pequena
escala pelo Sr. commendador Bastos e, com maior
expansão, no Jardim Botânico pelo Sr. Dr. Glass, de-
monstrarão ainda uma vez que a pratica nunca des-
mente a theoria quando esía se basêa nos verdadeiros
principios da sciencia.

Possuirá o lupulo cultivado no município neutro os
mesmos principios immediatos qoe o da Europa"?

A insignificanicia da amostra e a época em que foi
colhida impossíbiitárão a secção de responder a esta
questão, bem como a uma outra de na® menos im-
portancia; á quâldas espécies de lupulo estamos pres-tando nossos cuidados?

Como se sabe ha quatro qualidades de lupulo, todas
elías com propriedades physicas e organolepticas diffe-
rentes. Destas quatro qualidades uma é precoce è
ires -são tardias. Os cachos do lupulo tardio ap-resen-
íão-se em fasciculos dií&sos., carregados áè maior
quantidade de iôres de côr ainarelã intensa. Em
geral o lupulo tardio cresce mais luxudosamente e
por conseguinte deve ser plantado com imaidres íster-
vai Ios.

O lupulo precoce de sarmentos semi^Bscaraados é
considerado o melhor .pelo aroma forte que possue,
pela conservação do Aroma por-longo tiempo e: pela
qualidade e finura de sua farinha,. Entretanto o lupmlo
mm sarmentos vermelhos produz ricamente todos m
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annos e póde-se cultivar em terrenos em que ne-nhuma outra qualidade se desenvolveria. Fallando deterrenos não podemos deixar de reclamar toda a atten-
ção dos cultivadores de lupulo para a natureza doscampos que escolherem para o plantio daquelle vege-tal. O lupulo requer um terreno macio, argiloso, um
pouco arenoso e rico em húmus; uma exposição áluz do sol desde a manhã alé o meio dia; abrigo deventos fortes e constantes, prosperando, finalmente,
sempre quando plantado em ladeiras ligeiramente in-
clinadas ou junto a ouleiros.

Fora destas condições e de outras que seria fas-
tidioso enumerar neste momento, o principio impor-
tante do lupulo — aiupulina — perde em quantidade e
qualidade.

Taes são as ligeiras considerações que a secção de
agricultura tem a honra de apresentar ao conselho, queas avaliará como melhor aprouver á sua iilustração.

Sala das sessões em 1 de Abril de 1870.—Dr. Ni-
coláo Joaquim Moreira, presidente. — Dr. Ladisldo
fletto, Secretario. — Dr Antônio Fernandes Pereira
Portugal.

Parecer da secção de agricultura sobre a petição de privilegiofeito por Luiz Eminanuel Schmaltz para novos melhoramentos
introduzidos no fabrico do assucar.

Com officio datado em 18 de Março foi remettido
á secção de agricultura o requerimento em que Luiz
Emmanuel Schmaltz. natural da Suissa, e residente na
cidade de Campos dos Goytacazes. pede ao governo
imperial privilegio por dez annos para: 1.° Assentar
bangüês com fogo sobreposto, isto é, deitado de cima
para baixo. 2.° Montar seccadores do bagaço verde da
canna. 3.° Clarificar o assucar por meio do bi-sulfito
de cal liquido e preparar esle e seus accessorios.

Na exposição que faz destes melhoramentos no fa-
brico do assucar declara o Sr. Schmaltz que vendo
no antigo systema a difliculdade da fervura do caldo
70 ii



da canna em conseqüência de ficar isolado da acção do
fogo o terço superior das caldeiras e o caldo nelle
contido, procurou sanar este inconveniente envolveu-
do com fogo toda a superfície externa das caldeiras
de modo que aquelle agente acluasse directamente e
com igual intensidade sobre todo o caldo, resultando
d'ahi a fervura em pouco tempo.

Reconhecendo ao mesmo tempo a difficuldade de
obter para o traquejo da operação a quantidade de
combustível necessária e sobretudo em tempos chuvosos
e lugares onde a lenha escassêa, lembrou-se de em-
pregar o bagaço da canna, depois de convenientemente
preparado em uma estufa mecânica addicionada ao
apparelho. .w

Finalmente diz-nos ainda o Sr. Schmaltz que a ex-
periencia adquirida em alguns trabalhos o levou ao
conhecimento de que por meio do bi-sulfito de cal se
pode obter assucar branco de diversas gradaçoes.

A secção de agricultura, depois de um estudo em'
relação com a importância do assumpto tem o prazer
de declarar ao conselho que nenhuma dessas idéas
lhe é estranha e muito menos desconhecida no paiz.

Os inconvenientes apontados pelo Sr. Schmaltz quan-
to á difficuldade da fervura cio caldo cia canna em
conseqüência da acção do fogo não se fazer sentir
em toda a superfície das caldeiras já forão apontados
pelo riimiliador da Industria Nacional em 1839, pro-
pondo-se então o emprego de fornalhas econômicas,
cujo desenho se acha apenso ao mesmo Auxüiador.

No antigo systema, dizia o autor da noticia, a que
se refere a secção, a evaporação do caldo é feita pelo
excessivo calor que muitas vezes queima o assucar,
torna-o trigueiro e pouco rendoso; assentes, porém,
as lachas oblongas em fornalhas econômicas e nas quaes
o fogo circule em redor dellas, a evaporação será mais
breve, sem risco de queima e poupando o trabalho de
bater o caldo elevando-o, como se pratica.

Quanto ao emprego do bagaço da canna como com-
büstivel não ha fazendeiro algum que não reconheça
suas vantagens, e, como o conselho sabe, nas colônias
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ingíezas junta-se ao forno um apparelho par;) ex-tracçao dos gazes contidos no bagaço, o qual depoisde completamente secco entra para a fornalha comoagente da combustão e succedaneo da lenha.
Finalmente, em relação ao bi-sulfito de cal comoagente clarificador não sabemos se já é empregado pelosfabricantes brasileiros, o que porém podemos afiançare que o paiz industrial tem delle conhecimento.
Feitas estas pequenas considerações vê o conselho

que o Sr. Schmaltz nãotemem seu novo processo defabricar assucar, nada de original senão a alimentação
das fornalhas pelo fogo sobreposto ás grelbas e á es-tufa mecânica onde sécct o bagaço que a ella vaiter por uma corrente contínua, e debaixo deste pontode vista a seccão não porá embargos ao pedido do Sr.
Schmaltz.

O mesmo, porém, não pôde ella dizer a respeito
da applicação do bi-sulfito cie cal corno clarifica-
dor.

Conceder privilegio a um único indivíduo para em-
pregar um agente chimico tão conhecido em seus ef-
feitos e que não demanda processos especiaes em sua
applicação como clarificador do caldo da canna seria
não só impossibilitar o desenvolvimento e o melhora-
mento da industria saccharina no paiz, como também
levar o governo á critida posição de conceder amanhã
privilegio, áquem se lembrasse de pedi-lo, sob o em-
prego da albuminea, da agua de caí, de sangue crystal-
Usado e de outros reagentes chimicos mais ou menos
conhecidos e experimentados.

E nem póde valer em favor do peticionario o querer
preparar aquelle producto chimico, porquanto não sabe
a seccão, qual seria o processo de preparação que
seguiria, o Sr. Schmaltz, e qual a natureza do pro-

Nestas condições, pois, è a secçao de parecer que
se informe ao governo serem dignos de concessão ao
privilegio pedido: Io, o assentamento de bangüês de
logo sobreposto ; 2% as estufas mecânicas para seccar
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o bagaço da canna; únicos melhoramantos apresentados
pelo Sr. Schmaltz.

O conselho, porém, resolva como melhor entender
em sua sabedoria.

Sala das sessões, em o Io de Abril de $870.—Dr.
Nicoláo Joaquim Moreira, presidente.— Or. Lddisldo
Netto, secretario. — Dr. Antônio Fernandes Pereira
Portugal.

Parecer da secção de agricultura sobre o Esboço da Memória
remettido pelo Sr. Dr. Custodio Luiz de Miranda.

A secção de agricultura examinou com toda a
attenção o Esboço de memória, traçado pelo Sr. Dr.
Custodio Luiz de Miranda, agricultor em Rezende,
provincia do Rio de Janeiro, com o fim de resolver
quatro das questões agricolas que esta sociedade pro-
puzera á prêmio em uma de suas passadas sessões
anniversarias, sendo aquellas as seguintes: Io, se a
moléstia entomologica dos cafezeiros foi bem e devida-
mente estudada e qual o meio de previnir e remediar
esse mal; 2o, se a cultura do algodão pôde ser uma
grande fonte de riquezae substituir vantajosamente ado
café; 3°, se a esterilidade e a insalubridade de alguns
terrenos são devidos á destruição das malas, e qual
o meio de obstar e remediar esse mal; 4o, quaes as
necessidades mais urgentes da nossa lavoura.

O illustre autor do trabalho declara não tocar no
ponto theorico da natureza do mal dos cafezeiros por
acreditar, que nenhum resultado pratico útil poderá
fornecer-nos, e que portanto limita-se a fazer vêr que o
nosso çafezeiro é um indivíduo enfesado, e degenerado,
pois que é filho de cafezaes velhos, abandonados, e
vegetando em terrenos empobrecidos de sáes nutritivos;
que o çafezeiro plantado em lugar fresco, humido e
estrumado, quando atacado pelo mal não deixa cahir
as folhas como acontece ao çafezeiro que se acha em
terreno árido e pobre; neste caso não só a planta



- 153 —

despe-se completamente das folhas como também
succumbe pela cessação da respiração; que é prefe-ri vel estabelecer cafézaes em terreno plano com a con-
dição de drena-lo; que das diversas espécies de drenagem
a descoberta é da maior vantagem para o Brasil, visto
o pouco dispendio que acarreta; que as nossas terras
julgadas cançadas produzem muito melhor do que as de
outros paizes, posto que trabalhadas e estrumadas, e
assim é que emquanto na Europa o trigo, o milho e o
centeio dão 30 % e na Ásia o arroz 12 e 8 por 1,
entre nós basta queimar o mato e correr a enxada paratermos arroz e milho na proporção de 60 por 1 nas
capoeiras, e 30 por J nos sapezaes; que no plantio do
cafezeiro deve-se preferir o terreno plano, drenado,
ara-lo, e estruma-lo, irrigando-se depois durante a
cultura ; que nos morros é conveniente abrir vallas,
enche Ias de estrume, cobri-las com terra e sobre esta
proceder ao plantio do cafezeiro, tendo o cuidado de
reprezar as águas na parle superior por meio de açudes,
para a irrigação consecutiva das plantas, e de plantar
algumas arvores por entre os cafezeiros afim de som-
brealos; finalmente que a terra arada deve ser necessa-
riamente estrumada, sem o que produzirá menos que o
terreno apenas lavrado a enxada.

A respeito do segundo problema, o Sr. Dr. Custodio
diz-nos simplesmente que a cultura do café será sempre
a mais vantajosa para a provincia do Rio de Janeiro,
não se alargando mais porque confessa não entender
bem do que diz respeito ao algodão.

Em referencia á destruição das matas o autor da
Memória lastima e sente que os lavradores, com o
intuito de encontrar terrenos estrumados pela acção do
tempo, com o machado e a coivara não só estraguem
um rico patrimônio de muitas gerações, como também
tornem, com um tal proceder, os terrenos áridos, la-
vados e duros pela acção direcla do sol e das chuvas.

Quanto ás necessidades que com mais urgência
reclama a lavoura limita se o Sr. Dr. Custodio a apontar
as vias de communicação e o dinheiro barato e a longo
prazo. Finalmente, fazendo sentir a necessidade de que
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os presidentes viagem peío interior" de suas províncias,
fecha o seu trabalho o Sr Dr. Custodio explaoando-se em
considerações sobre as diversas espécies de regas pra-
ticadas na índia e independentes de aqueduetos.

Como o conselho deve ter colligido da leitura da
synopse do Sr. Dr. Custodio Luiz de Miranda, S. S.
não aitingio o ponto que tivera em vista a Socieda-de
Auxiliadora quando propoz as questões já mencio-
nadas.

Ha alguns factos filhos da observação do autor da
Memória; outros muitos porém são por demais conhe-
ciclos.

Assim é que em 1841 o Sr. Varhnagén aconselhava
a plantação de arvoredos por entre os cafezeiros como
se pralíca em Yenezuela, em Cuba, em Porto-Ríeo e
na Arábia ; o estabelecimento de cafezaes nas várzeas
tanto das provincias do Sul como de Pernambuco e Bahia,
insinuando ao mesmo f tempo que o bicho não ataca ao
vegetal quando perto dos matos e debaixo de galhos
de arvores frondosas.

Em gerai a secção achou pouco desenvolvimento e
nenhuma ordem no trabalho qne foi submettido ao
seu critério, fado este que se acha confirmado pelas
pfarazes seguintes do próprio autor:— sendo meu fitosomente consignar os factos em relação aos quesitossem entrar no desenvolvimento que elles possão com-
portar, não me preoecupo em ligar os artigos.

Em conclusão é a secção de'parecer qoe se mande
imprimir no Jornal da Sociedade o Esboço de memória
do Sr Dr» Custodio Luiz de Miranda, e que se agra-
deça ao mesmo penhor as reflexões praticas com que
procurou obseqular a Sociedade e servir ao paiz..

^ Sala das sessões, em. .1 de Abril de 1870.— Dr.
Nicoláo Joaquim Moreira, presidente.— Dr. Laâisláo
Nètto, ^secretario, — Dr. Antônio Fernandes Pereira



Parecer da maioria «ia secção de geologia applicaía • e chimiea
industriai sobre o processo de conservação de..carnes verdes.

Por officio da secretaria desta sociedade, datado de
19 de Dezembro de 1869, foi remettido á secção de
geologia applicada e chimiea iadustrial o Aviso de 13
de Dezembro do mesmo anno do ministério da agri-
cultura, commercio e obras publicas, acompanhando
uma carta do Sr. Eugênio Lecíercq, residente em Elbeuf,
ao Exm.1 Sr. Barão de Itajubá, relativa a um novo
processo para conservação de carnes verdes, inventado
pelo dito Sr. Lecíercq, afim de que a mesma secção
nforme com seu parecer.

O processo de que se diz inventor o Sr. Eugênio
Lecíercq é baseado na acção do principio tannico con-
tido no frueto do carvalho, do alumen, e do carvão
desenvolvido pela torrefacção dos mesmos fruetos,,
reduzidos á pó.

Para levar-se a effeito este processo íomaõ-se os
fruetos amargos bem seccos, divide-se cada nm em
5 ou 6 partes, conservando o seu invólucro e sub-
mette-se a uma forte torrefacção, reduzindo-se depois
todo o produeto á pò.

Isto feito, mistura-se com este pò uma certa quan-
tidade de alumen, equivalente a 3%, e deste produeto
lança-se uma primeira camada da espessura de 2 cen-
timetros uo fundo do barril; sobre esta lança-se uma
camada de carne verde, tendo-se o cuidado de encher
todos os interstícios com o mesmo pô. Novas super-
posições vão-se fazendo do mesmo modo até que o
barril fique cheio, isto feito, lança-se uma nova ca-
mada de 2 centímetros do mesmo ingrediente e

.fecha-se hermeticamente o mesmo barril.
Segundo affirma o autor, este processo é o mais

vantajoso e efficaz dos que se tem aconselhado até
hoje.

A secção estudando o processo lecíercq com ..Ioda
a attenção nao pôde deixar de exprimir cam toda a
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franqueza o seu juizo, dizendo que elle nada tem de
novo, e menos ainda de efíicaze vantajoso.

Com effeito o eníprego dos adstringentes e do carvão
vegetal é aconselhado desde tempos remotos para a
conservação da carne verde ; o processo do autor, pois,
que se basêa na applicação de taes substancias, não
pôde ser considerado uma invenção.

Quanto á efíicacia e vantagens praticas sobre os outros
processos conhecidos, a secção pôde affirmar, sem receio
de ser contestada, que os processos seguidos geral-
mente são muito superiores ao do autor, quer quanto
ã conservação propriamente dita, quer quanto á qua-
lidade da carne conservada.

Com effeito o processo de Appert, os processos or-
dinarios de salga e si bretudo o processo da injecção
vascular de uma solução concentrada de chlorureto de
sódio (sal commum) são incontestavelmente superiores
ao do aulhor, que além de pouco efficaz, dá á carne
um sabor adstringente e amargo extremamente desa-
gradavel, e que ella muito difficilmente poderá perder.

A' vista destas ligeiras considerações a secção é de
parecer :

1.° Que o processo do Sr. Eugênio Leclercq para
conservação das carnes vedes nada offerece de novo, não
se podendo dizer por isso de sua invenção.

2.° Que tal processo não pôde ser considerado o mais
efficaz e vantajoso porque não garante a conservação da
«arne e dá-lhe um sabor extremamente desagradável.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da Indus-
iria Nacional, 1" de Fevereiro de 1870. -Antônio Corrêa
de Souza Costa, presidente.— Augusto T. Coimbra.

Parecer do secretario da secção'de geologia applicada e chimicaindustrial sobre o processo da conservação de carnes verdes.

Não subscrevo o parecer da maioria da secção de
geologia applicada e chimica industrial a respeito do
novo processo do Sr. Leclercq para a conservação de
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carnes verdes, primeiramente por entender que, è esta
uma questão meramente pratica, e que só pela ex-
periencia pôde ser decidida; entretanto que o voto da
maioria da secção é apenas uma theoria; em segundo
lugar, porque, ainda quando se pudesse prescindir
da pratica para emittir-se um juizo consciencioso acerca
do referido processo, as conclusões do parecer não
assentão nas premissas estabelecidas.

Com effeito, se o processo do Sr. Leclercq basêa-se
no principio tannico, reconhecido por todos os chimicos
como o melhor preservativo da putrefacção, e ha se-
culos immemoriaes empregado para esse effeito,^ como
declara a maioria da secção, como é, com que funda-
mento pôde o mesmo processo ser taxado deinefficaz?
Ha nisto uma manifesta contradicção.

Para a maioria da secção condemnar, por inefíicaz,
o processo, fora mister que lambem conclemnasse pelo
mesmo motivo o principio em que elle se funda; mas
o contrario é o que se vê: o parecer de que divirjo
não nega a efficacia daquelle agente chimico ; antes
a reconhece, ou pelo menos recusa reconhecê-la; logo
não procede a sua conclusão pelo que concerne àinef-
ficacia. Sabor desagradável! Está no mesmo caso, e
então dever-se-hia banir o principio tannico, porim-
pregnarnas carnes um sabor desagradável, o que sem
duvida não quer o parecer, nem era possível que
quizesse, elle lavrado e assignado por duas intelligen-
cias tâo versadas na matéria.

Não acompanho também os meus illustrados collegas
no modo càtbegorico por que declarão que o processo
não é novo, nem vejo que apresentassem razões para
semelhanle conclusão : o que mostrarão é que o prin-
cipio do processo não é novo, mas d'aqui não se segue
que o modo, como elle se opera, não o seja igual-
mente; além de que é esta uma questão, que julgo
impertinente, porque, pouco impürla que seja novo
ou velho o processo, o que o governo imperial pro-
cura saber ó se elle é ou não vantajoso, e só nesta
conformidade convinha que fosse dado o parecer.

Resumindo, pois, o que tenho dito, sou de opinião :



i.° Que o processo não pôde ser considerado van-
taioso, ou nâo vantajoso, sem que a experiência venha
á respeito pronunciar a sua ultima palavra, porque,repito, é esta uma das questões que somente pela ex-
periencia poderá ser reconhecida e estudada;

' 2.° Que, conseguintemente, o governo imperial deve
mandar experimentar o processo de que se trata, afim
de ser adoptado, si se verificar que é profícuo.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da Mos-
iria Nacional, em -15 de Fevereiro de 1870,—Dr.
Bartholomeu José Pereira.

(Continuação)

Esteds. & s©toa_ o_ íftpp&relh.©.. de fab-Seai-.' as^ae
tttomtarâo.- mo Mm efe JatiieÍE.'€».j

APPARELHOS MIXTOS

Entende-se por apparelho mixto aquelle que faz uma
parte de suas operações a vapor e outra a fogo nú.

O Sr. Francisco lgnacio Silveira da Motta montou
um apparelho deste genero e que tem muita analogia
com o do Sr. Barão de Cotegipe e que se acha des-
cripto no Auxiliador da industria Nacional pertencenteao mez de Setembro de 1867.

0 Sr. Silveira da Motta me havendo dito que daria
publicidade aos resultados de suas experiências e uma
descripção de seu apparelho, nâo nos resta mais do
que fazermos algumas observações comparativas entre
os dous apparelhos.

Estes apparelhos fazem a defecaçao a vapor e eva-
poração a fogo nú, o cozimento a vapor e a purgaçãocom turbinas; são, portanto, inslalladbs sobre os mes-
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mos principios somente com alguns pequenos variantes
que vamos indicar.

No apparelho do Sr. Barão de Cotegipe as caldeiras
de defecar são quadrilongas e aquecidas a vapor porum apparelho tubular que se desmonta facilmente quan^
do se quer limpar o apparelho.

No apparelho do Sr. Silveira da Motta as caldeiras
de defecação são redondas e. de duplo fundo, aque-
cidas a vapor e com decahtadores. As operações são
semelhantes, havendo a differença de que no primeiro
apparelho emprega-se o vapor de escapamento das
machinas e no segundo o vapor directo dos geradores;
differença insignificante para uma defecação ; resta sò-
mente ao do Sr. Silveira da Moita a vantagem dos de-
cantadores, que não sendo indispensáveis, são todavia
de bom emprego ; a caldeira de defecar de duplo
fundo é tambem de mais fácil limpeza.

No apparelho do Sr. barão de Cotegipe a evapo-
ração faz-se a fogo nú com duas caldeiras chatas e de
fácil manobra. No apparelho do Sr. Silveira da Motta
a evaporação faz-se tambem a fogo mi com umaba-
teria Gimart, fácil de manobrar. Acreditamos, pois,
que nessas operações as vantagens se achão divididas;
estes dous gêneros de caldeiras são bons e fáceis de
serem manobrados, posto que a bateria de Gimart seja
mais usada.

No apparelho do Sr. barão de Cotegipe o cozimento
opera- se em uma caldeira contendo em sua parte in-
ferior um tambor de cobre tubular, em cujo interior
circula o vapor do gerador.

No apparelho do Sr. Silveira da Motta o cozimento tem
lugar na bateria Wetzel que é um reservatório chato
contendo o caldo e no qual se achão dous discos con-
cavos, de cobre e presos um ao. ontro-por uma serie
de tubos de 0ffi,060 de diâmetro e em que circula o
vapor de escapamento da machina a vapor.

Quanto a esta operação ha superioridade no apparelho
do Sr. Silveira da Motta, por isso que a cozimento
faz-se em baixa temperatura- Todavia' deve-se reco-
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nhecer que o apparelho do Sr. barão de Çotegipe é
mais simples e por conseguinte menos caro.

No apparelho do Sr. barão de Colegipe cada tur-
bina tem seu molor collocado no lado.

No apparelho do Sr. Silveira da Moita o motor que
toca a moenda move as turbinas.

Achamos este ultimo meio mais appropriado ao pes-
soai empregado no Brasil, porque evita a complicação
de muilas machinas a vapor, substituindo-as por uma
simples transmissão, cousa muito mais simples e não
menos econômica.

A- turbina de motor dependenle é somente commoda
quando se tem uma ; tendo, porém, muitas a des-
peza do vapor, torna-se grande por causa das perdas
causadas pelas pequenas machinasde grande velocidade.

Em resumo, os dous apparelhos que comparamos
são bons, sendo o do Sr. barão de Colegipe menos
perfeito, porém mais simples e menos caro, Convém
confessar que relativamente aos resultados, ambos são
caros e a experiência provará ao Sr. Silveira da Motta
principalmente que corn mais uma insignificante des-
peza poderia tíbler melhor effeito. Acreditamos que tanto
um como outro dos illustres industriaes parárão em
meio caminho e que se em lugar do systema que ad-
mitiirão para o cozimento do caldo elles montassem
uma pequena clarificação e um pequeno apparelho de
cozinhar no vácuo, seus gastos serião, é verdade, um
pouco maiores, porém, suas fabricas dãrião resultados
muito superiores.

Infelizmente o temor dos apparelhos de cozinhar no
vácuo, aliás tão fácil de dirigir-se quando se trata de
fazer assucar bruto, cuja qualidade pôde variar sem
grave inconveniente, faz com que não se obtenha re-
sul lados como se deverião esperar*

Se estes Srs. (Silveira da Motlae barão de Çotegipe)
fizessem as modificações que aconselhámos apresen-
tarião o typo dos apparelhos mais appropriados ás
grandes plantações do Brasil.

" 
[Continua.)
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Meiwiíís-ía sobre a cultura du mandioca.

§ i.° Noticia.

A mandioca era uma das raras plantas cultivadas
pelos Indiginas quando o Brasil foi descoberto pelos Eu-
ropêos. Entretanto os inclios, observa Saint-Hilaire(l),
não repulavão a mandioca como indígena de seu
paiz. Acreditavão que ella lhes tinha sido trazida por
um ancião de barbas longas, chamado Zomé ou Tzomè,
que tinha vindo do oriente e havia lançado alguns
germens de civilisação e industria entre elles.

A mandioca contém um principio venenoso. 0 seu
sueco pela distillacão produz um licor que segundo nos
diz Simmonds (2), causa a morte, na dose de 30
gottas, a um homem no espaço de seis minutos.
Entra-se em duvida se este principio lelhal preexiste
na planta; alguns suppõem que elle se desenvolve depois
de raspada a mandioca e reduzida á massa. Esta sub-
stancia venenosa que, segundo Payen e outros, é o ácido
cyanhydrico, volatilisa-se logo que se apphca algum
calor á massa da mandioca. D'ahi o emprego desta
planta como alimento depois de convenientemente
preparada. Os índios tinhão conhecimento do principio
venenoso da mandioca e na fabricação da farinha desta
planta elles sabião evita-lo.

Além da farinha de mandioca os índios extrahião da
palmeira urucuri-iba uma espécie de farinha que
chamava-se ootr'ora farinha de páo. Boje n'alguns
lugares dão tambem este nome com menos propne-
dade á farinha de mandioca.

Não converlião os índios somente a massa da man-
dioca em farinha, mas preparavão tambem um licor
imbríante, de que sedistinguia duas espécies, o caou-m
e kaawy, uma de côr vermelha e a outra branca.

Tanto a cultura da mandioca como o fabrico de seus

(i) Voyage dans le District des Diamants, v. 2°, p. 263.

(2) The Commercial Products oi the vegetable hingdom, p. áb,.



produetos tem feito poucos progressos entre nós. Col-
tivamo-la ainda hoje segundo o processo rudimentar
dos indios!

Apezar dos progressos da mecânica agricola que
teni dotado a industrnia moderna com apparelhos
aperfeiçoados facilmente applicaveis á mandioca ; apezar
dos progressos da chimica industrial, que veio revelar
a importância desta planta como uma das mais ricas
em fecula e a possibilidade de transformar esia fecula
em glucose, — uma e outra gêneros de um consumo
vasio e sempre crescente —, apezar de? tudo isso a
mandioca, sob o ponto de vista industriai, ainda espera
o momento em que terá de entrar em luta com a sua
poderosa rival na producção de fecula—a batata ingleza.
O mesmo acontece com a canoa e a beterraba. Dotou-
nos a natureza com riquezas naturaes extraordinárias,
porém a arte entre nós ainda acha-se na infância.
Somente uma ordem de idéas provoca adhesão e en-
thusiasmo no Brasil: somente ella tem attingido um
desenvolvimento igual ao que se nota nos paizes trans-
atlânticos. Referimo-nos á politica. A culpa disso
não é tanto do povo como daquelles que o governão.
A importância social só se alcança pela política e as
nossas academias, principalmente as de direito, fazem
nascer no animo dos mancebos, quasi que exclusiva-
mente aspirações políticas.

# A. reforma deve vir pela instruccão. Funde-se o eo-
sino professional. creêe-se o ensino agrícola e novas
aspirações viráõ contrabalançar as aspirações políticas
muilo exclusivistas.

§ 2.° — Variedades.

A mandioca é um arbusto que lem o tronco tortuoso,
molle, nodoso e quebradiço; attinge a altura de dous
a Ires metros; as suas folhas são profundamente pai-madas; as flores avermelhadas abrem-se nos mezes de
Julho e Agosto; o frueto é capsular com tres cascas e
contém grãos luzentes de uma côr pardo-esbranquiçada-,
as suas raizes são tuberculosas»
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Além da paiavra mandioca temos as seguintes expres-
soes para denominar esta planta— manivae maniçoba.
A palavra mandioca, de origem india,—quer dizer pãode casa (mandi-pão-oca-casa.) (1)

Esta planta pertence ao gênero Jatropha e á familia
das euphorbiaccas.

As duas principaes variedades que cultivamos são :
a) mandioca propriamente dita (Jatropha manihot de
Linnêo, manihot utilissima de Pohl, Janipha Manihot
de Kunt); b) o aipim (Jatropha í.afíingii de Kunt,
Manihot aipi de Pohl).

Tanto o aipim como a mandioca constituem uma
única espécie, segundo Goudat. hábil botânico, que
residindo muitos annos na America, não poude reco-
nhecer distincção alguma especifica entre as duas
variedades (1).

Vulgarmente nola-se uma grande variedade de man-
dioca, como sejão a cambaia, cidade, pai Quinto, rama
preta, etc, etc. Estes nomes variãoem cada localidade
e cada uma variedade possue certas qualidades que as
fazem ser adoptadas de preferencia. Assim," ora umas
são mais precoces que outras, ora dão-se melhor neste
ou naquelle terreno, etc.

No Ceará cultiva-se uma variedade que goza de
grande reputação pelo seu porte gigantesco, pela sua
riqueza em glúten e em substancias amylaceas, pela
sua dupla qualidade de resistir tanto à sêcca como ás
chuvas excessivas. Esta variedade primorosa, de que
nos falia o Sr. Dr, M. A. de Macedo, é conhecida
naquella província sob o nome de manipeba.

g 3.»—"Composição chimica e importância da mandioca.

Ao Sr. Payen (i) devemos as duas seguintes ana-
lyses da mandioca, A primeira analyse íoi feita em

(1) Bóussingaule. Economia rurale, v. i.° p. 146.
(2) Auxiliador da Industria Nacional 1838, p. 1.
(i) Goleceion de escriptos sobre agricultura, etc, pelo Conde de

Pozos Dulces, vol. i° pag. 443.
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tuberculos completos, a segunda em raizes desças-
cadas.

Ia analyse.

Água .... 63,21
/ 21,00 fecula exlrahida direc-
i lamente com o ralo e o tamiz.
16,05 fecula transformada em
Wxlrinae glucose pelo ácido

Matéria sprra 46 7JsulPhuric0 <Iue arrasta al"matéria secca» . J^ysguns sáeSt 7)70 substancias
100,00 jdissolvidas pela água pura.

1,59 celulose, pectose, ácido
pectico, siiiça, matérias gor-
das.

2a analyse.

Água .... 67,65
(23,10 fecula amylacea. 5.53

substancia assucarada, gom-
mosa, congenerica. 1,47 ma-

jlerias azotadas representadas
o w r,-, ™„-. naQs'por 0,18 de azoto = 0,542Substancia secc . 3Í.3&4 sub's[ancia secca.5(Sô ce_

[lulose, pectose e ácido pec-
tico. 0,40 matérias gordas
e óleo essencial. 0,65 sub-

\stancias mineraes.

Outros autores acharão ainda maior quantidade
de fecula na mandioca. Simmonds (obra citada, pag.
338) diz que depois de varias ánalyses verificou o
Dr. Shier que a mandioca doce ou aipim contém
26 °/o de fecula e a mandioca propriamente dita
24 %. O Conde de Pozos Dulcos (obra citada, pag. 32)
afíirma que segundo sua própria experiência de alguns
annos na fabricação de Cuba, a mandioca em bom
estado de madureza e trabalhada logo depois de
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extraihida Üa terra contém até 30, °^0 de amííjò, eija-
bora, diz elle, pelo processo rotineiro usado em
Cuba possà-se extrahir pouco mais cie 15 a 16 •/,.

Deduz-se da analyse feita pelo Sr. Payen que, a
mandioca contém partes limitadas de matérias azo-
tadas: d'ahi a fraqueza desta planta como alimento
e o pouco valor nutritivo da farinha de mandioca
que aliás concorre de um modo importante para a
alimentação do povo em varias provincias do Império.

Provavelmente por este, além de outros motivos,
se declararão contra a cultura desta planta Saint-
Hilaire (1) e o Conde de Ia Hure (2). O primeiro a
condemna principalmente por ser uma planta esgo-
tadora, o segundo abundando nas mesmas idéas vai
mais longe e chega a dizer que o governo deve en-
vidar todos os seus esforços para substituir os > cereaes
a este vegetal cujo uso recorda a infância da agri-
cultura e os selvagens indígenas cVAmerica.

Observaremos em relação a opinião destes dous es-
criptores que se a mandioca é uma planta esgotadora,
o milho, o tabaco, os próprios cereaes de que falia
o Conde de Ia Hure o são íambòm. Se esta razão
prevalecesse a triste humanidade veria decrescer de
um modo espantoso o numero das plantas cultivadas.

Quanto a razão de recordar a cultura da man-
dioca épocas primitivas e selvagens, tem tanto valor
contra a cultura da mandioca como contra cjüàsi
todas as outras plantas cultivadas que tambem tiverão
a sua infância.

Não é sob este ponto de vista que se apresenta o
lado mais fraco da mandioca. Se ella è uma planta
èsgótadora ahi estão as terras novas para récebererii-ná,
e quando estas escasseiarem ha o recurso indicado pôr
uma agricultura racional nos estrumes.

O defeito capital da mandioca como planta alimen-
ticia está na sua pobresa em azoto. Se poréma feri-
riha commum é uma fraca alimentação, a farinha de
mandioca devidamente preparada pode ser asssociada

(1) Voyage dans leDisirict des Diamants, v. % p. 262,

(2) Empire du Brésil, p. 211.
70 n
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a outras mais ricas em glúten e concorrer para a
forndáçãò dè um pão saudável. ;.

Neste Império em que a região dos cereaes é li-
mitada relatívameinte ao resto do paiz, em que é
importada quasi toda a farinha de trigo consumida,
é de grande necessidade cultivar uma planta que
pôde dar uma farinha assaz panificavel, segundo as
opiniões do illustre Martins e do grande chimico Payen.

Damos aqui o resumo do estudo qne,fez o Sr. Payen
a este respeito (1):« A farinha de mandioca, misturada em partesiguaes com a de trigo, produz um pão muito aceita-
vel, porém menos leve e ensopando-se menos do queo de trigo puro, ou ainda do que o obtido de uma
mistura de três quartas partes de farinha de trigo e
de uma quarta parte de farinha de centeio. O valor
nutritivo acha-se também diminuído em uma proporçãonotável.

« Afim de que a massa inche mais, o Sr. Payenimaginou eolloca-la, antes de enforna-la, em copos
com fôrma de timbales munidos de tampos e repre-sentando pyramides trancadas descançando sobre a
pequena base. Enche-se de metade estes vasos;acontece então, durante a fermentação que se apura namassa, que os gazes e o vapor, não podendo escapar-selateralmente, atravessâo toda a massa, e nella ficãoem parte presas, augmentando o volume da pasta etornando assim o miolo do pão muito mais leve do
que se fosse cozido a nú. ,

« Para tornar o pão mais nutritivo, o Sr. Payenaconselha que se ajunte á mistura da farinha', de
V!f° ? dPa far,nha de mandioca uma pequena quanti-dade de farinha de favas, que é muito rica em ma-•tenaá azotadas.

« Eis-ahio modo de operar adoptado pelo Sr. Payen ;loma-se 450 grammos de farinha de mandioca* 50
grammos de farinha de favas; dilue-se tudo em 3deçilitros d'agua. Obtem-se uma pasta de pouca li-
ga|ao, e para remediar este inconveniente amassasseesta pasta com uma gonima feita com 10 grammos
íi). Annales l'agriculture des Golonies, v. 3, p. m 

~~"

: •.:

\
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de farinha de mandioca e 150 grammos dVua!^ A:'massa reduzida a um estado de mollesa e de elas- 
'

ticidade conveniente, é depois misturada em partesiguaes com a pasta da padaria; trabalha-se da ma-neira ordinária na mistura eenforna-se nos timbales*
100 partes desta pasta assim preparada contém:

Farinha 47,92
Farinha de favas . . -. 5,20
Água ...... 16,88

íõõ^oo
O Sr. Payen recommenda por fim como um meio

mais simples para consumir a farinha de mandioca,
papas espessas feitas desta farinha, associando as
outras farinhas mais nutritivas taes como as dé dífife-
rentes leguminosas (favas, feijões, ervilhas, lentilha.,;,
ou a de milho muito, rica em matéria gorda, ou fi-
nalmente a de arroz. »

O conselheiro Dr. von Martius assignalando aim-
portancia da mandioca como alimento nas regiões
tropicaes, diz o seguinte quanto á panifíc. ção da fa-
rinha de mandioca:

« Existem na farinha de páo os principios azota-
dos, mas em proporções mui pequenas. Por conse-
guinte quem com ella quizer fabricar pão, segundo
um methodo racional, deverá por força addiciona-losy
à farinha obtida pela moagem rigorosa e pontual da
mandioca. 0 farelo de trigo europêo contém muitos
destes principios juntos á fibra ou substancia cellular
da casca da semente. Seria portanto necessário f;
moer o farello e reduzi-lo a pó fino, para pojderj
mistura-lo com a farinha de mandioca e produzir a
verdadeira massa de pão.

« D'ahi resulta a necessidade de importar a fari-
nha de farello nos paizes tropicaes, o que seria em
todos os casos mais barato do que a importação de
trigo. A côr e a delicadeza do pão da farinha de
mandioca pouco soffrerião com esta addiçao; ao passo
que a potência nutritiva augmentaria. »

Em lugar competente exporemos o processo para
se fazer da mandioca uma farinha tão fina como a
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de trigo, Agora, recordaremos um outro producto de
nao menor importância qüe pôde ser extraindo da
mandioca e que se não tem aictualmente um largo
consumo no paiz, é avidamente procurado pelo grande
mercado europêo* Referimo-nos á fecula ou amido da
mandioca.

Já' sob a fôrma de tapioca exporta-se do Brasil
uma boa quantidade de fecula da mandioca, que é
reputada na Europa como de primeira qualidade.

A chimica, que tão efíicazmente tem auxiliado o mo-
vimento industrial deste século mostrou, como se podia
transformar a fecula em dextrina e glucose - dous pro»
dtíct# ígúalihente de subida importância na industria.
O TÈaaís ftederoso concurrente que a mandioca pôde
encontrar "no mercado europêo na producçao da fecula,
dextrina é glucose, é a batata ingleza. Mas é este um
conléufrente facilmente vencivel. •

Além do mal qué ultimamente tem atacado a batata
de um modo extraordinário, esta planta tem contra
si ser menos rica em fecula do que a mandioca. Uma
outra1 vantagem possue a mandioca sobre a batata.
Emquanto esta, chegada a época dá madureza, reclama
uma colheita prompla e precisa ser conservada em
silos, onde muitas vezes arruina-se, até ser utilisada,
a mandioca pôde ser colhida durante dous, tres e
mais annos, e tem por armazém a própria terra,
d'onde é colhida á medida das necessidades,

Ein conclusão damos aqui um quadro que nos
fornece ò Sr. Conde dè Pozos Dulces qüè, mostrando
o emprego que podem ter diffèrentes pròçluctos da
matídióèá, attesta assaz a importância desta preciosa
planta brasileira.
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AMIDO

As suas principaes
applicações e os produetos
que delle derivar são:

Engomadura das leias.
Ene ola dura dos papeis
finos. Pastas; comestíveis;
fideos; sumolas; tapioca;
sagú; salepo; amido tos-
tado. Polvilüo para pre-
parar os moldes dos fun-
didores de bronze.

DEXTRINA

Serve para as prepara-
ções seguintes:

Pães de luso. Tisanas
mucílaginosas. Cer vej a.
Cidra. Álcool. Licores. Es-
paradropo adhesivo. Eu-
collamento de tecidos.
Mordentè para telas de
seda e indianas. Impres-
são de cores sobre os teci-
cios de algodão. Colla fria
e imputrescivel. Pintura
de papeis. Engomadura
de estampas e debuxos;
banhos mucilaginosos
para imprimir sobre seda.
Bandas a gglutinati vos
para manter o consolidar
as frectnras'.

GLUCOSA

No estado de xarope
serve:

Para a fabricação de
aguardente, cerveja e
álcool; para mesclar conr
os xaropes de assucar e
para diversas preparações
de confeitaria. No estado
solido serve para os
mesmos e outros usos nu
merosos e tambem para
melhorar os vinhos de
qualidade inferior. '

,§ 4o°— Clima. íF

A mandioca é cultivada na America em amoos os
lados do Equador, cerca de 30 gráos de latitude norte
e sul. Nas montanhas intertropicaes é cultivada n'uma
altura de 3,209 pés.

Originaria da região tropical, esta planta apraz-se
vegetar sob um sol ardente e plantada em terrenos
enchutps não teme as chuvas torrenciaes, como não
se sente mal nos annos de grande secca. 0 Sr. Dr.
M. A. de Macedo, em uma carta que corre impressa,
refere que no Ceará obtivera excedentes mandiocas
num anno de grande secca em que a sua plantação
recebera por toda a humidade apenas duas neblinas.

É pois esta uma planta muito adequada para os
lugares pouco favorecidos de chuvas e cultivada em
ponto grande com vista da extracção da sua fecula é
de presumir que ella possa dar animação e abun-
dancia naquellas localidades pouco favorecidas de chuvas
como acontece em algumas províncias do norte.

Por outro lado o mesmo Sr. Dr. Macedo nos affirma
que uma plantação de manipeba em terrenos palu-
dosos nada soffrêra de uma enxurrada que alagara as
plantas já adultas. Depois de algum tempo, continua
elleT as tuberas estavão em, perfeito estado e muitas
deílas forão achadas a descoberto, depois de terem
passado por muitos dias megulhadas n'agua.
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Na provincia do Rio de Janeiro temos observado,
porém, que a humidade em demasia do solo faz apo-
drecer as espécies que cultivamos; por isso temos aqui
como regra que o sóío da mandioca deve ser enchuto.
Somente em taes terrenos as chuvas abundantes da
região tropical não prejudicão a vegetação da mandioca.

§ S.o— Lugar na rotação de cultura.

« Os Campistas, diz Saint-Hilaire (*.), quando a canna
de assucar começa a não produzir bem, substituem-na
pela mandioca, que no começo recompensa amplamente
o cultivador de seu trabalho; e quando esta raiz já
não prospera, planta-se de novo no mesmo terreno
a canna cuja vegetação apresenta então um vigor novo. »

^ N'qütro lugar fallando da lavoura da provincia do
EspnitOrSanto, diz-nos que vio nesta provincia a
seguinte pratica: nos tres primeiros annos o terreno
novamente roteado era occupado por duas plantaçõesde mandioca, seguiu-se duas plantações de milho e
feijão epor uma de canna, que dera tres cortes. Depois
de nove annos de cultura deixavão descansar o ter-
reno por cinco annos em que creava-se nova capoeira.

Taes são os esboços de afolhamentos que notou em
nosso paiz o illustre naturalista. Ainda hoje é força
confessar, a nossa lavoura não deu um passo além
do que noiára Saint-Hilaire acerca dos afolheamentos
entre nós. Quasi que se pode dizer que a pratica dos
afolhamentos, já conhecida no tempo dos Romanos,
ó uma cousa desconhecida neste paiz cuja industria
principal é a agricultura l

Em Campos e Macahé usa-se, quando se faz uma
derrubada, plantar-se antes de tudo, o milho ea màn-
dioca que nestas terras novas dão excellentes resul-
tados. Depois que a terra está amansada segue^e à
cultura da canna e de plantas intercaladas como sejão
o milho, feijão, ervilhas, etc. Depois de cultivar-se o
terreno com canna por algum tempo é uso deixa-lo
repousar, isto é, deixa-se o terreno cobrir-se de uma
vegetação expontânea que vai tornando cada vez me-
nos viçosa e mais anã ao passo que este afoihamento

(*) Voyage dans le District des Diamants. V. % p. *26.
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rudimentar vai-se repetindo por differentes annos.Nem o alqueive (jachêre), nem os estrumes são pra-ticas adpptadas nestes esboços de afolhamentos.
Esta é a pratica mais seguida nestes lugares, e talvezseja ella que deu lugar a observação de Saint-Hilaire.

A mandioca que figura no cabeço do nosso afolha-mento, muitas vezes torna a ser cultivada no mesmotorreno depois da canna e depois da capoeira.
A mandioca apraz-se nas terras novas ou descansadas,

ao passo que a canna contém um sueco mais saecha'
rino depois que o solo novamente roteado soffreu uma
primeira cultura. A terra cansada, uma vez restau-
rada, as suas forças por meio de estrumes, que dêem-
lhe os mesmos principios que contém a terra nova,
ou, por meio de nm pousio prolongado, que permitia aaccumulação no solo das substancias nutritivas exis-
tentes no ar e a solução dos princípios9 inorgânicos
contidos no solo, presta-se lambem a este afolhamento
da canna com a mandioca, de que nos falia Saint-Hilaire.

A vantagem da cultura alternada da canna e man~
dioca, de que falia -Saint-Hilaire, procede naturalmente
do facto da canna absorver do solo principios nutri-
tivos diversos dos que absorve a mandioca. Além disto
póde-se explicar a vantagem da cultura alternada das
suas plantas pelo facto de se tornarem solúveis, em-
quanto o terreno supporta uma. planta, os sáes queconvém a outra. Os residuos da colheita da mandioca
devem também de alguma sorte concorrer para ferti-
lisar o solo que tem de receber a cultura da canna.

Esta questão de rotação de cultura é da ordem da-
quellas que em nossa agricultura tropical carece ainda
das luzes dos, agrônomos e da pratica esclarecida dos
nossos agricultores.

Infelizmente, apezar da antigüidade da lavoura bra-
sileira, não vemos em seu passado elementos de prós-
peridade, e nem o seu futuro se nos antolha esperançoso.

A arte, o trabalho e o capital, tres condições indis-
pensaveis para o desenvolvimento da lavoura, ainda não
tiverão uma solução vantajosa neste paiz essencialmente
agrícola.

Ainda carecemos do ensino agrícola que deve sup»
plantar a rotina e estabelecer o império da arte e da
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sciencia. A lavoura entre nós é, segundo a expressão
de Tahêrr, ainda um officio; a profissão reputada a mais
fácil e amais digna de ser exercida com conhecimento
de causa. O nosso agricultor, salvas poucas excepções,
é quasi uma machina, e a lavoura como se acha cons-
tituida é o refugio onde se abrigão todos aquelles que
sentem-se ineptos para outras carreiras, sem que te-
nhão vocação pela vida agrícola.

O capital também foge da lavoura como de uma
empreza pouco lucrativa e que inspira pouca confiança.
As instituições de credito real só existem na cabeça
de alguns de nossos estadistas infelizmente muito preoc-
cu pados com glorias eleitoraes.

Finalmente o trabalho representado pelo escravo, que
poderia concorrer para resultados vantajosos se fosse
auxiliado pelas duas outras condições, constitue nos
dias que correm a causa do desanimo daquelles espi-
ritos escolhidos que ousando encetar melhoramentos
vascillão todas as vezes que traz-se á baila a questão
do elemento servil.

Deste modo como nutrir-se esperanças pelo futuro
da lavoura brasileira ?

§ 6.°— Sólo.

Como todas as plantas de raizes tuberculosas a raán-
diõca dá-se bem nos terrenos leves, porosos e um
pouco profundos. Os terrenos argilosos, conservando
na estação chuvosa demasiada humidade, favorecem
o apodrecimento das raizes, endurecendo-se e feri-
dendo-se na estação secca;,ao contrario, estes terrenos
são impróprios para o boft desenvolvimento das tu-
beras. Os terrenos pedregosos estão no mesmo caso.

As terras que melhor convém a esta plantação são
as de natureza silico-argilosas.

Nos terrenos novamente roteados desenvolve-se com
grande viço a mandioca e isso faz-nos crer que o
húmus e os sáes alcalinos abundantes nestas terras
são de grande importância para o bom desenvolvimento
da nossa preciosa euphorbiacea.

Monte do Cedro, 31 de Março de 1870.
Joio José.Carneiro da Silva.

. [Continua.
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Chimica industrial.

Investigações sobre o cnibranqu scimciito dos tecidos.

No fio de linho bruto existe, com a cellulose, duas
substancias bem distinetas, sendo uma deilas, o ácido
peclicò, abundante, porém completamente eliminavel
pelos alcalis, e a outra, uma maleria corante que
se desenvolve durante o cortimento e que tinge o fio
de cinzento, resistindo aos alcalis e a todos os dissol-
ventes empregados em. chimica, e sò podendo ser re-
movido por meio do liquido ammoniaco-cuprico de
Mr. Peligot, liquido este que não tem acção sobre a
cellulose, e assim como são abundantes nos fios de linho
os productos pecticos (15 a 36 °)0) infinitisimaes são
as proporções da substancia cinzenta.

A agua 
'de 

chloro e os hypochloritos dissolvidos des-
córão esta substancia, mas nao a dissolvem; depois de
sua descoloração ella permanece ainda msoluvel nos
alcalis, não se colorindo nelles nem apresentando carac-
ter algum do ácido pectico.

Se se submette isoladamente á agua de chloro mais
ou menos concentrada as tres partes constitutivas do
fio, vê-se: Io, que a matéria cinzenta é somente des-
corada pela agua chloruretada fraca ; 2o, que n'agua
de chloro um pouco mais forte a cellulose se desa-
grega e que depois se tranforma lentamente em agua
e ácido carbônico; 3o, que os productos pecticos es-
curos não se descerão decompondo-se senão n'agua
de chloro muito mais enérgica e muito depois da cellu-
lose se alterar. Resulta, #is, disto, que no embran-
quecimento convém empregar o chloro para destruir a
côr acinzentada, mas que não devemos esperar obter o
desapparecimento de côr amarellada senão correndo
o risco de atacar a cellulore.

Na industria, em que se opera por uma serie do
banhos alcalinos e chloruretados suecessivos, as lixi-
vias que resultão dos banhos continuão a colorir-se de
escuro e isto unicamente porque ellas dissolvem pouco
a pouco os productos pecticos e não, como pensava
Berthollet, porque a oxidação transforma a matéria acín-
70 13
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zentada, insoluvel nos alcalis, em uma substancia ama-
rella similhante a que os alcalis dissolvem ao principio.
Theoricamente, o embranquecimento perfeito se reduz
a duas operações: Ia, tirar a côr amarella.por meio
de um esgotamento rigoroso pelos alcalis; 2o, descorar
por tnéiò da oxydação a ma teria acinzentada, mas sem
torna-la como se acreditava, solúvel nas lixivias.

A agua de chloro embranquece como a agua oxy-
genada eo ozona secco ou humido; mas estepheno-
meno ê devido a uma absorpção do oxigeneo pela ma-
teria corante ou antes a uma deshydrogenação desta.
Em • ambos os casos deve haver augmento ou perda
do peso do fio. A experiência para reconhecer-se o
facto é assaz delicada e requer numerosas precauções.
Na opinião de Rolb ha augmento de peso, isto é, ab~
sorpção de oxygeneo, sendo este resultado fácil de
prevêr-se por que sübmeUendo o fio lixiviado secco
ao chloro dessecado não ha coloração alguma ainda
mesmo intervindo a.ínsolação. O fio somente perde
toda a sua coherencia, a ponto de poder ser pulveri-
sado. ficando entretanto a cellulose intacta em sua com-
posição e propriedades. O gaz chlorydrico secco produz
os mesmos effeitos de desagregação sem modificação
chimica. Se em lugar do chloro empregarmos o gaz
hypo-chloroso secco, o fio embranquece-se immediala-
mente e perde sua resistência como com o chloro. Fa-
zendo passar o gaz hypochloroso atravéz de um longo
tubo cheio de fio secco o oxygeneo é absorvido sem que
haja formação d'agua e não sahe senão chloro. Todas
estas experiências indicão 'que ha oxydação e não deshy-
drogenação da matéria corante.

A agua do chloro não pôde ser empregada sem pe^
rigo e sem que se a dissolva bastante e marque 10 gráos
chlorometricos. Acima deste limite o fio não conserva
a cohesáo. A 50 gráos chlorometricos a cellulose se
deslróe lentamente perdendo em 24 horas 7 % de
seu peso e toda sua resistência. Em geral a agua de
chloro decompondo-se lentamente, o fio somente se
embranquece no fim de muito tempo e por conse-
gúihte alterando-se.

A agua oxygenada não ataca a cellulose sem e&t^r
muito copcentrada; de 50 a 100° gráos chlorometricos
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embranquece completamente o fio sem alterar-lhe a
resistência.

Nos mesmos gráos e com igual tempo de immersão
a água de çhlpro tem uma acção destruçtiva muito
mais consideraveí e um pqder embranquecedor mais
fraco do qoe a água oxygenada. Nas mesmas con-
dicções uma splução de ácido hypochloroso embran-
quece melhor e altera muito menos do que a água de
ehloro e a água oxigenada. Póde-se impunemente empre-
gar o ácido hypo-chíoroso em 50 e mesmo a 100 gráos.

Accresce que Mr. Rolb demonstrou que o chloru-
reto de cálcio pode oxydar de 3 modos: Io addic-
cionando-se ácido chlorhydrico desprende, ehloro que
oxyda, operando a decomposição d'agua; 2o, o chio-
rureto de cálcio tratado pelo ácido carbônico nao des-
prende senão ácido hypo-chloroso, cuja solução oxyda
se transforma em ácido chlorhydrico; 3o pelo único
contacto com a substancia oxydaveí, o chlorureto de
cálcio transformando-se simplesmente em chlorureto de
cálcio e bi-oxydo de hydrogeneo.

Estes tres processos embranquecem igualmente o
fio, mas alterão de modos diversos seguindo exacta-
mente a mesma progressão destruitiva que a água de
coloro, a solução de ácido hypo-chloroso e água oxy-
genada.

O quadro seguinte indica alguns resultados com^a-
ratiyos obtidos por este modo sobre fio cuja resis-
tencia normal era de lk,25.

EtaERSÃO POE 2 1/2 HORAS

MEIO LITRO DE tf ¦ ;
CHLORURETO DE

CÁLCIO MARCANDO 
'JÍJ! 

.„_„?„. COM ÂDDIÇÕO COM ADDIÇÃO

AlXT DE ÁCIDO DE ÁCIDO
CARBÔNICO CHLORHYDRICO

k. k. k.
200 grãos chlorometricos 0,71 0,06 0,00
100 »'.... 0,94 0,51 0,00
50 > » . . ¦ 1,11 0,97 0,45

,. , - ______

aoO embranquecimento por simples immersão
abrigo do ar é portanto o mais racional e o mais
seguro, podendo em todos os pontos ser comparado
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com o produzido pela agua oxygenada por qne nenhum

vestido de chloro aclivo é posto em jogo. O pro-
ces o actual por circulação sobre rolos, e em contacto

do ar. é jâ menos lnofíensivo. Quanto ao ac.do chio-

I ydrico indispensável como agente ***%%£»*£

__1_%VL sss: e»&s° asasse wíJÈtss;
pregados, taes como o hypo-sulphito de soda, Mr.Forbes
l Gelis demonstrarão que se essas subslanc.as tas-

embaração o flo de todo o vestígio de cWoro pre n-

dicão também a cellulose com a formação de diversos
a Mos propondo Mr. Kolb, para substituir essas subs-
S o emprego do ammoniaco diluido, que actnando*
ao principio como anti-chlorico, produzindo azoto e
chlorhydrato de ammoniaco, acaba por desembaraçar
o tecido de todo o vestígio de ácido.

Certos fios, perfeitamente embranquecidos em appa-
rencia, retomão, no fim de um tempo mais ou menos
longo, uma côr amarellada e isto por nao terem sido
completamente expurgados de suas matérias pecticas.
Mr. Kolb acha ainda no ammoniaco um precioso
reactivo para denunciar immediatamente aimminencia
dessa amarellidão futura dos tecidos. .

Todo o fio embranquecido e rigorosamente desem-
baraçado dos derivados da pectose pode ser impune-
mente immergido na agua ammoniacal, entretanto que
tomará immediatamente uma côr de âmbar se as li-
xivias alcalinas por que passarem não forem com-
pletas. . ¦ ^

Dr. N» J. M.
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INDUSTR A NACIONAL
N. 5.-JUNHO DE 1870

'Sessão extraordinária do Conselho Administrativo em
33 de Abril de 1870.

VICE-PRESIDÊNCIA DO EXM- SR. CONSELHEIRO D ESTADO
BARÃO DAS TRES BARRAS.

Achando-se presentes os membros do conselho,
senhores conselheiro Barão das Tres Barras, Drs.
Gabaglia, Nicoláo Moreira, Souza Rego, Souza Costa,
Galvão, 'Azevedo Macedo, Pereira Portugal, Figueirôa,
Siqueira Filho e Nascentes Pinto; comniendadores
Azevedo, Norberto e Miguel Couto ; José Botelho, José
Maria dos Reis, Saitamini, Rabello, Lellis, Macedo,
Cardoso. Henrique Nascentes, Deschamps de Montmq-
rency e Frazão; e os sócios effectivos Srs. Dr. Luiz
Henrique de Moraes Garcez, e Mathias Antônio de Mo-
raes Brito ; foi aberta a sessão.
70 14
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Mn *e achando presente o Sr. secretario geral, que
Jt cipou que nãoP comparecia por achar-se impedido
m S. co no hospilal.da Jurujuba, occup,;u o luga,
drfsecr.la.io geral o Sr. Dr. Nascentes Pmto, e o de

adjunto o Sr. Dr. Siqueira Hlho. A> _M-*a
Vni lida e sem'discussão approvada a acta da sessão

antelr qJTeve lugar em 19 do correntemez.

O Sr. presidente declarou que, tendo sido 
çonvo-

c*fa a nresenle sessão extraordinária para o fim es-
necial dPe se apresentado e discutido o parecer da

Smissãc Lem da Exposição, de Corto*, passava-
se a ler esse dito parecer e os papeis a elle an

nTm 
seouida o Sr. Dr. Gabaglia, como relator da

mesma commissao, procedeu á leitura do seguinte:

I.

Circular «. 3. - Rio de Janeiro, ™™f™.^°Z
cultura. Commercio e Obras Publicas, em 10 de Março
de 1870.

íllm. e Exm. Sr.

Não podendo o governo imperial tomar parte di-
recta na exposição de productos, que deve ter lugar
n^ idade dPe Cordoval da Republica Argentina em
15 de Outubro do corrente anno, em conseqüência das
actuaes circumstancias íinanc.riras do paiz deseja to-
davia animar a população do Imper o a exhibir pro
duetos da nossa industria nessa festa do trabaino,
facilitando a remessa do, que se apresentarem.

Chamo assim a attençao de V. Ex. para ç 
annanc.o

publicado no Diário Ofíiial desta data, afim de que
a sociedade, qne V. Ex. dignamente pre?ide, coa^uve

pelos meios ao seu alcance o pensamento do governo
imperial. Deos guarde a V. Ex. -Diogo V^ml-
wnti de Albuquerque. -Sr. presidente da Souedade
Auxdiadora da Industria Nacional.
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II.

Honrado pela Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional com o cargo de director das exposições, es-
forço-me o mais possivel para bem o desempenhar, e
justificar a immerecida confiança que ella em mim
depositou.,

Nesse presupposío não podia passar-me desaperce-
bida a publicação, nas folhas diárias desta corte,
do convite feito aos nossos agricultores e industriaes
pelos commissarios argentinos para concorrerem á
exposição de Cordova com os productos de sua
industria.

Já havia formulado um requerimento, que pretendiasujedar á illustrada consideração do conselho em sua
sessão de 2 de Março próximo findo, quando fui disso
impossibilitado por urgência do serviço publico, e
adiando para a sessão de 15 do mesmo mez, fui
demovido desse intento com a leitura do Aviso do
ministério da Agricultura, Commercio e Obras Pnbli-
cas datado de 10 do mesmo mez, deliberando o con-
selho em sua sabedoria que me fosse enviado para
dar parecer sobre a maleria, chegando-me ás mãos
com officio do Sr. secretario geral de 17 do inesmo
mez.

Em observância a isso venho apresentar-vos minha
humilde opinião.

Como Brasileiro, como director das exposições da
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, exultei
de prazer quando vi officialmente annunciada a expo-
sição internacional, que vai ter lugar em 15 de Outu-
bro do corrente anno, na cidade de Cordova da Con-
federação Argentina, por vêr nisso um feliz ensejo de
podermos mostrar aos nossos vizinhos da outra mar-
gem do Prata a potente riqueza de nossos productos
naturaes, e o aperfeiçoamento de nossa nascente in-
dustria, que tanlo admirou a culta e velha Europa nas
exposições universaes de Londres, Paris, Hamburgo e
Portugal.
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Na lula de honra em.que o Brasil se empmhoupqr
cinco annos, contra o governo despqlico do Par. guaj,
a Confederação Argentina, nossa amiga e.aliada teve

quotidianamente provas exuberantes e foi ™-un^

ocular do caracter heróico e leal dos Bu»ile ros de

sua bravura inexcelivel nos combates, e de sua natu

ral brandura e benevolência para com os vencidos.
Agora neste cerlamen da industria que ella vai

abrir na cidade de Cordova, e para aqua llaci gramo-
tamente nos convida a entrar na lice, lera a prova
irrefragavel de nossa civilisaçao e progresso,.qne 11 es

vai mostrar o quanto pode esse gigante da Ameuca
Meridional, que se orgulha em chamar-se «Brás1».

E qual será de nós que se nao tome de bem enten

dido orgulho, e pressuroso não queira aceitar o repto

de nossos irmãos d'além Prata?
Creio que nenhum que esteja no caso de ser ex-

posilor, maxime facilitando o governo imperial, cem
lão desvellada solicitude, todos os meios de trans-

P°Asesim, 
á vista da exiguidade do tempo, lenhosa

honra de propor o seguinte alvitre: que o conselho
da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional auto-
rise ao director das exposições a dirigir-se em seu
nome aos presidentes das províncias, alim cie que
com a maior urgência convidem por meio de circulares
as municipalidades dos districto* mais industriaes das
respectivas provincias para que hajão seus mumcipes
de concorrer á exposição internacional, que vai ter
lugar na cidade de Cordova, em 15 de Outubro do
corrente anno, devendo os expositores envnr por in-
termedio das mesmas municipalidades, e estas pelo
das respectivas presidências, os seus productos ate o

. ultimo de Agosto do corrente anno ao mesmo director
das exposições nesta corte, devendo tudo vir períeita-
mente acondicionado e com o rótulo « A.' exposição
internacional de Cordova», para que este, entendendo-
se com o governo imperial, por intermédio da respe-
tiva secretaria de estado da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, possa enviar todos os productos com
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destino à expcsiçao no primeiro paquete do mez de
Setembro pioximo vindouro para a capital da Confe-
deração Argentina.

E quanto ao município neutro, que, por meio de
repetidos annuncios nas folhas diárias, se convide os
expositores para o mesmo fim.

Sala das sessões do conselho da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional, em o Io de Abri! de 1870.
O director das exposições, Camillo de Lellis Silva.

III.

Idéas que convém consubstanciar na resposta a dar-
se ao governo imperial com referencia ao Aviso de 10
de Março próximo passado do ministério da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas :

l.a Que ha falta de tempo para organisar-se, de
modo condigno, uma exposição brasileira, que defina
o verdadeiro progresso ria industria e a riqueza da pro-
ducção do paiz.

2.a Que, ainda pretendendo-se fazer uma exposição
incompleta, seria preciso despender sommas avultadas,
que esta Sociedade não dispõe, para acondicionar, cala-
logar e garantir a entrega, em bom' eslado, das remessas
em Cordova.

3,a Qwe o regulamento da exposição de Comova, ais-
tribuido pela legação Argentina, impõe cerlas obrigações
aos expositores, que exigem despezas especiaes delles,
ou de seus representantes em Cordova. D'ahi resulta a
necessidade da Sociedade Auxiliadora fazer prévias com-
municações aos expositores do Brasil, e tomar inicia-
tiva muito directa em certos casos. Tudo islo mostra as
difficuldades e despezas que se podem accumular sem
haver elementos para, em tempo, evila-las ou -satis-
fíi7p"!as

4 a Não obstante a Socielade Auxiliadora prestará seus
bons officios aos expositores, que a consultem em as-
sumptos de sua alçada, procurando pelos me;os de que
dispõe provar o grande apreço que liga a esse cerlamen
industrial.



— 182 —

Em conclusão, julga-sé não ser conveniente dar anda-
mento ao bem elaborado parecer do director das exprP
sições em conseqüência da idéa do mesmo parecer já
estar prevenida pelo Aviso de 9 de Março do corrente
anno do ministério das Obras Publicas.

Redija-se como por conveniente.
Rio de Janeiro, em 23 de Abril de 1870.-Giacomo

Raja Gabaglia . Norberto Augmto Lopes • Ignacio da
Cunha Galvão; Dr. Nicoláo Joaquim Moreira; Dr.
Antônio José de Souza Rego; Dr. Antônio Corrêa de
Souza Costa; Alexandre Affonso da Rocha Sattamini ;
Camillo de Lellis Silva,

Entrando em discussão esle ultimo parecer, tomarão
parte nella os Srs. Drs. Garcez e Gabaglia; ainda os
Sr. Dr. Gircez, Frazão, commendador Azevedo, e Dr.
Nicoláo Moreira; sendo oíTerecidas as seguintes pro-
postas:

Do Sr. Dr. Nicoláo Moreira «para que se publique,
em fôrma de annuncio e por mais de uma vez, a resposta
que se der ao g iverno » ;

Do Sr. commendador Azevedo « para que essa pu-
blicação comprehenda os nomes dos Srs. presidentes das
diversas secções do conselho da Soledade, afim de que
os expositores se possão entender directamente com
elles »;ad.ditandoo Sr. Dr. Gibaglia « que aos nomes
dos presidentes de secção se junte a declaração do^ lu-
gar e hora, em que elles poderão estar á disposição
dos expositores » ;

Do Sr. Dr. Garcez « pira que se marque ou convo-
que uma outra sessão, para a qual sejão convidados os
expositores, que ahi poderão expender seus pensamên-
tosa respeito do assumpto, de qae ora se trata.»

Procedendo-se á votação, forão approvados o parecer
da commissao especial e as propostas dos Srs. Dr. Nico-
láo Moreira e commendador Azevedo, juntamente com
o additamento do Sr. Dr. Gabaglia; sendo regoitada a
do Sr. Dr. Garcez, depois de terem sobre ella faílado os
Srs. Dr. Gabaglia, Frazão» Dr. Garcez, e José Maria
dos Reis.
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Estando deste modo terminada a discussão do obje-
eto, que motivou a presente reunião extraordinária, o
Sr. presidente levantou a sessão.

Barão das Tres Barras, vice-presidente.-Dr. José
Pereira Rego Filho, secretario geral.—Bacharel Joa-
quim José'de Siqueira Filho, servindo de secretario
adjunto.

Sessão do conselho administrativo em 4 de Maio do 18¥0.

VICE-PRESIDÊNCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO DE ESTADO BARÃO DAS
TRES RARRAS.

Achando-se presentes os membros do conselho, Srs.
conselheiro Barão das Tres Barras ; Drs. NiccdáoMo-
reira Siqueira Filho, Paes Leme, Rebouças, Nascentes
Pinto, Sayão Lobato Sobrinho, Pereira Rego Filho eBar-
tbolomeu; commendadores Azevedo e Norberlo ; José
Maria dos Reis, Sattamini e Lellis; e os sócios effectivos
Srs. Dr. Luiz Henrique de Moraes Garcez e Mathias
Antonio de Moraes Brito; foi aberta a sessão, lidae,
sem discussão, approvada a acta da sessão extraordi-
iraria, que teve lugar em 23 de Abril ultimo.

EXPEDIENTE.
V

Aviso n. 21 de 28 de Abril próximo passado, acom-
panhando o requerimento em que Raymundo Carlos
Leite & Irmão pedem privilegio por vinte annos para
usar de um apparelho, que declarão ter invenlado, a

que denominão « Anlo-motor a vento. »

A' secção de machinas e apparelhos para informar.

O Sr secretario g ral participou que em 3 de Maio
corrente remetteu-se para informar:

A' secção de agricultura diversas amostras de algo-
dão colhido e manufacturado na colônia de Anhavadava
da píovmoia de S. Paulo, que forãu recebidos com o
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Aviso n. 18 de 26 de Abril ultimo do ministério da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas ;

A' secção de machinas e apparelhos os requerimen-
tos de John C. Pedrick e Florencio Monteiro Peixoto
pedindo privilegio, o primeiro para usar dos melhora-
mentos que descubrio nos resfriadores destinados á con-
servação de comestíveis; e o segundo, para o appareiho
que diz ter inventado para seccar café e assucar, o que
tudo foi recebido com os Avisos ns. 19 e 20, de 28 e 28
de Abril próximo findo, do ministério da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas.

Foi apresentada a seguinte proposta que, sendo
approvada, foi remeltida á secção de colonisação e es-
tatistica para dar sobre ella seu parecer:—Requeira que
a secção de colonisação interponha seu parecer sobre o
seguinte: Convirá ao Brasil a importação de colonos
Chins, tâo apregoada ultimamenle por algimas publi-
cações? No caso contrario qual a nação que melhores
colonos nos poderá fornecer? Em 4 de Maio de 1870.
—/. A. de Azevedo. »

Forão apresentados e ficarão sobre a mesa para serem
discutidos opportunamente os seguintes pareceres: o
Io da secção de zoologia sobre uma amostra de lã de
um cabrito Angora, que do Esla Io Orienlal trouxe o
nosso cônsul em Montevidéo o Sr. Mendoça ; e o 2o
da secção de geologia applicacia e chimica industrial
sobre o requerimento em que Carlos Guilherme Frieden*
wich, colono da colônia Blumenau, pede privilegio
para fabricar vinho e álcool de laranja.

O Sr. Dr. Nicoláo Moreira pedio ser informado do
que ha occorrido acerca dainauguraçãoda escola noc-
turna para adultos, que a Sociedade ha tanto tempo
resolveu crear e manter a expensas suas, ao que o Sr.
secretario geral respondeu que já havia exigido essas
informações do Sr. director dos cursos, tambem director
da escola, parecendo-íhe conveniente que se esperasse
pela resposta desse senhor até a, próxima sessão, para
então, caso ella não venha, o conselho resolver o que
julgar ser mais acertado.

O Sr. Dr. Barlholomeu deu noticia de um facto de
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carbúnculo em animaes, curado homceopalhicàmente por
meio do emprego do mercúrio, e do sulphur; promet-
tendo apresenta-lo mais detalhadamente e por escripto
na próxima sessão, afim de que o conselho o tome na
consideração que merecer, e resolva como julgar conve-
nierite.

ORDEM DO DIA.

Foi sem discussão approvado o parecer, em oulra
sessão apresentado pela secção de machinas e appare-
lhos, acerca de pretençao de Guilherme de Castro» sobre o
privilegio por dez annos, para introduzir no Império o em-
prego de prensas hydraulicas, cujo desenho acompanha
o seu requerimento. A secção, depois de fazer algumas
considerações sobre o assumpto, conclue que o privile-
gio poderá ser concedido por cinco annos para a creação
de um estabelecimento destinado a enfardar gêneros com
o auxilio de prensas hydraulicas, cujo desenho acompa-
nha a petição.

Sendo approvada a urgência proposta, entrarão em
discussão os pareceres das secções de zoologia e geo-
logia applicada e chimiea industriai nesla mesma-sessão
apresentados, começando pelo da secção de zoologia
acerca da amostra de lã de cabrito Ángora, que do Es-
tado Oriental trouxe o nosso cônsul em Montevidéo o
Sr. Mendoça Franco, e para que o mesmo senhor
chama a, attenção do governo e da Sociedade Auxi-
liadora.

Este assumpto mereceu cia secção profundo estudo,
do qual resultou o parecer apresentado, em cuja dis-
cussão tomarão parle os Srs. Drs. Paes Leme, Nicoiáo
Moreira e Garcez, que concluio apresentando o seguinte
requerimento: « Requeiro o adiamento do parecer da
secção de zoologia até que se resolva o pedido das in-
formações á escola agricola do Juiz cie Fora, salvo me-
lhor juizo. »

E passando-se á votação foi approvado o parecer,
ficando por conseguinte prejudicado o adiamento pro-
posto.
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Entrou mais em discussão o parecer da secção de
geologia applicada e chimica industrial sobre o pedidode privilegio feito por Carlos Guilherme FriedenwiCk,
colono da colônia Blumenau, para fabricar vinho e
álcool de laranja.

A secção, tendo as devidas analyses e considerações
sobre a matéria sujeita a seu exame e estudo, diz que,reconhecendo a boiídade dos productos, e os louváveis
esforços empregados pelo peticionario em favor do des-
envolvimento e progresso da industria nacional, nem porisso pode aconselhar ao governo imperial a concessão de
um privilegio, visto como os vinhos de laranja e de
outros muitos fructos nossos, taes como o ananaz, caju,
goiaba,- genipspo, etc, são fabricados no paiz ha muitos
annos, e tem concorrido nas nossas Exposições, onde
tem sido premiados. Quanto á aguardente de laranja
tambem na Exposição nacional concorrerão amostras deste
producto com differeutes fructos fermentici veis, que forão
julgados sem grande importância.* E conclue que os pro-duetos apresentados por Carlos Guilherme Friedenwick
são de boa qualidade ; que não podendo ser elle consi-
deràdo como inventor, nem como introduetor desta in-
dustria, não se lhe pôde conceder privilegio; e que, no
entretanto, é elle merecedor de elogios pelo muito que.se esforçou em favor do desenvolvimento e progresso da
industria nacional.

Tomarão parle no debate suscitado os Srs. Drs. Bar-
tholomeu, Nicoláo Moreira, e Garcez, e commendador
Azevedo, que terminou pedindo o adiamento desta dis-
cussão, o qual foi approvado, sendo sujeito á votação;

O Sr. Dr. Garcez apresentou mais a seguinte proposta,
que ficou sobre a mesa para ser discutida opportunà-
mente: « Proponho á Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional: 1.° A creaçao de uma escola de adultos do
sexo feminino; e oppertunamente: 2.° A de um ga^-hinete de archeologia industrial, e numismatica espe-
cialmente, o qual comporá o musêo da industria na-
cional.»

Nada mais havendo que tratar, o Sr. presidente le*
vantou a sessão, dando para ordem do dia seguinte:



- 187 - a
e

apresentação de propôs!as e pareceres, e discussão da
matéria adiada. —Barão das Tres Barras, Io vice-pre-
sidente. — Dr. José Pereira Rego Filho, secretario «geral.
—José Augusto Nascentes Pinto, secretario adjunto.

Pareceres a que se refere a acta de 4 de Maio de 1870.

Da secção de machinas e apparelhos sobre a petição
de privilegio de Guilherme de Castro.

Foi recebida e estudada pela secção de machinas e
apparelhos da. Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional. a petição de 12 de Janeiro de 1870, em que Gui-
lherme de Castro requereu ao governo imperial privilegio
por vinte annos para usar de prensas hydraulicas no
kio de Janeiro.

Em segunda petição sobre o mesmo assumpto, datada
de 22 de Janeiro, explicou melhor o peticionario o seu
pensamento dizendo que o privilegio pedido se referia
tão somente á creação de'um estabelecimento de enfardar
com o emprego de prensas hydraulicas.

Deste modo explicada a intenção do supplicante, e de
parecer a secção de machinas e apparelhos que lhe po-
dera ser concedido privilegio por cinco annos para a
creação de um estabelecimento destinado á enfardar ge-
neroscom o auxilio das prensas hydraulicas, cujo de-
senho acompanha sua petição de 12 de Janeiro de 4870.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da industria
Nacional, em 11 de Março de 1870.- André Rebouças,
—Antônio de Paula Freitas.—Miguel Couto dos Santos,

Parecer da secção de zoologia sobre uma amostra de lã de
cabrito Angora.

Ar secção de zoologia foi presente uma carta do nosso
distinclo cônsul em Montevidéo, o Illm. Sr. Carneiro
de Mendoça, acompanhando uma pequena caixa con-
tendo íã de um cabrito Angora que S. S trouxe do Es-
tado Oriental e para o qual chamava a attenção da So-
ciedade Auxiliadora e do governo imperial.



— 188 —

Infelizmenle morreu esse bello animal antes da visita
que alguns membros da secção fizefão á casa onde estava
elle exposto, ficando a secção assim privada de formar
sua opinião a respeito da excellente raça que se procura
introduzir no paiz, restando-lhe apenas as informações
que poude colher.

A lã enviada pelo Sr. Mendoça offerece todos os ca-
, ra.cteres que a industria manufactureira exige na escolha

das lãs de superior qualidade. Assim, o comprimento
dos fios, que varia de8 a IO centímetros, sua igualdade,
a extrema delicadeza, a elasticidade, o brilho, a purezae a resistência que offerecem, tornão este producto re-
commendavel na fabricação de tecidos delicados em que
que sè em pregão as lãs longas.

A cabra de Angora fornece tão boa carne e leile como
as ouirás variedades de cabritos, e não é diííieil de
acclimar-se. Immensos exemplos oaltestão, masobser-
vou-se em França, onde são conhecidas ha muitos annos,
que o pello modificava-se perdendo algumas das qualidades que se nolão nas lãs importadas da Turquia
d'Asia.

Como as fabricas de velludosy entre outras, importão
grandes porções desta lã colhida na Ásia, pensa a secção
que a introducção dos novos animaes trará grande pro-veito aquelles creadores que possuem terrenos monta-
nhosos e incultos*nas provincias do Império onde o calor
é menos intenso.

O Sr. Carneiro de Mendoça,, com uma solicitude
digna de ser imitada por nossos agentes diplomáticos,
procurou entreter relações com intelligentes e abastados
criadores de Montevidéo, e conseguio obter esclareci-
mentos concernentes á creação não só das cabras An-
gora, objeeto de um livro especial que S. S. traduz neste
momento, como também no que diz respeito á raça ovina
e cavallar, e propõe ao governo o nome do Sr. Giòt
como mais habilitado'a fornecer bons tvpos de carneiros
Rambouillete Negretli e os bellos cavallos Anglo-Nor-
mandos, próprios para sella e tiro.

A secção não pôde deixar de acompanhar e louvar o
distineto cônsul geral no patriótico empenho de dotar



nosso paiz com animaes lão preciosos, e para corroborar
as idéas de S. S fará algumas considerações sobre me-
lhoramenlos de raças e introducção de novos animaes.

A resolução deste problema torna-se por demais com-
plexa relativamente a nosso paiz, e a secção desde já
pede toda a indulgência ao illustrado conselho daSocie-
dade Auxiliadora.

Hoje, mais que em outras épocas, se faz sentir a ne-
cessidade de melhorar as diversas raças de animaes
domésticos lãoabastarrados enlre nós. A falta de braços
reclama sem demora uma transformação radical em
nosso syslema agricola, e essa mudança só terá lugar
aproveitando-se o esforço muscular dos animaes como
auxiliar nos trabalhos do campo, e alimentando se uma
outra parte deites como machinas de fabricar carne é
estrume. Sem os pastos arlificiaes e boa preparação das
forragens, esta transformação é inexequivel, e todae
qualquer tentativa tendente a melhoramento de raças
encontrará sérios obstáculos.

A introducção de novas espécies sem haver meios de
cerca-las de todos os cuidados, promovendo o cruza-
mento progressivo com as que existem no paiz, é tra-
balho perdido.

Precisamos convencer aos criadores que a boa ali-
mentação é a base de todo e qualquer melhoramento.

São considerações estas que se referem á raça ca-
vallar e oulras, masque deixão de ter cabimento quando
se trata da criação de carneiros. Com elTeilo, attendendo
que nas provincias de Minas e Paraná as campinas me?
dem se por léguas, que seu custo é diminuto, e que
fornecem alimento próprio á producção de lã fina;

, parece que tudo concorre para o bom exilo de qualquer
especulação nesse sentido, provindo d'ahi grandes her
neficios para o paiz.

Se, em virtude de sua distancia dos mercados consu-
midores de carne, a provincia do Paraná deve produzir
lã, o mesmo não acontece nos campos de Minas juntos á
fronteira do Rio de Janeiro. A capital do império pre-
cisa consumir maior porção de carne, e essa terá de vir
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desses campos que se achão próximos das melhores vias
de communicação que ligão as duas provincias.Em Minas , próximo á malta do Rio, os South Down,
e.no Paraná os Merinos puros, Rambouillet, e Negretti.
Convém que a introducção dessas raças não se faça pormeio de grandes rebanhos, salvo se no Estado Oriental
se puder comprar ovelhasx escolhidas por baixo preço.Quando o cuslo dos reproductores é elevado, póde-secom meia dúzia delles regenerar um rebanho dentro de
poucos annos, Esse é o meíhodo aconselhado por Moreide. Viusé, e sem duvida alguma o mais adequado nasnossas circumstancias.

# Quatro carneiros e oito ovelhas de pura raça são suffi-cientes para regenerar um rebanho de duzentas ovelhascommuns em onze annos, havendo o cuidado de em-
pregar-se no cruzamento somente os carneiros puros, eexcluindo-se do rebanho as ovelhas communs á medida
que o numero das mestiças augmenta.

Seguindo-se este methodo as decepções serão raras.Parecerá a alguém mui longo o período de onze annos:na lavoura quem não sabe esperar nada alcança, tudonella e Jento. Felizmente essa lentidão nos ensina a re-fleclir com madureza, e retempera-nos o animo tantasvezes abalado por eousas creadas em virtude de nossameuna e ignorância.
Quanto aos cavallos Ariglo-Normancios, a secção nãoconcorda que estes animaes sejão próprios á regeneraros cavallos communs. Verdadeiros mestiços, não cons-tilumdo raça fixa, qualidade essencial para ser empre-

gada como typoreproduclor, não podem vir regenerar osangue abastardado de nossos cavallos.
A secção nao desconhece os bons serviços que prestãoos Angío-Normandos, e a harmonia e belleza de suaslormas, apenas reprova seu emprego como meio demelhorar o cavallo do Brasil.
Entretanto o illustrado conselho resolverá em suaaita sabedoria como melhor enteuder.Sala das sessões, 28 de Abril de ÍSW.-Pedro D, G.faes Leme.—br. Anastácio Luiz do Momsuccesso.
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Sessão do conselho administrativo, em 16 de Maio
de1S70.

VICE-PRESIDÊNCIA DO EXM. SU. CONSELHEIRO UE ESTADO BARÃO DAS
TRES BARRAS,

Achando-se presentes os membros do conselho, se-
nhores conselheiro Barão das Tr_es Barras, Drs. Nico-
láo Moreira, Souza Rego, Souza Cosia, Azevedo Ma-
cedo, Pereira Portugal, Rebouças, Paula Freitas, Bom-
suecesso, Lopo Cordeiro, Sayão Lobato Sobrinho, Pe-
reira Rego Filho, Nascentes Pinto; commendadores
Azevedo e Norberto; José Botelho, José Maria Pereira,
José Mana dos Reis, Lellis, Sattarnini, Macedo, llabello,
Henrique Nascentes, Garcia, Mestre em Artes, e Car-
doso; e os sócios effectivos senhores Drs. Fernando
Francisco da Cosia Ferraz e Luiz Henrique de Moraes
Garcez; José Antônio Pereira Leal, Júlio Lajoux, Cin-
cinato Clemente Muniz Valdetaro, Manoel Joaquim Va-
lentim e Mathias Anlonio de Moraes Brito; foi aberta
a sessão, lida e sem discussão approvada a acta da
anterior que teve lugar a 4 do corrente mez.

EXPEDIENTE.

Carta do Sr. D. Julian Viço, residente em Caracas,
pedindo algumas informações acerca da cultura da man-
dioca, e de suas diversas qualidades, e bem assim da
extracção da féculada tapioca; e ainda a remessa de
exemplares dos Auxiliadores e manuaes publicados pela
Sociedade. — A' mesa para satisfazer.

Officio do Exm. Sr. conselheiro de Estado presidente
do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, em
que se digna participar que, satisfazendo ao pedido
que por parte desta Sociedade lhe fora dirigido, aca-
bava de mandar apromplar alguns caixotes com cahnas
das variedades solangor e listrada, afim de serem en-
viados á câmara municipal da villa de Santa Luzia
da provincia de Sergipe; tendo, para maior segurança,
dirigido os referidos caixotes ao Sr. presidente da
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provincia com récommendação de faze-los logo che-
gar ao seu destino —Inteirado.

O Sr. Dr. Lopo Cordeiro participou que a commissão
incumbida de, em nome desta Sociedade, comprimentar
e felicilar a Sna Alteza o Sr. Conde d'Eu pela glo-riosa terminação da guerra conira o governo do Pa-
raguay e seu regresso a esla Corte, havia desempe-
nhado o mandato de que fora encarregada ;*e entregou
o discurso seguinte, qne, como orador da referida
commissão, proferira nessa occasião, acrescentando
que Sua Alteza se dignara responder que agradecia
as manifestações que lhe erão apresentadas por parte,da Sociedade Auxiliadora da Induslria Nacional, á
qual é muito affeiçoado, e será ulil no que estiver ao
seu alcance, para o que empregará todo o esforço;
resposta esia, que foi pelo conselho recebida com
muito especial agrado.

Discurso*

« A gloria de um príncipe depende da felicidade de seu.
povo; a consciência du seus actos ministra-lhe o bem-e-at.ir, a benção intocada por seus protegidos prepara-lhe a beraaventuranca eterna.

« Joven ainda, Senhor, tendes a intelligencia e illus-
tração de um sábio e a experiência de um homem
encanecido nos irabalhos sociaes; no verdor dos annos '
dispondes da bravura do leão, da actividade do incan-
savel hdador, da prudência cio ancião e da tactica do
soldado proveclo; na flor da mocidade, manifestaes
em alto gráo de desenvolvimento os sentimentos dé
bondade, justiça e caridade — a virtude em seu ex-
plendnr !

« A admiração e respeito que vos tribulão é uma
conquista que sem esforço e sem intenção fizestes ;é, portanto, uma gratidão que mereceis, uma justiça
que vos devem; é o coro sagrado da ventura neste
milndo!

« Hi quasi seis annos vos identificasteis com, os Bra-
zileiros para o cumprimento de seu fim social; o



— 193 —

-matrimônio que contrahistes com a idolatrada Prin-
ceza — a Sereníssima Senhora D. Isabel — foi o voto
solemne da communhão nos encargos respectivos.

« Fiel ao juramento, exposastes a causa santa do Brasil
na guerra contra o déspota do Paraguay, para reivin-
dicação de direitos, desaffn nta de injurias e eman-'cipação de um povo opprimido *

« No desempenho desla missão, tomastes parte prin-
cipal na heróica cruzada; com inteira abnegação do
bem estar, com intelligencia, actividade e bravura,

«dignas de immortalidade, conseguistes o brilhante fim
da cruenta guerra, plantando a semente da paz, ri-
queza e civilisaçáo, baptizando-a no Cerro-Corá com
águas do Aquidaban 1

« Abençoada a Providencia, que permittio a união de
vosso destino ao dos Brasilei.osl

« Senhor 1
«Estendendo vossa protei ção a todas as classes da

sociedade brasileira, dgnasie-vos um dia honrar a
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, aceitando
o titulo de presidente honorário; ella é, portanto,
umas das vossas protegidas.

« Por esta razão, e porque participa do enlhusiasmo
*geral que tendes inspirado em todos os corações bra-
jsileiros, e até no animo de todos os estrangeiros ci-
vilisados, a Sociedade Auxiliadora da Industria Nacio-
nal vos saúda com todo o fervor, invocando a. Deos
a felicidade que mereceis. »

O Sr. secretario geral deu ao Sr. Dr. Garcez as
devidas explicações acerca da inlerpellação por este
ultimo senfior feita na sessão anterior sobre as infor-
inações que havião sido pedidas, no anno passado ao
Sr. commendador Marianno Procopío Ferreira Lage,
com o que se dá por satisfeito o mesmo Sr. Dr. Garcez.

O Sr. Garcia, mestre em ai tes, director dos cursos
eda escola nocturna, tomando a palavra pela ordem
annunciou ao conselho que não tendo podido levar
a effeito a installação da inesimi escola, não só porque

«o professor nomeado o Sr. Jordão não quqr leccionar,
70 \ !5 - éM

]
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como porque ainda não consente que na casa em que
elle tem a aula publica da freguezia do Sacramento,
de que é professor, funccione a escola nocturna da
Sociedade.

Os Srs. Dr. Lopo Cordeiro e commendador Azevedo
disserão que sendo as casas, em que se achão esta-
belecidas as escolas publicas, pagas pelo governo, assim
como o são igualmente os utensílios necessários ás
ditas escolas, e tendo, além disso, a Sociedade per-
missão de S. Ex. o Sr. ministro do Império parains-
tallar e fazer funccionar a sua escola nocturna na
casa de que se trata, não vião razão para que o Sr.
Jordão fizesse a opposição de que se acabava de ter
noticia, e por isso erão de opinião que o que o conselho
tinha a fazer era autorisar o Sr. director da escola
a procurar um outro professor, visto não querer o
Sr. Jordão aceitar o. encargo para que o conselho o
havia escolhido por proposta do Sr. commendador
Azevedo, pois que sobre a casa não devia haver du-
vida em vista das razões apresentadas.

Ainda fallou o Sr. Dr. Garcez, que terminou as suas
observações communicando ao conselho um caso de
phtysica bastante adiantada, que se curou cdm. o leite
de mangabeira; depois do que resolveu o conselho
sobre o assumpto em discussão de conformidade com
a opinião dos Srs. Dr. Lopo e commendador Aze-
vedo.»

Foi lido o seguinte: « Proponho para, sócio effec-
tivo da Sociedade Auxiliadora o Sr. Leopoldo Augusto
Deocleciano de Mello Cunha, bacharel' em mathema-
ticas, Fluminense, e residente actualmente na cidade
da Viclgria.— Rio, 16 de Maio de 1870.-— Dr. Nico-
Ido Joaquim Moreira. »

Sendo requerida e approvada a urgência para que
a proposta, que se acabava de ler, fosse immediata-
mente submettida à votação, foi admittido sócio effec-
tivo o referido Sr. Leopoldo Augusto Deocleciano de
Mello Cunha.
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ORDEM DO DIA.

Tendo de entrar em discussão as duas propostas
pelo Sr. Dr. Garcez apresentadas na sessão anterior,
para creação de uma escola de adultos do sexo femi-
nino, e de um gabinete de archeologia industrial e
numismatica, propoz o Sr. secretario geral que, attenta
a importância do objecto, fossem as referidas pro-
postas submettidas ao exame de commissões especiaes,
e assim se vencendo, forão nomeados pelo Sr. presi-
dente para compor a Ia commissão os Srs. Dr. Ni-
coláo Moreira, José Manoel Garcia, mestre em artes,
e Alexandre .Affonso da Rocha Sattamini; e para a 2a
os Srp. Drs. Antônio Corrêa de Souza Costa, Antônio
José de Souza Rego e André Pinto Rebouças.

Continuando a discussão, addiada na sessão anterior,
do parecer da secção de geologia applicada e chimica
industrial sobre o requerimento em que Carlos Gui-
lherme Friedenwick, colono da colônia Blumenau,
pede privilegio por 10 annos para fabricar vinho e
álcool de laranja, tomarão parte nella os Srs. Drs. Ni-
coláo Moreira e Garcez, respondendo o primeiro destes
senhores, pela fórma seguinte, ao que na sessão an-
terior disse o Sr. Dr. Bartholomeu, tomando parte na
discussão deste mesmo assumpto:

O Sr. Dr. Nicoldo Moreira:—Sr. presidente, antes
de iniciar a discussão é de meu dever consultar a
N. Ex. e á casa sobre a questão seguinte: haverá in-
conveniente'em tomar eu parte na apreciação deste
parecer, tendo de tocar nos pontos que forão impu-
gnados pelo Sr. Dr. Bartholomeu José Pereira, nao
se achando presente esse illustrado collega? Permanece
em meu espirito esta duvida, e por isso julgo indis-
pensavel indagar o pensamento de Y. Ex. e do conselho
a semelhante respeito, para, em vista da resposta,
tomar qualquer deliberação.

O Sr. Barão das Tres Barras e mais membros:T
Nenhum inconveniente haverá para a Sociedade em
ouvir o juizo de V. S. sobre esta matéria, nem tao

çouco encontro motivo para soffrer censura o nobre
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conselheiro por discutir o parecer, achando-se ausente
o illustre secretario da secção de chimica.

O Sr. Dr. Nicolao Moreira : —Satisfeito o escrúpulo
que me acompanhava, passarei ao estudo do objecto
-que se discute. .

Sr. presidente, quando em uma das. sessões passadasfoi apresentado à discussão o parecer da secção de
chimica industrial sobre o vinho fabricado em Nova
Friburgo_ pelo Sr. Ennes, eu fuijevado a pedir a pa-lavra, nao para sustentar o parecer, qne se achava
magistralmente traçado pelo Sr. Dr. Souza Costa, porém
porque, apresentando-se umvototem separado sahido
da intelligencia de outro nosso consociof a quem devia
acatar pela posição que occupa no alto magistério pu-blico, eu linha necessidade e o rigoroso dever de ex-
ternar o meu pensamento, para que o meu voto não
parecesse filho de sympalhia ou colleguismo.

. Por essa oceasiao apresentei diversas proposições,
que forão contestadas pelo meu illustre adversário, o
Sr. Dr. Bartholomeu, a que respondo neste momento,
tão somente debaixo do ponto de vista Scienlifico.

A primeira proposição versou sobre a quantidadede álcool que deve conter cada espécie de vinho. Sus-
tentei por essa oceasiao que não poderíamos invalidar
qualquer vinho pelo simples facto de não conter uma
certa e determinada quantidade de álcool, visto como
variayão infinitamente os vinhos da mesma espécie
debaixo do ponto de vista de sua alcoolisação, e lanlo
assim que nas tabellas apresentadas pelos mais emi-nentes chimicos, não se encontra uniformidade, como
se pôde vêr das seis que mostro, neste momento,
segundo as opiniões dos differentes autores.

•'*,.. Payen LassaigneI Brandes Bequere Dupié Chevalier

(Porto  

20,è0 22 25,83 20 •; 20
Madeira..... 20,00 22 22 a 24 20 2'j 20 52
Malaga...... 15,00 17 18,3'j 17,28 18 15
Bordeaux.... 13,00 15,10 17,11 10.10 15 10,10
Champagae.. 10all9ali lal3 11,17 13 12,77Xerez 17 19 19,81 17,43



-, 197 -

Já vê V. Ex. a discordância de opiniões, discor-
dancia.que se explica facilmente desde que se con-
siderão as modificações occasionadas pelas condições
climatericas e telluricas, pela natureza dos estrumes
empregados, pelo estado de madureza da uva, pelos
processos de viniíicação e pelas circumstancias eventuaes
que se podem dar durante as fermentações. .

E é, Sr. presidente, por causa dessa deficiência dev
alcoolisação dos vinhos que os chimicos propõem a
álcoolisação arlilicial que, como se sabe, se faz de
dous modos: pondo no mosto assucar para desen-
volver-se maior gráo de fermentação alcoólica, ou jun-
tando ao vinho o álcool já preparado. E, como V Ex.
e o conselho sabem, o primeiro processo, poslo que
não seja excellente, todavia é tolerado pelas his da
hygiene, devendo, porém, o segundo ser banido, por-
quanlo, ficando o álcool apenas misturado com o vinho,
produz todos os phenomenos graves, a que'dá lugar
o uso immoderado do absynthio, fazendo-os vinhos,
assim preparados, entrar para o numero dos que são
chamados pelo Sr. Vergnelte Lamolte ~ Casse-tête.

Parece-me que não obstante a diversidade de opi-
nões, em que se achão Payen, Lassaigne, Becquerel,
Brandes, etc, ninguém dirá por certo que este erra
e aquelle acerta^visto que suas razões são baseadas
em dados positives, embora possão soffrer a contro-
versia.

Justificada a primeira proposição, passemos á se-
gunda. .

A segunda proposição, por mim emittída, foi sobre
o valor dos vinhos, relativamente ao seu grão de aí-
coolisação* Depois de haver indicado as diversas qua-
lidades de vinhos tintos, brancos, doces, liquorosos,
espumosos, palheles. alcoólicos, etc, dei a preferencia
sobre os vinhos alcoólicos aos palhetes, e isto para
o uso diário, declarando que os alcoólicos somente
poderião ser empregados com vantagem nos casos dé
profundas quebras de forças, nos habitantes das re-
giões frias que reclamão grande quantidade de elementos
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carbonados, e finalmente aos paladàres estragados que
necessitão de excilação.

A minha preferencia dada aos vinhos palhetes trouxe
da parte de meu adversário, como o conselho ouvio,
a graça de dizer que eu aconselhava zurrapá aos meus
doentes.

Como já tenho dito a esta casa, não emitto uma só
proposição que se não possa apoiar em fados pro-vados, pois que não invento sciencia, e para que não
fique esía proposição duvidosa, o conselho vai vêr o quedizem os primeiros homens da sciencia:

üureaux, á pag. 619 do seu Tratado sobre as fal-
sifieaçôes das substancias alimentares, escreve o se-
guinte: « A riqueza em álcool pôde servir para indicar
a força do vinho, porém nãó o seu valor real, tanto
que ella é muito maior em certos vinhos medíocres
do que em outros de celebridade universal. »

Duprê, em seu Guia hygienico, diz na pag. 288
qué: rOs chimicos estão longe de concordar na quan-tidade de álcool contida nos vinhos; porém no quenão resta duvida é que a acção sobre a economia
animal não está em relação com a quantidade de álcool
fornecida pela analyse. »

O vinho de Chablis, cuja proporção de álcool é de
7,33, embebedamais promptamente do que o deBor-
deaux, muitas vezes prescripto aos cohvalescentes pelapouca excilação que produz.Dous vinhos de um mesmo vinhedo, um branco eoutro tinto, porém aceusando a mesma quantidadede álcool, aquelle embebeda mais depressa do queeste.

Ainda mais, o Sr. Lapa, illustrado professor de
chimica agrícola em Portugal, em sua excellente Te-chnologia Rural, exprime-se da seguinte maneira:«Os vinhos palhetes estabelecem transição do vinhobranco para o tinto, muito carregados de côr, de tan-nino e.de tartaro; carecendo da espirituosidade dosbrancos e da austeridade rascante dos tintos, leves
ao estômago e á cabeça, são próprios para as pessoasdébeis e convalescentes, e d'onde por isso são conhe-
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cidos pela denominação de vinhos para doentes. Tal
é, entre outros, o nosso Collar es. »

Finalmente, Sr. presidente, Pasleur, tantas vezes in-
vocado na sessão passada pelo meu illustre adversário
para chamar-me fabricante de vinhos, em ar de ri-
diculo, vai fechar este ponto controvertido com a sua
valiosa opinião, porém não são por certo as idéas de
Pasteur em seus tentamens, mas o autor provecto e
encanecido no estudo e na experiência quem me vai
ajudir a alçar a cruz, que pesava sobre meus hom-
bros, e que guardei até hoje á esperado dia de juizo,
em que me pudesse defender do epitheto de fabricante'de 

vinhos, que tantas vezes me foi atirado pelo meu
illustre collega, que a cada momento chamava a at-
tenção de V. Ex. e do conselho para o que havia
dito Pasteur, inculcando-me como um innovadòr. Pois
bem, Sr. presidente, é Pasteur, revestido de toda a
autoridade, que fortalecerá o meu pensamento; por-
quanto que as suas idéas de hoje não são as que pro-
fessava quando ainda dava a lume os seus primeiros
devaneios, pois que creio que V. Ex. e a casa não
irião por certo julgar de Domingos José Gonçalves de
Magalhães, o autor dos Fados do espirito humano e
da Confederação dos Tamoios, pelas primeiras rimas
que fizera, eque não erão differentes do frueto dos
máos prosadores; nem tão pouco acreditarião que
não nos iliuminamos com a luz do *gaz, porque no
relatório do ministério da agricultura se pede verba
para illuminação pelo systema de azeite de peixe. E,
pois, vejamos o que diz Pasteur em seus Estudos sobre
os vinhos, publicados ultimamente e premiados pela
Academia de Sciencias com a grande medalha de ouro.

Diz o distineto cenologo (pag. 132): «Desgraça-
damente as propriedades hygienicas dos vinhos são ai-
teradas por um augmento, ainda que pouco forte, de
seu elemento alcoólico.»

Vejão bem Y. Ex. e o conselho esta outra parte :
«Quanto mais rico em álcool é o vinho, tanto mais se
afasta das qualidades recommendaveis dos vinhos de
mesa, e mais restricto é o seu consumo. »
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Jà-vêem V. Ex.a e o conselho que só estes homens*,
cuja sensibilidade já se annoja do prazer, sãp os que vão
procurar esses vinhos alcoolisados, da mesma maneira
que os Russos, filhos de climas frios, fazem uso do
cebo, como um elemento essencial, emquanto que nós
não comemos, nem porcento o aconselharíamos como
alimento, parecendo-me que â vista das citações queacabo de fazer, vou bem, preferindo os vinhos ma-
cios aos alcoólicos, tão encomiados pelo meu adversa-
rio. A»

O terceiro ponto de minha controvérsia com o iJlus-
tre Sr. Dr. Bartholomeu versou sobre a adslringencia
dos vinhos que eu declarei não ser uma alteração, e
sim o resultado de longo curtimento „cfa uva só ou
acompanhada do engaço, e que as fermentações la-
tentes, que ainda se y-eri ficão nos tonneis e na* gar-rafas, precipitavão o tannino, ou o transformavão em
ácido gallico, diminuindo-se por este modo a adslrin-
gencia, e^bonificando-sél) produeto.

Hoje virá o conselho o que diz Hceffer em seu Diccio-
nafio ole Agricultura, p^g. 610: « 0§ vinhos acerbos,
que contêm ^grande quantti.de de tannino, são os quese conservão melhor, bonificando-se com o tempo e
sobretudo como transporte.

Além deste apoio, invoco ainda a autoridade de
Payen, que em sua Chimicg, industrial, publicada re-
centemçnte, diz aüpag. 477 —que: « Os vinhos de Bor-
deaux perdem sua adstringencia com o tempo, a col-
lagem, as ondulações, as viagens, tornando-se de sabor
e aroma agradáveis*

Outro ponto não menos importante, que mereceu
amarga critica da parte do Sr. Dr.JarthQlomeu, foi o
que versou sobre os aromas do vinho.

Sustentei, com,o ainda sustento, a existência de dous
aromas no vinho, como declaro em meu Manual de
chimica orgânica. O aroma commum a todos os vinhos
e devido ao ether enanthico, e o aroma especial a cada
ura delles, e que os.caracterisa;' aroma dependente'do
desenvolvimento de certos principios peculiares' â&
uvas.
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Apoia-me neste.modo... de pensar o Sr. Chevalier,
que em seu Diccionario á pag. 512 do 2o volume, depois
de fazer o histórico do estudo a que se tem entre-
gado os chimicos a respeito dos aromas'dos vinhos» ler-
mina com estas phrases. « Como quer que seja, ou o aro-
ma do vinho preexisla na uva, ou seja o resultado
da fermentação, é incontestável que devemos reconhecer
duas espécies de aromas (bouquet), um proveniente
do ether enanthicode Pelouse e Liebig, commum a
todos os vinhos, e outro especial reconhecido por
Stekel, Laermec e Favre, resultado da espécie da uva
empregada.

Chamaremos ainda o Sr. Pasteur, para que nos
diga a respeito dos aromas dos vinhos qual a sua
opinião, e elle nos mostrará na pag. 120 de seus
Estudos sobre vinhos que ha nos vinhos aromas^natu-
raes e adquiridos. ,

O dos vinhos de Borgonha existe na uva Pinot, e_
passa provavelmente sem mofifi.a^ão para q. vinho.
Ha tambem aromas introduzidos peto processo da vi-
aiíicação. %

E, pois, vê o conselho qui razão de sobra me as-
sistia, quando proclamava nes 1^ casa a idéa de exis-
tencia de diversos aromas nos vinhos, quer conside-
rados em commum, quer em relação a cada espéecie
de uva. * ¦ " ¦

Finalmente declarei em contrario aa opinião de meu
illustre contendor que a flor do vinho, o mycoderma
vini, não era um producto, que alterasse os vinhos;
que nenhum honrem, professando a sciencia chimica,
seria, capaz de confundir a flor do vinho com o my-
ccderma aceti, o principal .stragulor dos. vinhos, e
que mesmo muitos certologos sustentavâo a necessidade
do mycoderma vini para obstar a grande absorpção
do gaz oxy^eneo pelo vinho» sendo a opinião ,geral que
uma das principaes circumstancias que conduzem a
diferençar os vinhos artificiaes dos naturaes é a exis-
ten Cia do mycoderma vini,

O meu nobre adversário, á vista deste meu enuncia-
do; armou-se com as memórias de Pasteur, isto è,
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primeiros tentamens que fazia Pasteur nos invios ca-
minhos da arte e sciencia cenologica, sem procurar
ler o seu ultimo trabalho, que já foi por mim e por
vezes invocado, no qual declara o illustre chimico que
suas investigações particulares, além das que se achão na
memória imp'ressa nos Annaes scientiftcos, o levão á con-
clusão de que não ha alteração ácida de um liquido
alcoólico sem a presença do mycoderma aceti.

Mas não antecipemos as provas'que Pasteur dará
em apoio da minha proposição, isto é, de que .a flor
do vinho não é prejudicial sem a presença do myco-
derma aceti.

O Sr. conselheiro Burlamaque, de saudosa memó-
ria, escrevendo em. 1865 a sua Arte de fabricar o
vinho, e publicada por esta Sociedade, nos diz á pag.
309: cc Todos os vinhos, que se acidificão, contém o
mycoderma aceti ou (lorde vinagre. » . ,. . . .

Uma outra vegetação, que se observa em todos os
bons vinhos, é o mycoderma vini ou flor do vinho.
Como dous inimigos em presença, estas parasitas pro-curão viver uma á custa da outra, mas a acção
exercida por cada Uma dellas é mui differente, e se
ha tudo a temer da flor do vinagre, deve-se fazer
esforços para favorecer o desenvolvimento ch flor do
vinho.

Colhido e lançado sobre os vinhos ar ti fi ciaes o my-
coderma vini, os boniíica e mesmo lhes communica o
sabor e o aroma característico do vinho de uva,

Se o Sr^ conselheiro Burlamaque era ou não com-
petente para exprimir-se: por esta fôrma, o conselho
que o diga, e acredito que o busto do illustre ancião
estremeceria na noite em que o Sr. Dr. Bartholomeu
procurou provar haver eu commettido uma heresia,
dizendo que a flor do vinho não era prejudicial ao
mesmo vinho.

O.Sr. Lapa, cujo nome já citamos, exprime-se do
seguinte modo em sua Technologia: cc distingue-se per-féitamentea flor do vinho da flor do vinagre, porque
aquelia é esbranquiçada e esta vermelha .»
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Ainda o mesmo senhor à pag. 170; Deherain á pag.
318 do seu Annuario de 1868; e dé Parville á pag. 141
declarão-se pela opinião de que o mycoderma vini não
é nocivo. :

Tambem chamarei a attençâo do conselho para ouvir
o Sr. Payen á pag. 482 de sua Chimica industrial, onde
elle se exprime nos seguintes termos: « Somente o
mycoderna aceti altera os vinhos, emquanto que a
flor do vinho não occasiona fermentação alguma preju-
diciaí, parecendo mesmo útil ás transformações normaes,
que concorrem a desenvolver o sabor e aroma dos vi-
nhos. »*E\ 

pois, mui valiosa em favor da idéa que professo,
a opinião, que acabo de enunciar, do distincto membro
do Instituto de França e professor no conservatório das
artes.

Terminando o apontamento dos nomes dos autores e
suas opiniões, permitia ainda o conselho que o ultimo
golpe ern meu illustre adversário seja dado pela impor-
tante obra de Pasteur, ultimamente publicada, e então
verá o conselho como esse sábio, tantas vezes citado
nesta casa, depois de haver examinado a opinião de Cha-
ptal e mettida sobre as flores do vinho em 1799, epe-
sado todas as suas conseqüências, escreve á pag. 24 :
«Resulta do que precede queChaptal não tinha razão
quando sustentava que as flores do vinho annuncião
sempre degeneração. Ahi estão os vinhosde Jura cober-
tos por muitos annos de flores sem todavia se alterar. »

Na pag. 22 o illustre cenologo diz: « Todas .as vezes
que provadores hábeis me declarayão os vinhos cober-
tos de flor como sãos, a observação microscópica mos-
trava-me tambem que essa flor era formada somente
pelo mycoderma vini puro. »

Ainda na pag. 26 escreve Pasteur o seguinte : « O
mycoderma aceti deve ser retirado do vinho a toutprix,
pois que acetifica-o necessariamente, emquanto que o
mycoderma vini é inoffensivo debaixo deste ponto de
vista. •»

Para mais vigorar a sua opinião Pasteur apresenta
na pag. 24 uma nota, em que mostra que já desde a
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mais alta antigüidade se acreditava na inocuidade da
flor do vinho, classificada hoje pelo nome de mycoderma
vini. E com effeito Plínio no cap. XIV pag. 27 pronun-
cia-se do seguinte modo: « fios vini candddus probatur,
rubens triste signum est. »

Agora, se o conselho percorrer as paginas deste livro,
que apresenio, encontrará em seu remate o relatório
da sabia commissão composta d<>s Sr. Marechal Vaillant,
presidente, do Sr. dumas, relator, e dos Srs. Mool e
Brogniart, a qual opinando em favor do grande serviço
prestado á cenologia pelo Sr. Pasteur, fizerão com que
se lhe concedesse,' como prêmio, a grande medalha de
ouro.

Pois bem, nesse fhesmo relatório O Sr. Dumas decla-
ra-se sectário da idéa de que o mycoderma aceti não,
se deve confundir com o mycoderma vini, o qual não
altera os vinhos, emquanto que o seu congênere desen-
volve ò vinagre com o concurso çlo ar acedificando-os.

Tenho concluído, agradecendo a Vv Ex. e ao conselho
a attençâo que se dignarão prestar-me na rápida ana-
lyse que fiz para sustentar e mostrar qual a minha
opinião.

Depois do que foi o parecer, em discussão, submet-
tido á votação, e approvado tal qual se achava redigido.

E nada mais havendo que tratar, o Sr. preskiente
levantou a*sessão, dando para ordem do dia da seguinte
—apresentação de propostas e pareceres.

Barão das Três Barnas, Io vice-presidente.—Dr.
José Pereira Rego Filho, secretario geral.— José Augus-
to.Nascentes Pinto, secretario adjunto.

" '-¦" 
:. 

* 

¦¦ 
'¦¦

Parecer a que se refere a acta de 16 de Maio de 1870.

Da secção de geologia applieada" e chimícalndustrial
sobre a pretenção de Carlos Guilherme Friedehwick.

Por officio do secretario desta Sociedade datado de
23 de Dezembro ultimo, foi enviado á secção de geo-
Jogia e chimica industrial o Aviso n. $3 de 18 do
mesmo mez do ministério da Agricultura,' Commercio
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e, Obras Publicas remettendo o requerimento e mais
papeis em que Carlos Guilherme Friedenwick, colono da
colônia Blumenau era Santa Calliarina, pede privilegio
por dez annos ao governo imperial para fabricar vinho
de laranja e álcool do mesmo fruclo, afim de que a
secção informe com seu parecer sobre o merecimento
desta pretenção.

Em um extenso memorial que acompanha seu re-
querimento, o peticionario declara que a abundância
de laranja neste paiz, e a perda de grande quanti-dade deste frueto por falta de consumo, levou-o a
ensaiar uma nova industria empregando o sueco deste
frueto, e obtendo depois dé dous annos de expe-
riencias e estudos um vinho que promette tornar-
se excellente, quando a experiência tiver feito vêr o
melhor processo do seu fabrico.

Conforme affirma o peticionario, as Suas' primeiras
experiências datão de 1867; e já em 18<>8 o fabrico
attingio a 23 pipas de vinho e uma de álcool.

Como se deprehende do seu memorial; elle apre-
senta quatro amostras dos seus productos sob números
1, 2, 3 e 4, sendo a de n. 1 de vinho fabricado
com a laranja denominada cravo; a de n. 2 de vinho
da laranja commum com todo o principio ácido; a de
n! 3 do mesmo produeto sem ácido; e a de n. 4 dè
álcool de laranja.

Depois de varias considerações sobre o fabrico desses
vinhos, e sobre a importância que em breve atlingirá
esta nova industria, o peticionario pede ao governo
imperial um privilegio exclusivo por dez annos, decla-
rando ser este a unica garantia para a continuação
de sua industria, pois só assim ficará livre de outros
que têm pretendido aproveitar-se do seu descobrimento,
ameaçando, assim prejudicar seus interesses, visto
ter despendido dinheiro cora o estabelecimento de sua
officina, ficando elle-peticionario obrigado a publicar
no fim do prazo que lhe fôr concedido para o mes-
mo privilegio ò processo que a experiência tiver de-
monslrado ser o melhor, afim de ser aproveitado e
ulilisado em todo o paiz.
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A secção procurando estudar os produetos em
questão, apenas encontrou as amostras de ns. 2 e 4 e
uma garrafa sem numero, que ella crê ser a de n. 3
pela diminuta acidez que apresenta o vinho. *

As amostras ns. 2 e 3, únicas de vinho que a
secção recebeu e sujeitou aos necessários exames
constituem bons produetos, visto como o vinho é de
uma bella côr amarellada, completamente límpido, cie
sabor aromalico e assucarado agradável, e contém
álcool sufficiente para a sua conservação, pois uma
garrafa aberta ha mais de dous mezes o vinho nella
contido ainda hoje se apresenta em bom estado.

A amostra n. 2 é sensivelmente ácida ; a outra,
porém, é ligeiramente ácida.

A amostra n. 4 é constituída por aguardente dè
laranja, a qual é ligeiramente amarellada, e dotada
de um sabor aromatico característico, devido ao óleo
essencial de laranja, e marca 28 gráos de Cartier:
posto que pelo seu sabor especial não possa ella servir
para fortalecer os vinhos de uva, deve todavia ser
considerada como um bom produeto muito analogg á
nossa tão apreciada lar anjinha.

Reconhecendo a secção a bondade destes produetos,
e os louváveis esforços empregados -pelo peticionario
em favor do desenvolvimento e progresso da industria
nacional,' nem por isso pôde aconselhar ao governo

,. imperial a concessão de um privilegio, visto como òs
vinhos de laranja, e de outras muitas frutas nossa,
taes como o ananaz, caju, goiaba, genipapo, muricis
etc, são fabricados no paiz ha muitos annos e têm
concorrido nas nossas Exposições nacionaes, sendo seus
expositores premiados: assim na Exposição nacional de
1861 obtiverão medalhas de bronze os seguintes exposi-
tores de vinhos de laranja: Anionio Pinheiro de Aguiar,
da Corte; Ângelo Francisco Ther, do Rio Grande do Sul;
e José Bittancourt, do Paraná. ^

Quanto á aguardente de laranja também na Expo-
sição nacional concorrerão amostras deste produeto,
fabricado com differentes fructos fermenteciveis, que
forão julgados sem grande importância.

vi '¦•*
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Com effeito, sabj-se que todos os fruetos succulentos
assucarados podem por sua fermentação produzir es-
pecies de vinho, e que a disliiíação destes produetosfermentados dá álcool.

O peticionario nâo. indica quaes os processos em-
pregados no fabrico actual dos seus vinhos, e apenas
compromette-se, no caso de lhe ser concedido o.privi-
íegio que pede, e findo o seu prazo, a publicar o
processo que a experiência lhe tiver demonstrado ser
o melhor. %

Sem entrar em mais largas considerações acerca
desta pretenção, a secção julga poder concluir: '

1.° Que os produetos apresentados por Carlos Gui-
lherme Friedenwick são de boa qualidade;

. 2.° Que não podendo elle ser considerado, nem
como inventor, nem como introdulcor desta industria,
não se lhe pôde conceder privilegio; ... *j

3.° Que é elle, entretanto, merecedor de elogios,
e de animação pelo muilo que se esforça em mor
do desenvolvimento e progresso da industria nacional.

% pala das sessões da Sociedade Auxiliadora da Industria
i. ...Nacional, em Io de Abril de 1870.—Dr. Antônio Cor-

Arêa de Souza Cosia. — Barlholomeu José Pereira.-—"Augusto F. Coimbra.

w Agricultura.

EstKtlos sobre ©s apparelhos de fabricar. assacar
montados no Bio «le Janeiro.

APPARELHO DE MR. FREYER.

(Conclusão.)
¦%

Este apparelho foi montado na fazenda do Sr., com-
mendador Ribeiro nas cercanias de Iguassú. Inteiramente
novo e muito engenhoso, este appajelho deve dar sem
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duvida alguma bons resulados, porém nunca os que
forão proclamados pelo Monitoh Campisía.

A descripção do apparelho já foi apresentada, e, pois,
apenas procurarem*is* lazer sobresahir certas peças
como sejão a baleria de evaporação e o apparelho
empregado para o cozi.nento.

A bateria de evaporação é um grande reservatório
inclinado e de*fundo ondulado, que, por sua disposição,
obriga o caldo a correr em zig-zag da direita para a
esquerda e vice-versa alé a parle inferior d'onde passa
para um outro reservatório.

0 caldo de canna percorre deste moüo grande eslensão
e como tem uma fraci espessura e a superficie de ca-
loriíicação é grande por causa das ondulações, chega ao
reservatório em um gráo de concentração muito elevado.
Deste reservatório, que está por baixo da bateria de
evaporação, o caldo se el.jva por meio de uma bomba
paia o apparelho de cozimento.

Este apparelho, que é mui curioso pela sua novidade,
compõe-se de um reservalo in chato no qual se põe o
caldo e de um cylfndrf? concavo. movei em volta de* seu
eixo, e recoberto por um envoltório metallico, «

No intervallo comprehendido entre o cyjindro e q
envoltório faz-se passar uma corrente de ar quente to-
cada por um ventilador. *

Comprehende-se facilmente que o cylindro gyrando
nesta corrente de ar quente, torna-se assaz aquecido e
produz no liquido uma evaporação t|nto mais rápida
quanto o gráo de cal ir do ar fôr mais elevado e a
corrente mais rápida.

O caldo de canna, passando primeiramente por uma
defeçação e depois por estes dous apparelhos, deve
evidentemente fornecer mui bello assucar, porém depois
de haver sido purgado dos melaçose não immedia-
lamente á sahida do ultimo apparelho, como se annun-
ciara publicandose a$descripção do apparelho.

Os fazendeiros de Campos enlhusiasmarão-se ouvindo
failar de um apparelho que fornecia assucar completo,
immediatamente ao sahir este de suas caldeiras, evitando
portanto fôrmas e turbinas.
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Este, facto denotava apenas falta de reflej^ pois
que bem se sabe que o assucar contém substancias
ipcrystallisaveis, que sahem nos melaços, e que um
assucar no qual se os deixasse, quando rnespap $e
endurecesse como carvão de pedra (expressão do ,n-
ventor), por um cozimento excessivo se reduziria a
uma espécie de lama á menor humidade da ata. ospbera,
e fermentaria em viagem.

E' verdade que pode fazer-se um Iqw de force
viajando o assucar por alguns dias e em tempo sêcco,
porém como dissemos não passa de um facto simples e
sem valor industrial. O mesmo ..utor deu mostras çlp
que duvidava de seus resultados-aconselhando purgar o
assucar. Deste modo o apparelho Freyer é admissivel
sobretudo para o assucar de exportação, entretanto,
sendo complicado, não podem seus resultados sereia
mais vantajosos do que os apparelhos que trabalhãp ao
ar livre.

NOVA BATERIA A FOGO Nü'.

Ha muitos annos que faço esforços para inost.ar os
resultados obtidos pelos apparelhos introduzidos por
Mr. Vinchon em Saquarema e que fomos encarre^
gados de installar. Quasi por toda a parte havemos
encontrado a incredulidade e uma grande desconfiança
a toda a sorte de iunovações^industriaes.

Depois de havermos lutado por muito tempo para
fazer conhecer a verdade, convencemo-nos quê seía^iá
sempre ás fabricas bem montadas uma opposição sp.bre
os tres pontos seguintes: 1.° üm material muito eus-
toso pelas quantidades de matéria prima at explorar.
2 • Uma grande dificuldade em procurar pessoal neces-
sario habituado ao trabalho e principalmente a vida
monótona das fazendas. 3.° Uma falta de confiança
oceasionada pelo insuecesso de algumas fabricas mon-
tadas e que forão depois abandonadas.

Como esta opposição é das que não admittem nentiura
argumento, abandonamos momentaneatíiente a luta em
favor de apparelhos de cozinhar no vácuo para pcçup^r-
70 16
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mo-nos de cousas mais simples e mais ao alcance do
jiessoal geralmente empregado nâ§ fazendas.

Examinámos primeiramente o antigo apparelho parareconhecer todos os defeitos que em nossa opinião são
os seguintes: 1.° Grande coloração do assucar pelaformação constante do caramel sobe as paredes das
caldeiras. 2.° Grande despeza de combustível porcausa da pequena superfície de aquecimento, relativa-
mente ao volume do liquido a evaporar e impossibili-
dade de diminuir este segundo defeito sem augmentar o

t primeiro. 3.° Emprego de grande pessoal por causa dos
máos processos empregados para trasvasar e limpar o
caldo.

Depois de haver reconhecido os differentes defeitos,
buscámos achar um apparelho a fogo nú, que podesseser manobrado por negros, e cujos defeitos se podessemcorrigir.

Depois de algumas investigações apresentámos á
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, um appa-
reino reunindo as seguintes vantagens: i.a Uma grandeeconomia de combustível devida á grande superfície de
aquecimento para um volume igual de liquido. 2.a
Melhoramento da qualidade do assucar, devida á fraca
formação de caramel sobre as paredes das clídeiras que
permanecem quasi frias. 3.a Augmento de rendimento
devido á limpeza mais perfeita do caldo que fornece este
apparelho, cujas operações são divididas. 4.a Economia
do pessoal, porque este apparelho que é calculado para.fazer 150 arrobas de assucar por dia, ao menos, não
occupará mais de | aquecedores e 3 negros para o
serviço d|s caldeirai. 5.a Recozimento dos meiaços.
6.a Este apparelho será econômico porque custará
quando muito de 5:5G0$00Q a 6:000$000, sendo de
uma installação fácil e econômica.

A marcha do apparelho é a seguinte: Ao sahir da
moenda o caldo elevado por uma bomba a duas caldeiras
que estão na parte superior do forno e nas quaes se
faz uma defecação. Repousado o caldo decanta-se
passando-o para uma bateria de evaporação, que se
acha em baixo.
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. Nesta bateria de evaporação, que é composta de quatro
caldeiras de tubo interior, aquece-se o caldo até 25 ou
28° Beaumé, e depois deixa-se correr para o reserva-
torio. Deste reservatório,o caldo é levado pela bomba
para duas caldeiras aquecidas também a fogo nú e
que servem para a clarificação por meio da cal, carvão
animal e substancias aíbuminosas.

Terminada esta operação o liquido fica em repouso,
para ser decantado depois para um filtro de saccos,
que serve também de reservatório, e d'onde passa paraf
a caldeira de cozimento, que está no mesmo plano que
a bateria de evaporação. Nessa caldeira dá-se-lhe o gráo
de concentração necessária para por meio defuma
válvula passa-lo para os crystallisadores e destes para as
turbinas. *

Esta caldeira de cozimento tem a vantagem, por uma
disposição toda particular do forno, de poder isolar-se
completamente do fogo sem perturbar o serviço da
bateria de evaporação. Deste modo póde-se esvasiar a
caldeira de cozimento, sem formação do caramel como,
acontece na antiga bateria de caldeiras semi-esphericas,
neste momento de operação. * <

Este apparelho obvia a todos os defeitos dos antigos,
sendo além disso econômico; tem todas as vantagens,
dos apparelhos a vapor e ao ar livre, que se monta ha
alguns annos; é vantajoso pelo pequeno gasto de,com-
bustivel, e custa pouco mais de um terço do valor dos
outros.

Esperámos que todas estas vantagens reunidas ani-
maráõ a adopção deste apparelho,;que pôde ser fácil-
mente dirigido por negros. |p

GÊNERO BE APPARELHO QUE SE DEVE ADOPTAR NAS

GRANDES FAZENDAS.

Nas grandes fazendas do Brasil começa-se a sentir
que a transformação dos apparelhos de fabricar assucar
é necessária, e, como já dissemos precedentemente, existe
uma grande perplexidade na escolha dos apparelhos a
empregar.
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Em nossa típinião, nas grandes fazendas dévéin-se
âdoptar os apparelhos seguintes: 2 caldeiras de défe-
cação, 1 bateria dè evaporação a fogo nú, 2 caldeiras de
Éfarificaçãõ, 1 filtro de saccos e de carvão granulado, 1
aparelho de cózihhar no vacuò com seu motor, 2 tur-
bfriaS tocadas pela machina da moenda e que por isso
deve ser um pouco mais forte, 2 geradores de 20 ca-
vallos cada um.

Um apparelho assim composto daria lindos assucares
B tító rendimento em peso de 29 a 30 % mais que a
bateria ordinária, não excedehdo seu preço de 20:000$
sétü a ihstallação, e não comprehendendo a moenda e
Êêti motor.

Para dirigir um apparelho deste gênero bastaria em-
pregar um mecânico e um cozinheiro de assucar, sendo
o mais pessoal idêntico ao ordinariamente empregado.

A palavra cozinheiro faz medo porque pensa-ee ge-
rálmente que a direcção de um apparelho é mui difficil e
(fuè portanto haverá difficuldade em encontrar um cozi-
nbeiío sem despender grande ordenado; entretanto, re-
petimos, uma pessoa qualquer intelligente pôde em
pouco tempo pôr-se ao corrente de üm tal trabalho quesó é custoso quando se trata de refinar.

Cornos apparelhos montados como acabámos de in-
clicar, se teria a vantagem que ainda não tínhamos feito
notar ede que se pode chegar ao conhecimento, exâtói-
nahdo o quadro, que apresentámos, do rendimento da
fabrica de Saquarema. Além disto, póde-se começar o
trabalho em Maio e acabar em Janeiro, vantagem êobre
e antigo systema, oiquai de Novembro em diante não se
presta ao fabrico do assucar.

A bateria a fogo nú de que falíamos em ultimo lugar
como invenção nova, de quê pedidos um privilégio, é
estudada de modo que si sé viesse a adoptaro apparelho
mixto, que acabámos de recommendar, todas as snas
peças terião completa applicação,

Assim i poig. oâ fazendeiros que cjüizessem modificar
Bèxn apparelhos, poderião primeiramente installar a ba-.
teria a fogo iiúl e se mais tarde procurassem augmentar
suas plantações e por conseguinte sua fabrica ná mesma



proporção, elles completarião a fabrica já começada
ajunlando-lhe um gerador de vapor e o apparelho a
cozinhar no vácuo. A bateria tubular ficaria sempre
como bateria de evaporação.

Desta maneira a transformação das fabricas se effec-
tuaria progressivamente e sem ser a saltos mor taes,
como se faz a maior parte das vezes. Os fazendeiros são
que desmontão no fim do anno aquillo que a custo mon-
tárão no anno antecedente.

Não ha infelizmente no Brasil ainda um apparelfO
installado nas condições apontadas. O único que se ap-
proxima,e o-mais completo,ê o deSaquarema; maS este
typo não serVe senão' para grandiosas fabricas.

Esperamos que alguns fazendeiros se deixarão per-
suadir e procurarão montar um apparelho do gênero
que indicámos, não só para experimentar seus vantajosos
resultados como tambem para animar seus collegas.

Em outros paizes o governo já o teria ensaiado tias
fermes modelos, e certamente que os agricultores brasi-
leiros merecerião bem essa animação.

Palmer.

Memória sobre a cultura da mandioca.

{Continuação.)
; ,

§ 7. — Correctivos e estrumes. #

O solo que convém â mandioca deve ser poroso e
de alguma profundeza. éi ' ,„

imm os terrenos excessivamente argilosos deverão
ser corrigidos com a porção de silica conveniente para
tornar a camada aravel mais permeável e as suas partes
constitutivas menos adherentes» m,qKlinf,an.ia

Os terrenos que apresentão em superabundancia
o elemento silicoso são docívos ás culturas em gerai e
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especialmente á da mandioca porque offerecem um meio
demasiadamente movei para o desenvolvimento da planta
assaz sujeita, nestas circumstancias, a deitar-se. O melhor
correctivo para eslas terras ê a marga, que faz mudar sa-
tisfactoriamente as suas qualidades physicas, e introduz
nestas terras o elemento calcareo.

As terras baixas e humidas são impróprias para a
cultura da mandioca. A drenagem destes terrenos e uma
cultura em camalhões ou matumbos, como chamão no
Ceará, facilitâo o bom desenvolvimento da nossa pre-
ciosa euphorbiacea.

Quanto aos estrumes mais convenientes J||inandioca é
questão que ainda está para resolver-se em nossa lavoura.

Observa o conde de Gasparin (1) que as plantas de
troncos subterrâneos, cujos órgãos foliaceos não são
proporcionaes ao seu desenvolvimento, dão-se perfeita-
mente com os estrumes herbaceos e paleaços e não
produzem senão magras colheitas com estrumes ricos
em azóto, em phosphato, era alcalis, sem o auxilio de
matérias carbonadas.

Esla observação do sábio agrônomo em relação ás
plantas tuberculosas parece exacta também em relação
a mandioca.

Com effeito é nas terras novamente roteadas, em que
existe uma grande quantidade de ferra vegetal,—uma
das fontes d'onde emana o carbono absorvido pelas plan-
tas, que a mandioca attinge todo o seu desenvolvi-
mento. Nas terras cançadas onde as matérias carbona-
das são escassas a mandioca nasce mal. O carbono
absorvido pelos seus órgãos foliaceos, pouco numero-
sos, da atmosphera, é insufficiente e por isso tor-
na-se necessária a estrumação do solo com restos vege-
taes, afim de dar á planta a quantidade de carbono in-
dispensável para o seu pleno desenvolvimento.

As mesclas fertilisantes compostas não sò das cinzas
das fornalhas da fazenda como das varreduras das estri-
barias e chiqueiros e dos restos vegetaes da própria man-

(1) Cours d'Agricultare, V. 3, pag. 403.
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choca, constituirão provavelmente um estrume adequa-
do á cultura da mandioca nas terras velhas. *

O modo d é distribuir o estrume no solo consiste em
espalha-lo por todo o terreno, o que demanda maior
quantidade de estrume, ou colloca-lo somente nos regos
ou covas em que tem-se de depositar a semente. ,.

% 8.—Preparamento. do solo.

« Rude e summario, diz Southey (1), era o systema
indígena de cultivar esta planta ; derrubavão as arvore^
deixavão-nas seccar, queimavão-nas então e plantavão
a mandioca^or entre os troncos. »

O modo dé cultivar ainda hoje a mandioca é o des-
cripto pelo iilustre historiador. O facto dé cultivar-se
esta. planta sempre em terrenos novos tem concorrido
para fazer perdurar o systema bárbaro dos indígenas.

Diante de um terreno cheio de raizes, de tocos, de
páos, é impossível pensar-se nos processos de uma cul-
tura intensiva.

E' preciso que a acção do tempo venha em auxilio
do agricultor para elle pensar em acabar com o resto
de tocos e raizes, afim de poder empregar os instru-
mentos aratorioe.

Neste paiz onde em geral o elemento da producção—
terra—abunda, e onde os outros elementos-capital e
trabalho—, são escassos, deve-se fazer preponderar no
trabalho da producção o elemento mais abundante e
mais barato.

Quando porém a terra acha-se já quasi destocada,
embora cangada, quando as mattas escasseião e as ter-
ras de lavoura abundão, não pode ter mais razão de
ser esta agricultura de ambulatória que vai até ao quasi
inteiro esgotamento do solo. *

Ha dous annos a esta parte nota-se em muitas fazendas
de Maeahé e Campos uma importante transformação
nos processos de cultura. Com o fim de empregar-se os
instrumentos aratorios nas differentes operações de
cultura, tem-se procedido ao nivellamento e destoca-

(1) H. do Brasil, trad. do Dr. Oliveira é Castro, v. 1° pi 238.
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mento das terras cançadas afim de poderem ser conve-
nientemente lavradas. , ,

E' na cultura da canna que se observa este progresso
e é um aspecto que eíicantã a vista o que apresenta os
cannaviaes plantados em linhas. O primeiro passo
na vereda do progresso foi dado ,e depois pensar-se-na
naturalmente no emprego de estrumes adequados a esta

planta, na irrigação, drenage, etc. a
afinal parece-nos que vão ser rotas as caoeas aa

rotina que apertavao a lavoura do norte da provmcia
em um circulo de ferro. Concorreu sem duvida para
este resultado, em grande parte, o espirito amemwno,
que como a faisca electrica, fez abalar' a nossa cadaveri-
ca lavoura. Quando outro resultado não houvesse fe
tentativa da emigração americana para aqui, basta este
para realçar-lhe a importância.1 

O simples revolvimento do solo tem dado bons re-
sultados na lavoura da canna, mas. parece inconcnsso
que o revolvimento do solo simplesmente se tornara em
pouco tempo insufficiente. Seo assucar é formado de
elementos que a canna tira da atmosphera, a parte lenho-

-sa desta planta e o seu sueco contém muitos princípios
que ella absorve exclusivamente do solo. Forçosamente
é preciso restituir aterra estes alimentos telluricos,que
as colheitas suecessivas vão inutilisando.

Esta necessidade de restaurar às forças da terra
ainda se torna mais urgente na cultura da mandioca,
que, como vimos, por sua própria natureza deve ab-
sorver do solo grande parte do seu carbono. Além
disso é uma planta mais esgotadora do que a canna
eé de necessidade a restituição ao solo daquelles
prinçipios mineraes que se tornão escassos em conse-
quencia das continuas colheitas.

Deixando de parte a questão de estrumação das
terras cançadas, diremos alguma cousa sobre o piepa-
rameutò dô solo por meio dos instrumentos aratonos.

Concluídos os trabalhos preliminares que têm por
fim arrasar as outeiros e extrahir as raizes e tocos
que ainda restão no terreno, queimados estes restos
vegetaes em monticulos e espalhadas as cinzas destas
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coivaras por todo^o terreno, se procederá ao desen-
voívimento e á 

'Hpulverisação 
do solo, por meio da

charrua, da grade e do'rolo onde a natureza do ter-
reno o exigir. o. .%

Depois das primeiras chuvas que precedem o verão
parece-nos a occcasião própria para dar-se uma
lavra profunda com duas. fortes charruas, passando
uma no sulco da outra: Uma lavra de 0,m32 a 0m,45
de profundeza, será sufficiente. Seguir-se-ha depois »o
emprego da grade e do rolo, quando necessário. An-
tes da plantação, na entrada do inverno, convirá pas-
sar pelo terreno o cultivador, que não só limpará o
terreno mas afrouxará a camada aravel.

A^ espécie de lavra mais conveniente nos terrenos
adequados á mandioca é a que os agrônomos cha-
mão junta ou plana. Nos terrenos baixos ou: na-
quedes em que a camada aravel fôr pouco expessa
tem lugar a lavra de camalhão ou em matumbos, se-
gundo a expressão dos aborigines do Ceara. #

Com esta lavra se evitará a humidade èxcessi-
va destes terrenos, e se augmentará a.camada aravel
daqueiles terrenos que tem um sub-sólo de^ má
naturerza e muito á flor da terra. -,'¦'<¦

§ 9.—Plantação.

A mandioca propaga-se de dous modos: a) por se-
mente; b) por estaca.

A reproducção por sementes não é usada, e acre-
dita-se geralmente que à "mandioca plantada por meio
de semente deita uma a duas raizes somente. As es-
taças para a reproducção da mandioca prepararão-se
cortando arama ou haste da mandioca em pequenos
pedaços de 0m,15 aOm,20.

A mandioca em geral pôde ser vantajosamente plan-
tada em qualquer época do anno. Ha, porém, algumas
variedades, que são caprichosas a respeito na épo-
ca da plantação. A variedade conhecida no norte da
província do Rio de Janeiro pelo nome de cambaia,
reúne ás suas outras vantagens a de não ser exigente
acerca da época do plantio. * *
70 17
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Uma circumstancia se deve ter em vista na occa-
sião de conflar-se a semente ao solo. Durante chu-
vas abundantes não convém proceder-se a plantação
da mandioca. Nestas condições as estacas esgotau-se
facilmente perdendo seus suecos nutritivos e a plan-
tação torna-se geralmente faljia.

O espaço que em geral deixa-se entre um e outro
pé de mandioca regula de 0m,80 a. 1 metro, e se
a cultura fôr em linha com o fim üeutilisar-se o em-
prego de instrumentos aratorios nas limpas e abacel-
lamentos, convirá espaçar uma planta da outra cerca
de 1 metro aim,25. '

A estaca de reproducção é enterrada na profundeza
de cerca de Òm, 10: nos terrenos seccos póde-se apro-
fundar mais e nos humidos menos.

O modo geralmente seguido na plantação desta planta
consiste em distribuir-se os trabalhadores em tres tur-
mas: a dos cavadores; a dos distribuidores de estacas
ea dos cobridores.

A plantação por meio do arado póde-se fazer dose-
guinte modo. Supponha-se uma área dé terreno de
cem braças em quadro. Nos dous lados oppostos desta
arei marca-se com a enxada covas na distancia que se
deseja estabelecer entre um e outro pé de mandioca,
seja lm,25. Em seguida postão-se dous indivíduos
munidos com estacas de cerca l^SO de comprimento em
cada um dos dous lados marcados e doutros dous in-
dividuos igualmente munidos de estacas semelhantes
collocão-se no meio do terreno, conservando en-
tre si e entre os dous outros indivíduos das extre-
midades distancias mais ou menos iguaes. Atrás dos
dous individuos collocados no meio do terreno
seguem dous outros munidos de enxadas. Assim pre-
parados estes seis trabalhadores, começao a marcação
do terreno fincando os dous individuos das extremida-
des suas estacas a prumo na primeira coya de cada
lado previamente marcado. Os dous qutris do meio
com suas estacas procurão a linha estabelecida pelas
âuas estacas extremas. Conseguido este alinhamento,
um dos individuos das extremidades faz signal de

777



avançar e põe a^sua estaca na cova immediatamente.
O mesmo faz ó%mpanheiro do outro extremo e os
dous do meio procurão uma nova linha. Os covado-
res que seguem os dous marcadores do centro vão
abrindo covas onde as estacas marcarem, e deste modo
procede-se á marcação até o fim do terreno.

Concluídos estes preliminares póde-se começara
abrir os sulcos com um arado de.* duas aivecas. Na
.primeira linha finca-se quatro estacas e estas servirão
para o arador guiar-se. Ao passo que o arado for che-
gando ao pé ias estacas muda-se esta, o quê pode
fazer o mesmo .aradõr ou o indivíduo que fôr. pu-
xando os animaes, e colloca-se-na cova ímmedtata.
Aberto o primeiro 

'sulctf as estacas achar-se-hao mar-
cando- nova linha e o trabalho nesta e nas outras
faz-se do mesmo modo.

Nos sulcos assim abertos collocão-se as estacas da
rama, guardando-se entre uma e outra a distancia
^Est^modo 

de plantação, que indicamos, é o geral-
mente adoptado em Quissamã no plantio •(& canna.
EmToueo tempo consegue-se habilitar os trabalhado-
res a fazer este serviço com prompjidao e com atexaoti-
dão desejável. • 

{Cmdinúa.) 
'

•# * Variedades.
Vaehlna de pucparar e boMifieâ* o café. 

^

Essa maehina, de construcçãof.in^Vé^ensi^ade
descaroçar, limpar ebrumr o caféseccc..Compõe.sede
dous compartimentos principaes, um ^oW^
de descascar, outro com o de b™mr ambos com«os res

pectivos ventiladores entre os quaes ei^«aP 
^ 

™ q
hndrô com receplaculos, que recolhem, e Iransm.t em

o café descascado de um para outro appareiho, sem
' tra^^R^?-,e.oPêrão do- mod«vseg^:

Depostodo o afè de temiro em uma cana que se

..**:'*%
%
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communica com o descascador, elle vai passando a uma
larga banda de aço, que no seu movimento gyratorio o
submette á acção de uma peça denteada, na qual é
despojado o café da casca e polpa muito suavemente, gra-
ças ás molas adaptadas a cada um dos dentes.

Sahíndo desse apparelho, o café é levado ao ventilador
que expelle toda a palha e detritoè, emquanto os grãosse precipitão n'um receptaculo.

D^ahi sobe o café pelo elevador, mediante un\a cinta
de couro com pequenas caixas, que vão despeja-lo no
apparelho de burnir, onde o recebe umá%utra banda de
aço posta em contacto com uma escova áspera, 'que
limpa e dá lustre aos grãos. Do burnidor passa a um
segundo ventilador, d'onde cahe.polido, puro e inteiro
n'um crivo, que opera a classificação e dá sahida aoicafé
em estado de ser ensacado.

O modo por que se executa cada um dostprocessos
é admirável, e sobretudo é notável a facilidade com que
pode ser regulada a machina para cada espécie de café
por meio de parafusos.

Terp capacidade para beneficiar 150 arrobas por dia,
e entretanto bastão 4 nessoas robustas para transporta-
la de -um para outro lugar, e occupa apeDaso espaço de
6 pés de comprimento e 4 de largo. Além disso pode
qualquer pessoa deslocar e repor as peças mais pesadas,
que jsão independentes da machina. •

O motor pôde ser agua, vapor ou animae|. Basta aforça de dous cavallos para a machina que vimos
funccionar; e assegurão que tres*são sufficientes paraoutra que produza o duplo effeito daquella, isto é, que
prepare trezentas arrobas por dia.

(Extr. )

ERRATA DO N. 4 DO AUXILIADOR.
Pagina 169 sumola

agglutinativos
o consolidar
frecturas *

semola. • 1
agglutinativas.
e consolidar.'
fractuíás.

: •'

Typ. Universal de Labmmert, raa dos Inválidos, 61 B.



SOCIEDADE AUXILIADORA

DA

INDUSTRIA NACIONAL
N. 6.-JUNHO DE 1870

Sessão do Conselho Administrativo em 1° de Junho
de flS^O.

VICE-PRESIDÊNCIA DO ESM. SR. CONSELHEIRO DE ESTADO BARÃO DAS

TRES BARRAS.

Achando-se presentes os membros do conselho, Srs.
conselheiro Barão das Tres Barras, Dr. Nieoláo Moreira,
Souza Costa, Galvão, Matheus da Cunha, Rebouças,
Paula Freitas, Bomsuccesso, Pereira Rego Filho, e Nas-
centes Pinto; commendadores Azevedo, Norberto, e José
Avrosa: José Maria dos Reis, Lellis, Sattamini, Coira-
bra, Rabello, Macedo e Deschamps de Montmorency ; e
os sócios effectivos Srs. Drs. Fernando Pires;Ferreira e

í; Luiz Henrique de Moraes Garcez, Luiz Filippe Sal-
danha da Gama, Francisco Berrini e Manoel Luiz
Regadas; foi aberta a sessão, e lida a acta da an-
70 18
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terior, que teve lugar em 16 de Maio ullimo, a
qual foi approvada com a seguinte declaração feiia pelo
Sr. Dr. Garcez: « de que, quando trouxe ao conheci-
mento do Conselho a noticia da efficacia da applicação do
leite da mangabeira em um caso de moléstia thoracica
pulmonar, não foi porque em tempo algum tivesse feito
uso de semelhante producto em tal circumstancia,
mas por ter sido testemunha cie uma conversação, em
que foi referido esse suecesso.»

EXPEDIENTE. i

O Sr. secretario geral communicou que em 20 de
Maio remeü -u á secção de machinas e apparelhos, ten-
do sido devolvidos pelo Ministério da Agricultura
Commereio e Obras Publicas com o Aviso n. 22, de 12
do mesmo Maio os papeis relativos ao privilegio pedido
por Antônio Joaquim Pereira de Carvalho para usar de
um systema de vias mecânicas, de que se diz inventor,
afim de que, abrindo a carta que cobre a exposição do
invento, informe sobre o merecimento desta pretenção;
acerescentando o mesmo Sr. secretario geral que nesse
Aviso recommenda o Ministério da Agriculiura que,
para evitar reclamações que possão resultar do fado de
se discutirem em publico os pareceres dados sobre o
pedido de privilégios por motivo de invenção, sejão se-
cretas as sessões do Conselho na parte destinada á dis-
cussão e votação de taes pareceres.

Carta do Sr. Dr. Joaquim José de Siqueira Filho, em
que participava que por doente deixava de comparecer á
sessão do .'Conselho.—Inteirado.

Forão recebidos com agrado e remettidos ábiblio-
theca ires exemplares de cada um dos números, até
agora impressos, da Revista, Agrícola, publicada pelo
Imperial Instituto Fluminense de Agricultura.

Foi recebido tambem com agrado um exemplar dos
Estatutos da Sociedade Reunião dos Expositores-, ulti-
mamente approvados pelo Governo.

Foi lido o seguinte* officicio do Exm, conselheiro de
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Estado presidente do Imperial Instituto Fluminense de
Agricultura, de que o Conselho ficou inteirado :

«Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, em
20 de Maio de 1870. — lllm. e Exm. Sr.—Tenho
a honra de informar a V. Ex., para que se sirva
fazer presente a essa illustrada Associação, que o
seu interessante convite, para a creação de uma escola
pratica de arado, e outros instrumentos de lavoura na
fazenda normal deste Imperial Instituto foi acolhido, e
não podia deixar de se-lo, com a maior satisfação pela
Directoriae Conselho Fiscal, convencidos como estão
da necessidade dessa medida, que já tinha tido princi-
pio de execução. Aguardo para leva-la a completo ef-
feito, que o Governo Imperial conceda ao Instituto os
terrenos adjacentes ao jardim, como já solicitei, e
nutro bem fundadas esperanças de obter, afim de
aproveitar uma da_ casas nelles existentes para re-
sidencia dos indivíduos, que os nossos fazendei-
ros ou lavradores tiverem de mandar com intuito
de alli se habilitarem ao modo de usar dos referidos
instrumentos.agricolas, no de concerta-los, e nos pro-
cessos da cultura aperfeiçoada.

«Entretanto vão continuar durante a estação menos
calmosa, como nos annos anteriores, os annuncios con-
vidando as pessoas, que quizerem assistir aos trabalhos
da fazenda normal, e colher informações sobre o modo
de empregar os arados, e mais instrumentos que ella

possue, a alli comparecem em dias e horas determinadas.
«Reitero os protestos de minha particular considera-

cão e subida estima.
«Deos guarde a V. Ex lllm, e Exm- Sr. conselheiro de

Estado" Barão das Tres Barras, Io vice-presidente da
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, etc. etc.-
O presidente, do Imperial Instituto, Barão do Bom
Retiro. n

Avisou 5 do Ministério da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas, que em virtude.de resolução do l_»n-
e_ti remettido ao Sr. fc^Wj»»

sobre elle dar seu parecer, e que e do teor seguinte.
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«Circular n. 5.~Rió deJaneiro, Ministério dos nego-
cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, em
21 de Maio de i870.—lllm. e Exm. Sr. Não podendo^
Governo Imperial tomar parte direcla na Exposição
internacional de industria marítima, que deve ter lugar
na eidade de Nápoles em Setembro do corrente anno,
em conseqüência das actuaes circumstancias do paiz,
deseja todavia animar a população do lmpeno a exhibir
produetos desse ramo de industria na alludida festa üe
trabalho facilitando a remessa dos que forem apresen-
lados.

«Chamo assim a attenção de V. Ex. para o annuncio
publicado no Diário Official desta data, afim de que
a Sociedade, que V. Ex. dignamente preside, eoadjuve,
pelos meios ao seu alcance, a realização do pensamento
do mesmo governo. .

«Deos guarde a V. Ex.— Diogô Velho Cavalcanti de
Albuquerque. — Sr. Io vice-presidente da Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional.»

* Forão apresentados e ficarão sobre a mesa para se-
rem discutidos opportunamente, os seguintes pareceres:

1.° Da secção de machinas e apparelhos sobre o
requerimento em que Florencio Monteiro Peixoto pede
a concessão de privilegio por vinte annos para a cons-
trucção e venda de um apparelho destinado à secear
o café, assucar, e outros produclos da agricultura;

2.° Da secção de geologia applicada e chimica indus-
triai sobre o requerimento em que Cyriaco Antônio dos
Santos e Silva, residente na provincia de S. Paulo, pede
privilegio para fabricar phosphoros, que denomina —
de segurança;

3.° Da secção de machinas e apparelhos sobre a
pretençao do engenheiro civil, Charles Bernárd, que so-
licita privilegio para usar do systema que inventou para
a perfuração de poços de água límpida e inodora.

O Conselho resolveu que fosse reméttida á secção
de finanças para dar seu parecer, a seguinte proposta:

Os .abaixo assignados, confiando na benignidade dos
membros do Conselho, e animados pela importância
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do objecto, que vão ter a honra de submetter á sua
illustrada consideração, esperão ser bem acolhidos e
desculpados.

Nenhum de nós ignora os esforços, que a Socie-
dade Atxiliadora da Industria Nacional tem constan-
temente empregado para arrancar a nossa agricultu-
ra e industria do estado de atrazo e de torpor em
que se achão.

A! solicitude e perseverança desta Associação se de-
vem muitos dos melhoramentos, que no paiz se tem
realizado, e se mais não tem ella feito, se mais não
tem emprehendido, é por ter encontrado invencível
resistência, forçoso é dizê-lo, da parte daquelles mes-
mos, que mais deverião procurar aplanar-lhe o ca-
minho por serem os que mais soffrem com o lento
progresso da nossa vida social e com o atrazo das
nossas industrias, accrescendo ainda a esle poderoso
motivo de mallogro os limitados e acanhados recur-
sos que não permittem á Sociedade Auxiliadora levar
a eleito muitos dos seus bons e patrióticos desejos.

Uma das idéas de maior alcance para a nossa ro-
dustria e para cuja realização mais porfiadamente tem
írabalhado a Sociedade Auxiliadora da Industria Na-

cional é â creação de uma escola nocturna de ins-
t Dcção primaria para opêrafios, e de uma outra de

nstrucção industrial, uma das nossas mais vrtaes ne-

cêSades, reconhecida pelos amigos do progresso.
Como complemento á escola industriai devei ter a.

Sociedade uma boa bibliotheca composta das melho-
r.. obras sobre o objecto de seu interesse, que seja

durant o dTae parte da noite franqueada áa pessoas,
a"é desejarem instruir-se, e onde nos possamos es-

dáreeer sobre os meios de adiantar a c.v.hsaçao i_

dustriai do nosso páiz.
Um deposito de instrumentos e apparelhos mocler-

nos mais aperfeiçoados » uma sala destinada para os
Sefos de maçhinas, e onde um homem prat.coex-™$S UU; WiáiMw:»_ttff*
a utilidade dessas machmas e a maneira de as lazer
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trabalhar, é também um annexo exigido pela escola
infl imf riíil

Desses depósitos de machinas e museus industriaes
que em outros paizes tem sido o ponto de partida
de importantes melhoramentos, se pôde lambem em
nosso paiz colher bons resultados.

Para pôr-se em execução o que rapidamente emimper-
feilo esboço acabamos de descrever, fora mister que
a Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional possuísse
um edifício seu com as accommodações, que exigem
esses variados e tão importantes assumptos.

A sala em que a Sociedade actualmente celebra as
suas sessões, além de estar longe de satisfazer a essas
exigências por ser mui pouco espaçosa, pertence ao
Museu Nacional que, deila precisando, como já tem
feito sentir por differentes vezes, e como já tem sido
declarado pelo próprio Ministério do Império em seus
relatórios apresentados ao Corpo Legislativo, fica a So-
ciedade exposta a ser desalojada de um dia para outro.

Não tendo, entretanto, a Sociedade meios de rea-
lizar seu pensamento, lembrão-«se os abaixo assig-
nados de recorrer ao Corpo Legislativo solicitando a
concessão de loterias com applicação especial á cons-
trucção de um edifício, visto que de outro modo deve
perder a esperança de tão cedo poder conseguir o fim
almejado.

A' vista, pois, do exposto os abaixo assignados sub-
mettem à judiciosa consideração do Conselho Aclminis-
irativo a seguinte

PROPOSTA.

Art. _.• A Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional,afim de melhor preencher os nobres fins a que se
propoz, edsficará um edifício com as accommodações
necessárias não só para celebrar as suas sessões, col-
locar a sua secretaria e archivo, estabelecer as suas
escolas primarias e industriaes; mas ainda também
para expor diariamente ão publico a sua bibliotheca,
seu conservatório de machinas e museu industrial.
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Art: 2.° Para levar a effeito a disposição do ar-
tigo antecedente a Sociedade incumbirá a uma com-
missão educadora, composta de cinco membros, não
só a construcçâo e fiscalisação da obra, como tudo
o mais que disser respeito ao edificio, podendo a
commissao ter, para a coadjuvar neste mister, um
engenheiro. v>

9 Esta commissao, em sua primeira reunião, nomea-
rá um presidente, um secretario e um thesoureiro.

Art. 3.° A commissao edificadora dará principio
aos seus trabalhos mandando levantar a planta do edi-
ficio, para o que será autorisada a fazer a despeza e
organisar o orçamento da despeza que exigir a sua
construcçâo, a cuja importância se addicionará o valor
do terreno que porventura fôr preciso adquirir para
lal fim ; devendo a planta e orçamento ser acompa-
nhados de um relatório, que será submcttido ao voto
da Assembléa geral da Sociedade, depois de approvado
pelo. Conselho Administrativo.

Art. 4.° Approvada a planta e o orçamento, tra-
tara a commissao edificadora de solicitar do Corpo
Legislativo, em nome da Sociedade, a concessão de
loterias para com o seu produeto realizar a construcçâo
do edificio. ' n . . ,

Art. 5.° Concedidas que sejão pelo Corpo Legisla-
tivo as loterias pedidas, logo que se estraia alguma,
será o seu beneficio recolhido a um dos bancos, com
o qual a commissao edificadora terá aberta uma conta
corrente, da qual se irão tirando as quantias precisas
para oceorrer ás despezas de construcçâo do ediíicio.

O mesmo se praticará com os donativos das pes-
soas que concorrerem para este fim.

Art 6 ° A commissao edificadora prestara ao Con-
selho Administrativo, na segunda sessão de cada tri-
mestre, uma conta das despezas feitas, a qual será
examinada pela secção de finanças, que interporá- o

sei^pareoer.^ 
^^.^ ediücadorâ| concluindo a

obra, 
'prestará 

uma conta geral delia ao Conselho Ad-

minisüativo, o qual submetterá seu exame a secção
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de finanças, afim de dar parecer, o qual, depois de
discutido e approvado pelo mesmo Conselho, será apre-
sentado à Assembléa Geral, cuja approvação importa
quitação de seus membros, para o que se expedira
uma cópia a cada um delles, assignada pelo presi-
dente, secretários e thesoureiro da Sociedade.

Art. 8.° Logo que esteja recolhida ao banco quan-
tia que seja sufficiente para dar-se principio áobra,
a commissão edificadora solicitará ao Conselho Admi-
nistrativo permissão para o fazer.

Art. 9.° A commissão edificadora nomeada será
permanente até a final conclusão da obra, e seus
membros só serão substituídos quando os seus inte-
resses, ou os da Sociedade assim o exigirem.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional, em o Io de Julho de 1870.—Joa-^
quim Antônio de Azevedo,José Augusto Nascentes Pinto.

O Sr. Dr. Nicoláo Moreira, apresentando diversos
specimens de canna das qualidades S. Juhão e cayan-
na, cultivadas em sua chácara, declara que em
uma vargem de natureza argilo-silicosa, e onde se
plantava capim, mandara rotear uma certa extensão
de terreno; e ahi levantando leiras separadas seis
palmos umas das outras, mellas, na distancia de oito
palmos, abrira covêtas, onde collocára obliquamente,
e um de cada lado, dous toretes de cannas, contendo
cinco olhos e de modo que estes ficassem lateraes:
que dentro de cada covêta puzera um punhado de
um composlo de sangue de boi, cinzas, serragem de
pinho e cal, e cobrira inteiramente os toretes, porém
sem socar a terra, afim de não comprimir e esmagar
os olhos: que, desenvolvidas as cannas, as cortara
apenas chegarão á altura de uma vara, e sendo este
corte feito em Setembro do anno passado, em Maio
próximo findo tinha, e tem hoje, cannas de altura de
vinte palmos, e seis pollegadas de circumferencia;
e concluio dizendo que acreditava, que, a canna cujos
specimens apresentava, se desenvolverião melhor se
a secca dos últimos seis mezes não tivesse vindo per-
turbar sua evolução regular, i



E nada mais havendo ipae tratar, o Sr. presidente
levantou a sessão, e deu para ordem do dia da se-
guinte* apresentação de pareceres, e discussão dos
que ficavâo sobre a mesa;

Joaquim Antônio de Azevedo, 2o vice-presidente.
— Dr. José Pereira Rego Filho, secretario geral. —
João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato Sobrinho.
secretario adjunto. ,

Sessão do Conselho Administrativo, em 4? de Junho
de ISTO.

VICE-PRESIDÊNCIA DO SR. COMMENDADOR JOAQUIM ANTÔNIO, DE AZEVEDO.

Achando-se presentes os membros do Conselho, se-
nhores Drs. Gabaglia, Nieoláo Moreira, Souza Rego,
Rebouças, Paula Freitas, Bomsuccesso, Siqueira Filho,
Pereira Portugal, Lopo Cordeiro, Bartholqnieu, Nas-
centes Pinto, Pereira Rego Filho e Sayão Lobato So-
brinho; commendadores Azevedo e Norberto; Mestre
em Artes Garcia; José Botelho, Lellis, Sattamim, Ra-
bello, Macedo, Henrique Nascentes e Deschamps de
Montmorency; e os sócios effectivos Srs. Drs. José
Carlos de Bulhões Ribeiro e Joaquim Antônio Pinto
Junior, foi aberta a sessão, lida, e sem discussão ap-

provada a acta da anterior que teve lugar em o 1° do
corrente mez.

EXPEDIENTE.

0 Sr. secretario geral participou ao Conselho que
em 10 do corrente mez se remetteu á secçao dama-
chinas e apparelhos, para informar, o requerimento
recebido com o Aviso n. 24 de 4 do mesmo Junho,
do Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Pu-
blicas e em que Francisco Windhausen pede privi-
legio para fabricar e importar machinas de fabricar

gelo de sua invenção. . .
O mesmo Sr. secretario geral participou que os ws.

José Maria dos leis, e Br. Miguel Antônio da Silva



deixavão de comparecer, o primeiro por motivo im-
penoso, é'ò' segundo por vincommodo de saudei Y

" Qfficio do Sr. secretario do Instituto dos Bacharéis
em Letras convidando esta Sociedade para assistirM
sessão magna com que o mesmo Instituto pretende
commemorar o sexto anniversario de sua* inauguração
no dia 2 de Julho próximo, ás 6 horas da^ tardei
em um dos salões do Externato do Imperial Gpllegiós

' de Pedro Segundo. Forão designados para representar
a Sociedade nessa solemnidade os Srs. Dr. Amorno
de Paula Freitas, como orador, Dr? José Augusto Nas-
cetites Pinto, Dr' Antônio Fernandes Pereira Portugal,
Mestre em Artes José Manoel Garcia e Miguel Calmon
Menezes de Macedo. . ¦ im<..... .,... , :--^mm-m^"O Sr. Dr; Joaquim AMòníoWtò Júnior apresentou,
a pedido do Sr Carlos Nathan, umas amostras de
fumo produzido da stmente do da Havana, sendo plan-
tado e colhido no Município de Santa Barbara,, na
província de S. Paulo, por emigrantes americanos.,
Remettem-ie á secpo de agricultura para examinar e
informar,

íbi também apresentada a seguinte proposta : f
«"Proponho para professor da escola nocturna da

Sociedade Auxiliadora af Sr. Camillo de Lellis e Silva
Júnior."" 

'*. 
/',',' ..-"¦ !, ... .¦.-•! ¦ '¦¦íí-

« Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da In-
dustrià Nacional, em, 17 de Junho de 1870.- O Di-
rector, José Manoel Garcia. * v

Sendo esta proposta submejtida á votação, foi una-
nimemente approvada.

Fqi também unanimemente approvada a seguinte
proposta: y ' .. n_ ; '

«Propomos que a Sociedade Auxiliadora da In-:
dustria Nacional envie um voto de louvor e gratidão
ao seu consoeio o Sr. Aubertin pelos magníficos re-
sultados,que ha conseguido obter na introducção da
cultura do algodão na provincia de S. Paulo, n-y

« Rio, em 17 de Junho de 1870.— André Rebouças.
— Dr. Pinto Júnior- ¦*-- Dr. Nicoláo Moreira. — St-
queira MlhfírrT;Sayão Lobato Sobrinho. -o
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parta do Sr.Pr. Manoel de Passos Figueira par-tieipahdo que por motivos de saude se retira tem---
porariamente para a provincia ,de S. Pedro do Sut^
onde a Sociedade pôde, sem reserva, utilisar^se de seu
prestinio^ .,';M.: .. .;j; ^

,Kíh conseqüência foi designado para servir de se-,
cretario da secção de estatística fabril o Sr. Dr. Lopo
Diniz Cordeiro. f p

Foi mais apresentada a seguinte proposta: b i ;5
£«f Considerando que a grave epizootia, que grassa

nas férteis pastagens da Republica Argentina, e que
acaba de estender-se ms campos oriêntaes, por con-ti
tinúidade e contiguidade de terreno e fácil commo* >
nieação pode transpor as fronteiras e invadir as cam*
pinas do sul do Império, dando em resultado grandes;
prejuizqs á industria do charque, e,; o que é mais,
a alteração da saude da população, proponho que a;
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, pelos
meios competentes, leve ao conhecimento do governo
a Necessidade de um pedido de informação a respeito -;
da natureza da epizootia e de sps causas e.mpdo
dé propagação, afim de, tomando as necessárias pre-...
caiíções, prevenirmo-hos daquelle flagello.

« Rio, em 17 de Junho de 1870.— Dr. Nicoldo Mo--
reira. [..,;,-. v ;<

Entrando esta proposta em discussão, tomarão parte
nella os Srs. Drs. Nicoláo Moreira e Gabaglia, e com-
mendador Azevedo, sendo afinal approvada a mesma
proposta, e bem assim os additamentos apresentados
pelos;., Srs. Dr. Gabaglia e commendador Azevedo para
que « a Sociedade, por meio de suas, secções de zoor
logia e de agricultura, e dirigindo-se ao Corpo Me»
dico brasileiro, que se acha ainda nas Republicas Ar-
genlina e Oriental, procure obter os dados precisos
para aquilatar a importância da epizootia, que ameaça
a nossa economia rural. »

Forão lidos e ficarão sobre a mesa, para serejn
discutidos opportunamente, os seguintes pareceres t

Da secção de finanças sobre a proposta dos Srs*?;
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commendador Azevedo e Dr. Nascentes Pinto qJára
Sacio de um prédio qae comporte as necessidades
desta Associação; •

Do Sr, director das exposições sobre o Aviso u. .8
de 21 de Maio deste anno, do Ministério da Agn-
cultura, eommercío-e Obras Publicas, eto qae se cbw
a 

"ttenção 
desta Soeiedade iWV.TfiS

que em Setembro deste anno deve ter lugar na ei-
dade de Nápoles; .

Das secções reunidas de colonisacão e agricultura
sobru «Soria do Sr. John Oito HM>,^
trata do estado da agricultura na província de Santa
cátoariL e da fandaçSo de uma escola agncOla e

tondf modelo na colônia de D- Francisea, na mesma

provincia; . . .
Da -ecção de geologia applicada e dwm ra*g£

trial sobre o processo descripto por Nicoláo Ruffler
nara a conservação das carnes verdes; _

Da secção de industria fabril sobre a pretenção de
lã So Monteiro de privilegio por dez 

jmôs P£
estabelecer nesta Corte uma fabrica d> teedo em-

permeáveis, empregando um processo de sua inven,

^D^secção de machinas e apparelhos sobre O pri-
vileeio requerido por Antônio Joaquim Pereira de Ur-
vS ^ar de um systema dê vigas mecamcasde
SU0 

8r6Ilaróa, Mestre em Aries, tomando a palavra,
disse qae, por não ter estado presente, a ultima sessão
do Conselho, não ponde desfazer um engano q^ouve
na redacção da acta da sessão de 16 de Ma.o_pro-
ximo todo na. parte em que se te menção.de ter
o director dos cursos communtcado ao Goèselho que
o Sr. Jordão não consentia que a escola nocturna da
Sociedade funccionasse na casa, onde elle.tema aula

publica da freguezia do Sacramento. MQ|j«$
conhecimento do Conselho fo, ^Jjj:!á*g» 

*£
declarara que não podia -t*&££«**'**»£ 

dk
tragg dosséis ia escola puMicâ, desde (Jue ella
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fosse entregue á um outro professor, e por isso con-
sultava ao mesmo Conselho se convinha abrir a es-
cola da Sociedade na mesma sala da escola publica
da freguezia do Sacramento. Pedia, portanto, e assim
foi resolvido, que se consignasse esta sua declaração
na presente acta, para que seja levantado o odioso
que possa recahir sobre o Sr. Jordão por uma op-
posição que não fez nem tenciona fazer, mas que se
deprehende das palavras do director dos cursos, que
sem duvida não forão bem ouvidas.

O Sr. Dr. Bartholomeu, também tomando a palavra,
disse que, quando fallou na sessão de 4 de Maio ul-
timo, por oceasião de discutir-se o parecer da secção
de geologia applicada e chimica industrial sobre o
privilegio pedido por Carlos Guilherme Friedenwich
para fabricar vinho e álcool de laranja, foi não só-
mente para explicar por que votava com o presidente
da secção, mas ainda para justificar o voto em sepa-
rado, que havia dado em outros pareceres, retirou
da discussão ainda no começo â pedido do Conselho
e por proposta do Sr. commendador Azevedo, e sendo
declarado que vinha munido de documentos valiosos,
taes como actas das sessões do Instituto de França,
onde o Sr. Pasteur emittira a sua sábia opinião so-
bre essa matéria e outros autores de chimica, o que
tudo lhe era necessário, visto como queria pedir a
sua demissão de secretario da dita secção; foi ainda
forçado á retirar tudo á pedido do Conselho, decla-
rando-sedhe nessa oceasião que, se alguma palavra
offensiva tivesse apparecido, ficava o dito pelo não
dito: assim ficou a discussão encerrada, e proceden-
do-se á votação, suscitou-se a duvida si se podia con-
ceder o privilegio só para Santa Catharina, como re-
queria o fabricante; e então pedio elle orador o ad-
diamento da votação por não se achar presente o
presidente da secção. Ora, não se tendo deixado que
elle fallasse, quando se discutia o parecer da secção
a que pertence, e tendo-se na sessão seguinte dado
as oceurrencias, que constão da ultima parte da res-
pecliva acta, protestava contra essa ultima parte da
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acta a que se referia, porque a verdade erà o què
acabava de expor. . js.p , n

Depois de ter a semelhante respeito feito algumas
observações o ;Sr. Dr. Nicoláo Moreira, resolveu o Sr.

presidente que se consignasse na preseute^acta o pro-
testo que acabava de apresentar o Sr. Dr. Bar lho-
1 f\ íyí _on < * '* í *

E estando a hora .bastante adiantada, o Sr. presi-
dente levantou a sessão, dando para ordem do dia da
seguinte: discussão dos pareceres /apresentados, co-
meçando pelo do da secção de finanças sobre a cons-
trucção de um edifício para a Sociedade. - Barao^das
fres Barras, vice-presidente.-Dr. José Pereira Rego
Filho, secretario geral.-João Evangelista de Negreiros
Sayão Lobato Sobrinho, secretario adjunto.

Chimica iMustrial.

O petróleo empregado como combustível--
¦> 

\ 
'¦'¦'' '!&-.*'-,¦/¦" -'W> ¦ '¦ 

i

O netroleo ou óleo mineral é conhecido (lesde^a
mais alia antigüidade , porém apenas objecto de grande
consumo desde 1859, época em que * abf .a,ja
America os primeiros poços que fornecerão esta sup-

^OsOndids conhecião já o petróleo e o recolhião fa-

zendo, nos lugares convenientes, buracos de três metros
de profundidade e três em todos os outros sentidos.

Hoie o petróleo é tão abundante que serve para
um grande numero de trabalhos , podendot ser em-

pregado como corabnstivel
Por uma distillação fraccionada extrahe-se do pe-

troleo três úteis produetos:
I04 essência do petróleo , assaz inüammavel e

servindo de dissolvente ao caoutchout e outras suD-

stancias,
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%.° .0 óleo de illuminação que não deve dar vapores
inflammaveis a 43 c.

3.° Um óleo amarello empregado nas machinas.
4.p Um óleo escuro contendo muita paraffina. Esta

substancia se depõe pelo resfriamento ; o óleo escuro
que úça é também empregado nas machinas e pôde
servir de combustível; é mui pouco inflainmavei e
a 100° não incendeia ainda que nelle se apague uma
tocha.

Este emprego do óleo escuro como combustível é o
único meio com que se pode obter uma temperatura
elevada e ao mesmo tempo igual e persistente.

O óleo dá, a peso igual, um calor maior do que o
produzido pelo carvão de pedra, além disso não é
necessário abrir o forno para carregai-o de combus-
tivel frio; emfim o foguista torna-se inútil,' sendo
seu papel reduzido ao cuid ido de abrir uma torneira,
cousa fácil de fazer-se. '-

Na America apreciou-se rapidamente a vantagem
do petróleo e construirão-se muitos fornos para o
emprego deste combustível; todavia alguns inconve-
nientes vierão entravar o desenvolvimento dessa in-
dustria.

E com effeito o commercio de petróleo tem soffrido
sinistros espantosos. Navios se têm incendiado; outros
feito explosão ; incêndios consideráveis têm destruído
quarteirões de casas sem que até certo tempo se po-
desse oppôr um dique a esses desastres.

Entretanto por ordem de Napoleão III Saint-Glaire
Deville, sendo encarregado de estudar as vantagens
e inconvenientes do petróleo as experiências deste
illustre chimico vierão mostrar não só as vantagens
do petróleo como as causas dos perigos que seu em-
prego acarreta.

Assim é que a primeira causa dos incêndios occa-
sionados pelo petróleo depende da dilatação conside-
ravel que elle experimenta pelo calor. Este augmento
de volume que é, na média, de 0,85 °/0 de O a
100% eleva-se algumas vezes até I % do volume pri-
mitívo.
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O petróleo ê, pois, o liquido mais dilatavel que
se emprega nas artes e seu augmento de volume é
quatro vezes maior que do mercúrio*

Resulta disto que os barris cheios em uma baixa
temperatura arrebentâo e deixao escapar o conteúdo
quando o calor augmenta ; d'ahi o derramamento de
substancia eminentemente combustível podendo dar
lugar a graves accidentes.

Evita-se, porém, facilmente este accidente deixando
sempre ao menos 4 litros de vacdo em cada barril,
para dará dilatação à possibilidade de se operar sem
arrebentamento do barril.

A segunda causa do incêndio reside na volatibilidade
mui grande das essências contidas nos óleos brutos ou
nos óleos chamados leves. O petróleo natural é um
produeto mui complexo, contendo matérias gazosas,
essências voláteis, mui inflammaveis, óleos de illumi-
nação etc., emquanto que os óleos pesados quer para
o engraxamento, quer para o aquecimento não se in-
flammão senão em elevada temperatura.

Ôs óleos mineraes, debaixo desta relação podem
ser divididos em duas categorias: os mais leves, como
os da Pensylvania e principalmente de Oil Creek, e
os oíêos pesados, como os do Canadá e 4e Virgínia
occidental. Estes últimos a 100ò não perdem pela
distillaçáo senão de Ia 2 •/• de seu peso; elevados
á temperatura de 250° perdem de 25 a 30 %. Estes
últimos e os resíduos da distillaçáo dos óleos leves
são os únicos apropriados a serem empregados como.
combustíveis, sendo seu emprego quasi sem perigo.

Para avaliar o calor desprendido durante a com-
bustão empregou-se uma locomotiva de forfa de 6
cavallos que se dispoz como se estivesse encerrado em
um calorimetro. Um refrigerante faz conhecer o calor em-
pregado em produzir o vapor; os gazes da combustão
forao levados a uma temperatura igual a que tinhão
os da alimentação dofoçp, fazendo conhecer por-este
modo o calor que arrasíavão; emfim para apreciar o
radiamento a locomovei foi encerrada em um envol-
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torio composto de tubos de chumbo, em cujo interior
circulava agua. ; •; ,

Por estes processos que hgao o çmprego das ma-
chinas industriaes á eXactidão das operações .dos la-
boratorios, medio-se o calor produzido por l^lítiog.. #
de oleo .sendo a média de todas as experiências, .
feitas com o\m pesados, de 10,OOC|calonas a 10,700.

A composição chimica do oleo foi objecto de uma ¦ .|
serie de experiências nas quaes se teve em conta o

ponto de ebullição e a procedência des cada,am dos
produetos analysados. Os :tfm ^a^J^Y^J...combnslão nos fornos podem ser considerados, terma
médio, como contendo; o,seguinte-.- carbono 84,b,fiy
drogeneo, 12,7, oxygeneo 3,? •/,« sendo a densi-
daNamero8s'os 

ensaios se têm feito sobre o petróleo
encarado como combustível. Mgára-se sempre ne-
cessario redozi-lo primeiramente a nw .qae era
depois queimado, no foco, por uma corrente de ar
disto porém resultava um mao emprego do calor e
incessante perigo de incêndio. fwín-qe

Em França, na fabrica de gaz de Paris, feerac.se
ensaios do mesmo gênero fazendo rolar o otarsobre
n soalho do foco. A chamma allongada produzida
po S» modo é sobretudo, própria ao aquecimepm,
dos fornos de re.verbera; é abundante e tal de re

gUDerville 
para o aquecimento das machinas è fòrnqsss-rixt atarín

!°m0 
oleo chega gotta a gotta na P^ÍKintò

ficiente inclinar a grelha mais ou menos. 
^

70
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.. Este forno fornece uma chamma brilhante p ponto
em que se verificai) a vaporisação e a combustão do
óleo, e além uma atmosphera, gazosaincolora de uma
alta temperatura na qual um fio de platina envermelheçe
o branco ^íh^iminuto espaço de tempo< .,>¦, V»-.;-.,,,' ;

Tem+se empregado no:aquecimento de üma,loco-*
motiva de força de 60 cavallos, indo a todo o vapor,
com, velocidades M 60 a^.0 kilopaetros por hora, e
todps os cuidados qne erão reclamados cifravão-se, no
regulara torneira de alimentação. .Nest& experiência a,
.grande velocidade do tirante augmentava a tiragem da
machina, permiltindo queimar^ maior quantidade de,

* oíeo e sendo a,facilidade de alimentação na razão da
velocidade de que. se havia obtido. Neste momento es-
tuda-se, no Havre, a transformação do foco dos navios
a vapor para poder queimar á vontade carvão de pedra
ou petróleo, podendo-se então na viagem para, a Ame-
rica empregar o carvão e na de retorno o petróleo.

Estas propriedades importantes e a utilidade dos
óleos mineraes em seus differentes es lados tem pro-
duzido um grande desenvolvimento na exploração.

E' na Pensylvania, na região de algumas léguas de
extensão, e que recebera o: nome de OU Creek, que se
descobrirão os primeiros e abundantes poços em 1859.
Desde então numerosos se têm praticado em diversas
regiões dos Estados-Unidos e do Canadá, existindo
actualmente Ires grandes centros: Io, Oii Creek, que é
o mais considerável e fornece muitos óleos leves para
illuminação na proporção de 2,400 a 4,000 barris por
dia; ,2% Virginia Occidental, e 3o, Canadá. Estes dous
últimos produzem óleos pesados.

Em Newr-York formarão-sê 317 companhias paraex-
plpração do petróleo, representando uma somma de
mais de um milhar. ; 

'
Os oleos.de OU Creek são levados por diversos meios

ajPittsbourg, onde são distillados e preparados para a
exportação. Esta operação se, faz em uma ofpcina en^

,volyida: adiante por uma çarçiaj;a de ferio disposta de
maneiraque se possa encher de vapor de agua para
extinguir qualquer incêndio que possa ter lugar. ,7
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^America não é o único paiz d'onde se possa ex-tranir o petróleo. Este oleo encontra-se em'todas as
partes do mundo. A Europa offerece jazidas importan-tes. Em França âAIsacia, o Deíphinado eistemschis-tos biluminosos em-grande quantidade, i -

O Hanovre, oHolstein, a Suécia, o Gabian, o Var,Farina, Carpatbos, Caucaso, etc, apresentão petróleoem abundância, sobretudo nos terrenos devonianos estlunanos collocados abaixo do; terreno carbonifero. -
Dr. N. Moreira.

Agricultura.
Esboço de Memória sobre a eulíaara em geral, e emespecial d© caffé na província do Mio de Janeiro

Apresentado á Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional doRio de Janeiro, a convite da Câmara Municipal de Rezende sobrevários quesitos pela; mesma Socie fade propostos, em sua ultimareunião anniversaria, sobre a cultura, em 1868.

A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional em
sua ultima reunião anniversaria formulou quatro que^sitos sobre a nossa cultura, e são-, {*, se a moléstia
entomologica dos cafezeiros foi bem, e devidamente es-
ttidada, e qual o meio de prevenir e remediar este mal;
2o, se a cultura do algodão pôde ser, uma grande fonte
de riqueza, e substituir vantajosamente o café, quaes os
estudos necessários sobre a latitude e longitude dos ter~
renos 'favoráveis a esta planta, etc.; 3°, se a esterilidade
e insalubriclade de alguns terrenos não é devida á des-
truição das mattas, e qual o meio de obstar e remediar
esse mal; 4o, finalmente, quaes as necessidades mais
urgentes de nossa lavoura, etc. '

Honrado pela câmara municipal de Rezende, que se
dignou de convidar-me, para que apresente uma Me-
moria á illuslràda, Sociedade Auxiliadora, resolvendo
sobre os quatro quesitos, foi meu primeiro impulso ex-

¦«íi.
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a ™r inloar-mebaldo de habilitações precisas;cusar-me, porjulgar-meud»uu v_
considerando portoqu.em um 

ç aãzeT.0\ae
tante ao pau, ^ 

» «*£&^aeanhamento, e levo á
entende, dSf °5fll^[rada Sodedade, não uma Memória,
consideração da dlustraua »oue humildes re-
cujos ^.^»2MS limitando-me
flexões iw»»!»»!»™ .desenvooccorrendo,

snR£na^?& **»• esperand°a
indulgeneiadesuabenevolenc.a. ador na

Devo dizer que, sendo eu ™o w u
MÍa' 

2SftSE.$S DedS £m no Brasil,
com arado, estiume e iega , d café e callna em
^ ^"ChTeSdO o ando, e a lrenagêm (a
Rezende. Tenho ensaiaoo obsfirvações.
descoberta). Eis o Iheatroaab^ cafezeiro devem

Wm^m^ «tatofficoTsob™ a natureza
eX!StIT„Pmaf fel osporpessoas competentes: eu nao
origem do mal, lenos pu nenhum
toco pois neste P^-W^mw'-nos, e vou li-
resultado pratico e uül fadenr*'?™tXm observado, e
mitar minhas observações a um fio bem,0Dse^ ,
constante, que acompanha «tomai. «~OJobser.

dores! ^^f^SS^^^^ se

.Ka&^gg32S

SS tí^S J5.. coberto de matta
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virgem, o homem era raro; era maisfacil derrubar o
matto óueima-lo, e plantar, para colher muito. Re-

novòu-sqe esta selvagem operação muito a mmdo por-
Sue erão preferíveis terras que os séculos se tmhao en-

Segado de estrumar. Ainda ha poucos annos deno-
minava-se isto bemfeitorias. _

Commettêrão-se graves erros, como a concessão de

arandes terrenos, o que concorreu para preferir-se a

Sra extensa á cultura intensa, para dis8.par.se em

um dia o patrimônio de muitas gerações. Outro erro: -

preferirão para a cultura os morros, porque o esgoto

S-f/ouas condição necessária para prosperar qualquer
™itur era feZpela natureza, sem trabalho humano.
IVnl outro erro* derrubarão todo o matto do morro,

âuando conv nha conserva-lo do meio morro para ema,

f conservar a v0res de boa altura e ramagem, espa-
ihX dè distancia em distancia pelo meio do cafezal,

n mesmo quaesquer outras culturas. Finalmente com-
ou ™es^Q°.Xdrtí^ridade de pôr fogo ás derrubadas.mZZcortino6g£{. aJ de %£*££****** *™j rrSm^e^fdos! ia-

excepcionaes, soffrem tambémjo* ^ 
^

os dos morros, porem Pr«^™M cste estado de
f^\TSoplomZconcorra para a pro-
Soded°sf» tâ^&g&*&
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os órgãos affectados pelo mal, as folhas, acaba elle porsuccumbir á cessação da respiração. ,
Contra a opinião geral do lavrador brasileiro, que pre-fere o morro para formar seus cafezaes, parece-me ser

preferível o terreno plano, com indispensável condição
de drena-lo, porque não se esterilisa tão depressa, con-
serva mais a humidade precisa, e por isso o cafezeiro
mais nutrido resiste melhor á moléstia, e não sente os
males da praga. Além disso o terreno plano é suscep-
tivel de ser lavrado pelo arado, facilmente estrumado e
regado. A opinião geral de que o cafezal do terreno
plano é de pouca duração, é verdadeira, porém pelainconveniente humidade, e outros males da falta de dre-
nagem. Ha pouco acabo de formar um cafezal em ter-
reno plano alagado, onde vivião peixes e lontras. Pela
drenagem ficou todo elle enxuto; o cafezeiro é sempre
verde, e não sente os males de praga, bem que suas
folhas sejão affecladas delia. Um terreno drenado me-
lhora á vista d'olhos; no terreno plano é de absoluta
necessidade a drenagem. E' a drenagem antiga, a des-
coberta, que tenho ensaiado. Os Chins abrem um fosso
em roda de seus terrenos cultivados (são pequenos); eis
sua drenagem.

_Não nos convém por ora a drenagem moderna, aper-
feiçoada, a coberta; não porque não seja a melhor, e
porque desconheça seus excellentes resultados sobre o
saneamento do terreno e riqueza da producção, mas
porque é muito dispendiosa, e porque â drenagem des-
coberta, se me não engano, ámoda dos antigos Romanos,
me parece suíficiente, e é pouco dispendiosa. Lendo ha
pouco uma excellente obra sobre a cultura moderna, e
aperfeiçoada de alguns condados da Inglaterra e Escossia,
vi que para termos um alqueire de terra nossa assim
beneficiado, teríamos de despender 12:000$, Este único
enunciado suppre toda e qualquer reflexão; farei com-
tudo a seguinte: que esses terrenos inglezes tão caros
achão compradores, quando expostos á venda, e entre
nós serião capital perdido.

Felizmente, para nós, os nossos terrenos julgados can-
eados, as capoeiras, ainda produzem bem o café, sem



necessidade de serem já e já estrumados; e mesmo os
eapinzaes, correndo bem o tempo, dão mantimento su-
perior ao que se colhe em muitos outros paizes. Na
Europa, se me nãoengano, dá (trigo,milho, centeio, etc),
apezar do trabalho aperfeiçoado, 20 por 1. Na Ásia, por
onde tenho visto, dá (arroz) 18 por 1; em terreno me-
lhor, i_ por 1, e até 8 por 1 em inferior. En ire nós,
sem outro preparativo que queimar o matto, ou correr
a enxada, dá (milho e arroz, em capoeiras) 60 a 50
pôr 1, e nos sapezaes 30 a 20. O niáo resultado nas
colheitas depende aqui mais da irregularidade da chuva
do que da pobreza do terreno.

Col!oque-se pois a cultura em terreno plano, sendo
elle drenado, estrume-se, e seja regado, não temo
diz^r, que dominaremos sobre a producção, e Um dará
tanto como tres dão actualmente, e com menor numero
de braços. Regar plantas / só se as roças sãô tamanhas
como as dos nossos escravos, ou aggregados! já me
disse alguém. A [Ilustrada Sociedade Auxiliadora co-
nhece perfeitamente como isto se faz em vários paizes,
que despenderão sommas avaliadas em aqueductos, re-
preza de rios, e entancamenlo de águas pluviaes. Tenho
até visto executar-se a rega por meio de jacas de bambus
em certas condições do terreno, e tres pessoas, em
poucas horas, regarem extensos arrozaes. Conheço aqui
localidades em que a rega seria mui fácil, e vêm-se
morrer plantas pela secca ao pé de abundantes águas,
porque4alvez hão occorreu ao lavrador brasileiro a idéa
da rega. * :

O nosso cafezeiro actual é indivíduo enfezado, 'já está
degenerado, todos conhecem aqui o cafezeiro, mas nem
todos terão visto um indivíduo typo. Na índia vi alguns
pés em um quintal, dó tamanho de nossas lârangeiras,
com pouca differença. Aqui ivi um que me fez parar
para admirar sua grandeza e grossura de tronco e ga-
lhos; era uma arvore, sobre a qual era preciso trepar,
e andar pelos galhos para colher o fructo; era cafezeiro
gigante, estava ao pé da portada entrada da casa de
um lavrador pobre, era isolado, e no terreiro da frente.
Consta-me que ha outro de igual grandeza, e note-se

-».
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que tambem se acha ~^^^SSSSA
entrada da casa de outro lavraaor pou ,
nm sò pé, isolado. Em nenhum dos cate«s. me.

de terras superiores: bem tra dos a^ ., ^
SffÍ5JSSJ2I? Vejamos agora se atinamos com a

CaUx>Sa\ niantarse aoui um cafezal vão-se procurar
«EeSSSS Xs eS ad^que^rao

POrrlrenolemattQo0 X iadorfiXncia soiar:
sombra, e no matto, sem a vuu ™meihanles ndi-
são pois doentes, sao anem.cas E¦ de*ememan,
Tidnoe transplantados que sao f°™aüos* dò as

Fica enlão o cafezeiro enfraquecido, nao produzpor-a
3 annos, durante os quaes brotao novos galhos, que vèm

• '"r^ousTganies davão, segundo .fflrmirSo seus

donôe. umaXade cate cada_ump*«™£

Sr e ninguém delles duvide, os omitto. Comtudo
Ss índareueetir um pouco sobre «^-W^;
Disse que erão isolados, ou solitários, silf 

^f .^
casa no terreiro da frente, onde nao e costume plantar
cafezeiros; ahi estende-se café para seccal-o. E pois

provave? que nascessem de grão, e achando o, to reno
estrumado e fresco, porque é afei que opJraW

quoMUnamente ocisco de sua casa, e gameladas d agua,
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crescessem vigorosos sob a íavoravelinfluenciaido iodas
as condições precisas para uma vegetação normal, beja

ou 
°5o 

esta aPCausa do phenomeno, é incontável que
os nossos cafezeiros são enfezados, e nao podem pro-
Li como o farião sendo cultivados com esmero; e

então'um menor numero de arvores, occupando menor

espaço de terreno, e provavelmente lambem menor em-

prego d serviços daria tanto pelo menos, como da

hoie o triplo. Eis a vantagem da cultura intensa. Con-

coídão todos os lavradores, que a este respeito tenho

ouvido, que em am cafezal, plantado e tratado com es-

mero, podem-se colher, d'entre uns e outros, 5_hbras

de café por pè, senão mais. Colher-se-hiao en ao ISO

arobfsK és, triplo do que acolhe gera—
pois conheço lavradores que de«mais d çem mi, po,

que possuem, não colhem mais de 3 mil arrobas, o que
VeLadoamrflto 

t1 SnKsignar factos, em re-

laçlo aos7esdos sem entrar no desenvolvimento.que
elles podem comportar, não me preoccupo em^piocurar
baar artigos • vou passar a outro ponto, o arado.llgSen gn 

cessarioPi para o serviço do arado,^e-t-te -

reno seja primeiramente desembaraçado de todas_as
1 riL orvores e mais ou menos nivelado, compre-

S - eSq I nlo seVdem trabalhar com oarado^os

terrenos de matlo virgem, nem, mesmo das capoe ra .

Felizmente ás capoeiras servem para formaçacüe ca

aí»=?SÍ«SSS
cercas raizes. Ensató pois o «rio mm g^«
p,aDl •' lhtdanírida ulgo-mTautorisPado para de-
experiência adqmnaa, juigu mp não sendo es-

t" TD0rlTm°e So qoPeS—e trabalhado
ímmado, produz menübuuqu ^ bomdeentí;CSrs TS'*^ eestru-
cannavial. No sapecai, bc iu cafezaes,
mado, creio que se poderão.formar tao nons

como no melhor terreno de matto virgem,
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regados, será òuró sobre azul. Não é difficil estrumar
terrenos* porque todos os lavradores têm gado suffi-
ciente, e' mültóplicàndo-se o estrume pêlos meios conhe-
cidos e fáceis, o poderão Obter em grande quantidade.
Figuremos uni terreno de oito alqueires, de sapezal,-assim
preparado* eplantado de cafezeiros. distantes 20 palmos
uns dos outros, pára poder o terreno ser sempre bem la-
vrado pelo arado, e plantar-se também serâpre o milho,
feijão e arroz nó mesmo terreno. Os oito alqueires devem
levar vintemil pés decafezeiros;e apostaria,sem medo de
perder, que podem dar 4 mil arrobas de café, 500 ai-
•queires de milho, 200 de feijão è 200 de arroz,; pro-
èucto que não secolhè actuálmente, em geral, cie mais
de cem mil pés, e 20 a 24 alqueires dé terreno, e pro-
porcionat differença, para mais, de braços. Isto parece
incontestável; porém não será por este e semelhantes
arrazoados que o lavrador abandonará sua lavoura ex-
tensa; ao 'pouco e bem feito, o obrigará a dura neces-
sidacle, a penúria das maltas, e dos braços; e. queira
Deos, que então se possa dizer com verdade que vêm
males para o bem.

A cultura do café me parece que é, e sempre será, a
mais vantajosa da provincia cio Rio, e a do algodão não
a poderá substituir. Alguns lavradores de Rezende e
da Barra Mansa, que a tinhão ensaiado, jâ a abando-
nárão, Não posso determinar com precisão as latitudes
-exigidas por estas duas plantas, nem* avaliar com exac-
tidão a comparativa grandeza das respectivas zonas;
parece-me porém que a zona, que pôde produzir o café,
é menor do que a que pôde produzir o algodão, a ponto
de poçler-se dizer que os terrenos do cafezeirç são pri-
vilegiados: receio até que o algodão breve decaia do seu
alto preço pela abundância no mercado, e um dja ouça
dizer que sua produccão já é superior ao consumo; digo
íStocom timidez, pois confesso que não entendo bem do
que respeita ao algodão.

Finalmente para responder ao quarto quesito « quaes
as mais urgentes necessidades da lavoura », •limitar-me-
hei apenas em tocar nas vias de communicação, e no
dinheiro barato a longo prazo, o que é urgentissimOr*
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sob pena de liquidação de muitas casas. O lavrador não
pôde realizar mais de 6 por cento ao anno, e desde que
pague 12 por cento, irá em cada anno desfalcando-se
em 6 porcento no capital, e 3 por cento se paga 9. üm
curioso phenomeno tenho visto Operar-se em poucosannos: conheci lavradores ricos, ealgun. pequéninoseimperceptiveis usurarios; insensivelmente passou-se a
fortuna de uns para outros, porque era impossível quea lavoura resistisse ao prêmio de 18 por cento e mais,
com reforma de seis mezes.

O que faremos, pois, para o melhoramento dos ca-
fezaes existentes, e para minorar os effeitos da moléstia?
Devendo esses meios ser de fácil execução, e pouco
dispendiosos, o critério do lavrador, sua experiência,
eo conhecimento de suas localidades lhe devem sug-
gerir os melhores: limitarme-hei, por isso, aálgnns,
que no momento me occorrem.

Nos cafezaes dos morros convém abrir vallas no alto,
encbê-las de estrume, cobri-las de terra, e plantar por
cima das mesmas algumas arvores; prender as águas

«pluviaes nas grotas por meio dos açudes; e se fôr
possivel plantar arvores por meio dós cafezeiros, e
obstar por todos os meios que as águas de chuva venhão
em torrentes pelo morro a baixo, será bom. Nos
cafezaes dos planos deve, sem demora, ser drena-
do o terreno, arado e estrumado, se pôde ser, e
se fôr regado, será ouro sobre o azul. — Não repetirei
o que já disse sobre a plantarão de arvores pelo meio
do cafezal; direi«somente que nas limpas não se cortem
todos os arbustos, como se costuma fazer. Finalmente
tieve o lavrador fazer o sacrifício de abandonar parte
de sua extensa lavoura, e limitar-se á intensa, ao pouco,
que segundo suas forças poderá tratar bem, sem que
por isso soffra prejuízo, porque parece incontestável
<|üe esse pouco, mas convenientemente tratado, lhe
renderá tanto, oü mais do que essas immensas ex-
tenções, que não pôde tratar.

Sendo certo que os povos não aceitão innovaçees
senão de visu, depois de vêr bem e apalpar as tanta-
gens, será tempo perdido se quizermos convencê-lo
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de suas vantagens por outra fôrma; que,nio^jamo*-
tríndo-lhe praticamente a «^fg,6^ 0 pri-
E' pois necessário que os kw^nw laVouras
rnefro exemplo, e mesmo muWPJ°«« cert0
com drenagem, arado, estrume e 

^ga, harà?rt£Ã:«T«seíf„s_

prudência presidn^7eC ir de xempV por-
não podem commummenle servir v ^
q„e não podem wto«g.fjií razão que
^oTeP^agrre^o L convém, nem
°Tí£ «t nttS SSfc 5S
S,CT CÜUZoura° 'flli a -setm viagem, aopouco,
de sua lavoura, e uiiiiwu a 

qeduclora tentação, a

cazes, que em sua sabedona encontrara. ™ 
yir

nnp conte uma observação minha, que piwoi tas --«-SE
etóo ao lugar o presidente da pro» a cuja re
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cencão todos para ahi correrão; convide elle os mais

Cortantes, e ricos do lugar, diga-lhes duas palavra ,
sobre as vantagens da cousa, e apresente-lt.es uma folha
de nanei aue immediatamente será coberta de som-
ma maior nue a precisa, e a obra se fará. Depois
Te So refleclido sobre isso, digo sempre que e
SenemârUo o presidente qoe viaja pelos —pios

Aqui terminaria este humilde trabalho, julgando ter
respondido, como pude, aos quatro que .to Des o
norem dizer duas palavras sobre a rega, a maneira

pela qual vi praticar-se na índia, independentemente
de aqueductos, propriamenteJdos.

Freqüentemente se encontrão na índia obras, algu
mas monumentaes, para a represa das águas, ew

com muito zelo pelas Ga™nM ^ZTZâo êvpndn w esles trabalhos mnumeros, e re lectmao se
Im oõuco obre elles. comprehende-se facilmente que' "aviador 

So, naturalmente depois 
£ 

drforosa

experiência concebeu a idea dt^-~™
apoderar-se de toda a agu s
mesmo das águas pluviaes, PdId dp 

fome.

e os maiores lagos esistem leUos «» os

[flZZo^^^^^^ 
uPm grande

ftn°tr^adu°as 
^f^SS t 

"SK
é C0DStíU|fn XX deVs da em distancia, aber-

ZAZtA a baixo ; tenho visto muros de
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meia légua de extensão. Qnando ó julgado tempo sufíis
ciente, para que as águas da chuva, fornecidas pela-
vertentes da serra, enchão este grande espaço, com-
prehendido entre as mesmas vertentes e o muro, são
fechados os arcos com portões de ferro, que têm. de
alto a baixo, ordens de postigos. Para regar os campos
ao alcance deste grande açude, abrem-se (conveniente-
mente) os postigos, e a: água, derramada no chão, é
levada pelos innumeros regos e reguinhos, que circulão
o campo cultivado, sendo dirigida para todos os lugares
e distancias, serviço este effecluado por poucas pessoas.
Não é preciso que seja, regado o campo palmo por
palmo, porque, pelas propriedades'da porosidade, em
poucas horas toda a terra fica molhada.

Quando a água está mais baixa do que o terreno
cultivado, a rega é feita (na índia) por meio de jaca,
como disse. Aqui pôde ser isto feito muito melhor-
mente pur meio de bombas e outros engenhos. Por
curiosidade vou descrever esse modo de regar. O jaca,
bem tecido, é da fôrma do nosso samburá ; têm 2 1 /2
palmos de comprido, 2 de alto, e 1 1/2 de largo; é
guarnecido e reforçado no fundo, boeca, e os lados
mais estreitos; e por estes dous lados estreitos lhe
são adaptadas 4 cordas, de 5 a 7 palmos de com-
primento no fundo, o na boeca, duas de cada lado,
oppostos um ao outro.

Duas pessoas se collocão ao pé d'agua, uma de-
frofite da outra, segurando cada qual as duas pontas
livres das cordas. Balancêão o jaca, alto e fortemente,
e neste movimento de vai-vem, sem parar, instantânea-
mente enchem de agna o jaca, e despejão no terreno
cultivado, que não pôde ser mais alto do que de 6
a 7 palmos; se é mais alto, ha duas e tres ordens
de jacas, uma acima da outra. As cordas não só servem
para o movimento de vai-vem, como para dar direcções
ao jaca, com vistas de enchê-lo, e despeja-lo. Atirada
a água no terreno cultivado, fica bem entendido que
pela mesmamaneira já dita, circula pelas plantas pelos
regos e reguinhos. A' primeira vista parecerá que este
meio pouco resultado poderá produzir ; pelo contrario,
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a massa deslocada da água é grande, a rapidez do
movimento não deixa escoar água pelo tecido do jaca,e tenho visto tres pessoas, duas com o jaca, e uma
a dirigir a água pelos regos, molharem em poucas horas
extensos arrozaes.

Lembrei-me neste momento de que poderão objectar
contra este systema de conservar águas presas, como
causa de febres intermittentes, ele. Declaro que tenho
visto centenas de milhares de homens, populações in-
teiras, viverem nos campos circulados de immensos
arrozaes sem soffrerem nada disso, nem por morarem
na vizinhança de taes lagos. Contento-me com enun-
ciar a proposição, por não ser a questão a de queagora tratamos. •

Aqui ponho fim.
Rezende, 15 de Novembro de 1868.

Dr. Custodio Luiz de Miranda.

Foraiaçâ© de e©l©M&s agrícolas por amei© d©s
seiiteíicâad©s.

Senhor!
Antônio José Teixeira de Mendonça Belém,, conven-

cido de que os infelizes que a justiça tenha condem-
nado á prisões mais ou menos longas, -podenaf prestar
ainda mui relevantes serviços ao paiz sendo con-
venientemente collocados com as suas famílias; e
animado pela certeza da sabedoria e humanidade de
Vossa Magestade Imperial, vem impetrar graça para1 os condemnados sobreditos; graça de que não só elles-,
como o próprio paiz auferirão mil vantagens, como o
supplieanle passa a demonstrar.

E' manifesta, Senhor, a necessidade que tem q
Brasil de povoar suas vastíssimas solidões, não só para
que possa ulilisar as riquezas que nellas possue, como
lambem para sua própria defesa, eic.; mas é mani^
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¦festo igualmente que tóci«* «g*l *"£™
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talvez seja a verdadeira culpada, não somente por
ter negligenciado a educação daquelles infelizes, como
por não ter querido chegar com a punição aos po-
tentados, verdadeiros autores dos crimes que estão
muitos dos sentenciados injustamente espiando por
serem desvalidos); e que neste caso estendendo Vossa
Magestade sobre elles o Manto Imperial lhes fará ver-
dadeira justiça: removendo-os «entretanto para colo-
nias que haja por bem crear nos confins das pro-
vindas do Amazonas, Pará e Matto-Grosso; onde os
cuidados do trabalho de ganhar decentemente a subsis-
tencia para si e suas famílias, os facão emendar-se
da sua desregrada vida anterior—sendo porém os filhos
destes colonos educados em collegios públicos, afim
de que mais facilmente percão os vicios que lhes possa
ter incutido a falta de educação dos pais. Por este
modo pensa ainda o supplicante que ter-se-ha deniro
de poucos annos uma geração prestimosa e porventura
totalmente isenta dos defeitos dos seus progenitores.
E ainda assim esta despeza será muito menor do que
a da sustentação perpetua dos ditos sentenciados, feita
á custa das rendas publicas.

Existem actualmente, só no presidio de Fernando
de Noronha, mil e cincoenta sentenciados, e para a
alimentação delles no corrente anno financeiro (1864
a 1865) foi orçada a quantia de 91:980^000 (noventa e
um contos novecentos e oitenta miLréis), quantia que che-
gará cada anno á milhares de contos, sommando-se não
só a despeza que faz com este ramo o governo geral
em todos os demais presídios, como a que pela mesma
verba gastão as provincias particularmente. Entretanto
nenhnm bem lalvez resulta disto ao paiz, pois qüe cada
dia augmenta o numero dos criminosos: do que e
forçoso inferir-se que o meio empregado para a re-
pressão dos crimes já não é mais efficaz, e as ver-
dadeiras causas delles não tenhão sido apreciadas ate
agora para que fossem removidas. t

Ninguém talvez tenha até hoje querido admitlir
como causa éfficiente de tantos crimes o proletarismo,
e por conseguinte o vagamundismo da nossa plebe
70 -u



- 254 -

rural, auxiliados pela falta de educação moral e pro-
flssional desta grandíssima parte da nossa W^
todavia quem attender a que o md-viduo costumado
a obedecer desde menino cegamente ao dono da terra
em que mora-não sabe resistir a seu patrão: con-
ascende com elle em tudo (mesmo contra seus de-
sejos e inclinações) até nas cousas ma.s cnaww«as,
porque não lem onde viva com sua família; quem
mtender a isto e a tudo o mais... reconhecera im-
meltamente que esles infelizes pela maior parte
merecem perdão, pois são antes y.ct.mas on, inst u-
mentos, do que autores dos crimes por que sao

PU_ão°Sobstante os serviços desta misera gente per-
tencerem como que de direito ao senhor da terra,
oue lb'os pasa (geralmente) como e quando quer;
não obstante não poder o aggrcgado quasi nunca
plantar senão a espécie de planta e no local indicados
pelo proprietário, è isto quando não careça dos seus
serviços, o proletário rural a tudo se sujeita, porque
não tem para onde vá com sua, mulher e filhos,
visto que aonde chegue terá sempre a mesma ser-
vidão, e mais os incommodos da mudança. E e tao mes-

¦ quinha a condição destes infelizes, que um delles,
nesta província, vendo-se na alternativa de salur m
continenti de certo engenho cora a família ou ser
açoutado como um escravo, preferio se-lo e amarrado
n'uma mangueira: não tinha meios de sahir; e para
onde com a mulher e filhos? Mas um dia o proletário
desespera e muda de residência; e se nao acha logo
trabalho e salário adiantado furta para alimentar a si
e aos seus. Perseguem-no: foge e vagamundeia, ou.
resiste e mata. ..e vai morrer na cadêa 1 E como este quasi
todos os outros que povôão as prisões 1

Ao passo que tantos homens estão naquelle en ou-
tros presídios perdidos para a sociedade; ao passo
que as outras prisões publicas estão atulhadas de mi-
seraveis a quem a penúria ou mais ainda a falia
absoluta de educação degradou á tanto, sobrecarre-
gando além disto os cofres públicos com a despeza
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de sustentação, vestuário, etc , (despeza que com-
quanto individualmente seja tão pequena que mal basta
para o simples necessário, perfaz afinal grandíssimas
sommas); ao passo que civilraente se mata milhares
de pessoas robustas e se inutilisa quasi outras tantas
em guardar aquellas... estão ermos ou desertos os
sertões das províncias do Amazonas, Pará .e Matto-
Grosso, ei mercê da qualquer caudilho dos paizes
limilrophes, que' pôde mui facilmente invadi-las
(como acaba de acontecer agora) sem que os presi-
sidentes das respectivas províncias tenhão, por falia
de população, força para se oppôr á uma invasão
súbita e inesperada; ficando entretanto expostas ao
saque e à devastação as pequenas e tão disseminadas
populações daquellas vastíssimas regiões — posto não
seja impossível povoar de prompto os pontos princi-
pães daquelles territórios com economia dos dinheiros
públicos e bem-estar de muitos milhares de indivi-
duos que cada vez peiôrão nos cárceres. E eis como
se poderia conseguir tamanho beneficio: dando-se a
cada um dos sentenciados uma dalazinha de terras e
uma subvenção para seu sustento, etc, no primeiro
semestre —o que importará proporcionalmente em pe-
queninissima despeza, como Vossa Magestade vai vêr.

Somente a sustentação dos infelizes que se achao
retidos no presidio de Fernando, monta, como já fica
dito, na considerável quantia de 91-98O$000 (noventa
e um contos novecentos e oitenta mil réis), posto
seja somente de duzentos quarenta réis diários a es-
mola que dá o Estado a cada um delles; o que im-
porta em 87$600annualmente para cada um ou 876.000
no fim de dez annos (termo médio) gastos pela nação
improductivamente: entretanto que 22,500 braças qua-
dradas do melhor terreno do Estado naquellas sohdoes
apenas valeráõ 45#0OO, e é de suppor que as despezas
feitas por uma só vez com cada um delles para seu esta-
belecmiento nas ditas colônias e sustentação nos pri-
mtòros seis mezes, não cheguem á quinhentos mil
réis; o nue eqüivale á verdadeira e grande economia

para a fazenda, além do beneficio resultante da po-
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voação e cultura daquellas regiões desertas e remotas,
aue por falta de habitantes nada produzem para os
particulares nem para o Estado; posto, que seja fácil,
como fica demonstrado, o remédio a isto pelo modo

que se acaba de lembrar. . .
Se a cada uma destas colônias porventura u juntar

um medico, um boticário com botica, o collegio ou
internato para os filhos dos colonos (para cujas des-
pezas contribuirão a seu tempo igualmente^os pais,
algumas officinas das mais indispensáveis, e finalmente
umabandazinha de musica do respectivo destacamento
ou mesmo do collegio> facilmente se conseguira trans-
formar totalmente os costumes dos perdoados, pnnci-
palmente se forem escolhidos para directores pessoas
intelligentes e pacatas, e que não queirão enriquecer
á custa de seus subordinados. O director, o medico,
o boticário e o capelláo lecionarião no dito collegio,
onde seria da maior conveniência que houvesse hçoes
de agricultura mesmo rudimental, havendo ao mesmo
tempo um pratico para ensinar o uso dos principaes
instrumentos agrários. E "ainda maior seria o proveito
si se prohibisse formalmente a devastação das mattas
e a queima dos roçados. .

A' vista pois do que acaba de expender o suppU-
cante, e convencido de que todos aquelles infelizes
serão eterna e cordialmente agradecidos à Vossa Ma-
gestade Imperial se quizer restitui-los a sociedade,
vem o mesmo supplicante humildemente obaecrar a
Vossa Magestade a graça de perdoar a todos os sen-
tenciados que queirão ir estabelecer-se nos sertões
das sobreditas provincias, em colônias agrícolas ^as
margens dos principaes rios daquellas regiões, afim
de, não só cultivarem as terras que lhes sejao dadas
(com a obrigação de cultura effectiva e sem o direito
de aliena-las durante suas vidas); como tambem de
fornecerem trabalhadores nas penosissimas passagens
das infinitas cachoeiras que obstruem aquelles nos—
sendo todavia convenientemente vigiados pela policia,
bue em cada uma das mencionadas colônias terá des-
tacamentos de força proporcionada para auxilio da res-
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pectiva autoridade nos primeiros annos da fundação
das! ditas colônias, E para que se não süppbnba que
o supplicante lembra o que não se atreveria a pôr
em pratica se lhe fosse permittido, o mesmo suppli-
cante se offerece para dirigir a que se julgue mais
perigosa das sobreditas colônias, onde por sua vo-
cação para a agricultura, e dedicação ao bem publico,
tem certeza que ha de bem servir ao paiz.

Admittindo-se porém que seja inefficaz o meio lem-
brado para a rehabilitação de tantos milhares de ho-
mens; admittindo mesmo que sejão bem gastosestes
milhares de contos de réis annualmente com a con-
servação de tantos infelizes nas prisões publicas; nao
terão os vindouros todo o direito de censurar as ge-
rações presentes o terem como que de propósito con-
servado no mesmo recinto o faccinora e o que pela
primeira vez delinquio; o ter juntos e muitas yezes
na maior intimidade e ociosidade o velho, matreiro e
o moço inexperiente e ávido de renome seja de que
natureza fôr; o assassino robusto e destimido eo sim-

pies ratoneiro e fraco, sobre quem aquelle imme-
diatamente impera? No caso de que tal meio de re^a-
bilitaçáo seja improficuo; na falta de boas casas pe-
nitenciarias, não será mais prudente dispersar pelos
desertos aquelles individuos, que agglomera-los nas

prisões publicas actuaes-verdadeiras escolas de todos
°STü 

ê, Senhor, a supplica que nesta oceasiâo faz

0 abaixo assignarlo á Vossa Magestade ^W»! ™»

prol de seus irmãos; a qual espera o supphcante
seia por Vossa Magestade benignamente acolhida, pelo

que elle em nome deste miseranda porção dos seus

compatriotas „
Receberá Mercê.

; Recife (Pernambuco), em 3 de Fevereiro de 1865.

Antônio José Teixeira dé Mendonça Belém.



^grteiütura, CoiBiriercio e Industria le Minas
- Geraes.

A apreciação do estado da agricultura, commercio o
industria manufaclureira nesta provincia, depende de
dados positivos, que faltão á secretaria desta presi-
dencia.

Entretanto apezar dos embaraços que õ desenvolvi-
mento das primeiras encontra na falta de vias de com-
municação, não ha negar o seu melhoramento nos
últimos annos, si se attender a que não se tendo aug-
montado os impostos provinciaes, todavia a renda respe-
ctiva cresce annualmente, attingindo no Io semestre do
corrente anno a uma cifra considerável comparativamente
aos anteriores.

A industria manufactureira, ao inverso, já prosperou
na provincia mais do que hoje, e tende a decahir cada
vez mais com a concurrencia dos produclos estrangei-
ros mais. perfeitos e menos custosos, que a facilidade
das vias de communieação vai introduzindo no m-
terior.

E' isso resultado econômico necessário em um paiz,
onde por falta de população, a taxa dós salários con-
serva-se elevada, e por falta de machinas próprias e dos
conhecimentos profissionaes dos processos da industria,
os braços não são suppridos no aproveitamento da
rica matéria prima que nelle abunda,

Os artefactos da industria, sempre caros e imperfeitos,
não podem sustentar a concurrencia estrangeira.

A principal exportação dos produetos consiste no
café, que cultivado principalmente na zona que com-
prehende os municípios de sudoeste da província, e com
menores dificuldades levado ao grande mercado da
Corte: no gado de diversas espécies que criados em

grande escala nos municípios do interior è tocado para
o mesmo mercado, onde se deixa lucro ao exportador,
não é tal como se deveria esperar se outro fosse o estado
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dos caminhos que tem de transpor: no fumo que se
cultiva em maior abundância ao sul da provincia.

Além destes principaes; outros productos se expor-
tão, mas que pelo seu volume e peso, nos ficão ni-
miamente sobrecarregados com as despezas de„ trans-
porte, etc. -' :

A mineração do ouro, que constituía ao principio
principal riqueza da provincia, teve o seu periodo de
decadência, anniquilàndo-se quasi; hoje, porém, vai
como que resuscitando graças ás associações inglezas
que estão estabelecidas e vão-se estabelecendo em di- -
versos pontos.

Em Sabará : Morro Velho, Roça Gran de.
Em Marianna: SanfAnna, Passagem.
EraGaethé: Taquari.
Em Santa Barbara: Pary.
Trata-se do estabelecimento de uma outra no muni-

cipio do Ouro*Preto, cuja incorporação já foi autorisa-
da pelo Decreto n. 4332 de 30 de Janeiro ultimo.

Esta industria também é explorada por nacionaes,
mas com poucas forças e por meio de processos morosos
e imperfeitos.

Extrahem-se diamantes em maior abundância nos
municípios da Diamantina e Bagagem, sendo que no
primeiro é grande a cópia de forças e capitães em-
pregados, e em menor nos de S. Romão, Grão-Mogol,
Conceição, Serro, Santa Barbara e Uberaba.

O ferro, abundante em toda a provincia, só ê fabri-
cado em maior escala nos municípios do Ouro-Preto,
Marianna, ltabira e Santa Barbara, mas pelo meio roti-
neiro e sem que se tenhão introduzido os melhoramen-
tos que a sciencia e industria moderna tem inventado,
Esse é um dos productos que mais tem de sofrer da
concurrencia estrangeira.

Seria para desejar que tivéssemos uma estatística ao
menos approximada do ouro, diamantes e ferro que
produz a provincia, mas forçoso é dizer que até hoje
nenhuma administração tem conseguido resultados cor-
respondentes aos seus esforços a respeito de tão im-

portanto objecto. .
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Belaçftes commereiaes entre os Estados-Unidos e o

Brasil.

0 Evmmg-Post dos Estados-Unidos publico., um
artigo sobre as relações commerciaes do Brasil e dos
SXidos, e promette voltar, ao mesmo;assumpto
muito breve. O Brasil é um paiz ao atenso como
rico- precisa de importar annualmente cerca de
100,'ooS; de ge/eros de qne tóto po e prod»z,
quantidade suficiente, taes sao entre outros annhade
trigo, porco salgado e toucinho, banha ^trumentos
aararios e de todo o gênero, sapatos, etc. Entretanto os
Estados-Unidos, vizinho immediato do Brasil, nao lhe
exporlão esses gêneros em escala considerável, gêneros
qSontece serem justamente os seus principaes aru-

gos de exportação. No anno Pesado houve no paiz uma
Lerabundancia de 40 milhões de barricás de farinha
de trigo (100 milhões de bushels), 20 milhões de bar-
ricas de milho emais de 3 milhões dei porcos.e. apezar
de tamanha superabundancia, os Estados-Unidos nao
embarcarão sequer o valor de 2,000:000» nesses ge-
neros com destino ao Brasil! Porque é isto? Perguntaa
folha. Será porque o Brasil imponha altos direitos nesses
artigos? Haverá prohibição no Brasil? Nao; pelo con-
trario, o Império precisa e deseja receber muito a fan-
nha, â banha, o toucinho americanos. O Brasil precisa
tanto delles que ás vezes compra-os recambiados dain-

glaterra em troca dos gêneros que lhe exporta.

Quaes são agora os artigos do Brasil de que os Es-
tados-Unidos precisão ? São quasi todos os seus artigos
de exportação: o café, o assucar, a borracha, o pao-
brasil, o annato, o coco da bertholetia, o mogno, o

jacarandá, e tantas outras madeiras preciosas, petas
quaes se pagão hoje preços exorbitantes; e entre as

plantas, a salsáparrilha, a baunilha, a ipecacuanna, a
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gomma copai, cravos, a canella, o tamarindo, o
cacáo, o bombtr biba, em summa, um thesouro im-
menso para os Estados-Unidos. Entretanto, quanto
desses gêneros têm sido aqui importados nos últimos
annos? O trafego entre o Brasil e o pequeno e esque-
cido reiim de Portugal tem sido superior ao do Brasil
com este paiz, por muitos milhões de dollars. Muitos
desses artigos são aqui recebidos de recambio da Eu-
ropa.

Porque é tudo isto? Onde está o segredo desta ano-
malia, se não ha protecção no Brasil, senão ha desejo
de embaraçar relações commerciaes, antes pelo con-
trario, se ambos os paizes precisão dessas relações 1 E'
isto o que o periódico pretende estudarem um segundo
artigo, que não appareceu ainda.

— O Journal ofCommerce de Nova York publicou um
quadro comparativo da importação neste porto durante
o primeiro trimestre do anno corrente. Extraio desse
quadro alguns artigos que tocão ao Brasil, o valor dado
sendo em dollars.

1868 1869 1870

Gafe ...» 3.341.19&» 3.403.393 » 3.114.296
Akrndão » 4.762 60.981 » 24.979
SS...... 478,724» 799.098 , 1.1.25480
Anil . . • » 151.835 304.372 » ?06.o4i

preparai » 2.573.587 » 2.724.847 >, 2.386 393

Couros prep. » 873.263 » 1.107.562 » 1-^7.488
A suca/. • .» 4.930.266 »*8.873.|79 » 7.043.67
Fumo. . -» 211.820» 412.5-22» 508.881

Estradas de. Ferro.
¦ \

E' prodigioso o numero de milhas de estradas de

ferro hoje construídas na terra, quando consideramos

qu ! ha 50 annos, não havia ainda um so tr>ho de

ferro, nem uma só locomotiva a vapor. Ha em tolo o

70 *
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mundo 109,177 milhas de estrada de ferro, das quaes
são na

Europa. ....... 56,660;
America do Norte. •_. . - 44,802
Ásia. . .- . . . . . 4,744
America do Sul . . . • 1,242
Austrália ....... 789
África ........ 583
Antilhas ....... 445

O custo das estradas de ferro européas tem sido de
15 milhões de contos; as da America do Norte 4 mi-
lhões e200,000 contos; as da Americado Sul, 333,000
contos. O custo lotai das estradas de ferro do mundo
orça por 22 milhões de contos.

A Grã-Bretanha lem 14,247 milhas e a França 9,934.
Na Ásia o systema de estrada de ferro que ha é devido
á industria e capitães inglezes. Na África, o Egypto, a
Algeria, o Cabo e o Natal são as únicas regiões favo-
recidas com o cavallo de ferro. Lá se tem gasto cerca
de 100,000 conlos.

Litteratura.
Pensamentos, reflexões, e trechos agrícolas e indus-

triaes.

Grandes forão as misérias e os soffrimentos dahu-
manidade ao sahir do Edenismo, e vindo pedir ao
trabalho e á industria os recursos alimentares alé
então espontânea e liberalmente fornecidos pela natu-
reza.

A industria humana ás presas com as necessidades
procurou provê-las; as artes nascerão ; e como são
as obras do homem, nosso modo de creação attes-
tão que participamos da natureza divina e que só
enlre todos os animaes nós podemos render-lhe uma
homenagem realmente sentida.

Se Deos creou ludo, o homem por sua intelligen-
*.
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cia tudo conquistou e modificou em sua vantagem.
Os fructos, as flores, os animaes e as matérias pri-
mas de toda a industria forão transformados e melho-
rados pelos cuidados incessantes do homem ; mas
todas as obras do homem sendo perecíveis elle só
conserva suas conquistas por sua infaügavel aclivida-
de. Sem esta condição indo volta ao estado primitivo,
ao estado de barbaria d'onde as sociedades o tem
feito sahir pelos trabalhos cie appropriação, domesti-
cação, aclimatação, etc.

Como se tem operado esta metamorphose?
Tão miseráveis são os recursos do homem e tão

' desproporcionados os meios para lutar contra a na-
tureza, vencê-la e constrangê-la a dar-lhe tudo, que
foi necessário a principio acreditar na intervenção di-
vina. Deus nobis hcec otia fecit.

O homem é o, modelo e o resumo da creação; as
plantas e os animaes são apenas esboços analypticos;
parabém conhecê-los e classifica-los é necessário to-
mando o homem por commum divisor reduzir todos
ao mesmo denominador.

A analogia é a chave que abre todos os mysterios
da creação. Conhecer um animal, uma planta, um
mineral é revelar uma ou muitas tendências da hu.-
ma nidade.

A vespa zebrea feroz explica as tendências da bar-
baria tão evidentemente como o zangão symbohsa o
estado pátriarchal.

As formigas e suas myriadas de enchames, seus
labores incessantes e seus costumes íntimos revelão
as tendências da democracia que nâo podem viver
e prosperar senão cortando sem piedade os seres im-
productivos.

As abelhas que produzem o mel e a cera, duas
substancias eminentemente aromaticas e comburentes,
personificão o communismo e as doçuras da realeza
feminina. . , .

Os termitas tão fracos e polposos e que toctavia
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fazem tão gigantescos trabalhos, e em que a mai e

quasi um mytho, uma divindade, revelao ainda todas
as transições constitutivas e reservadas á humanidade.

0 estudo do reino vegetal não é menos fecundo
em suas revelações symbolicas. A rosa dobrada abre
ao homem e explica a theoria tão abominada de Mal-

tus. que declara que ninguém tem direito a vida

neste mundo se a previsão dos pais nao P™vide^
ciarão sobre todas as'necessidades e sua esterilidade
corresponde à rara fecundidade do rico que da ao

pobre accesso ao banquete da vida onde elle encon-
trará a mesma esterilidade que restabelece o equili-
brio proclamando a sabedoria do Creador e a pon-
deração de todas as suas obras.

Variedades
Petróleo Nacional»

Na fazenda de S. Lourenço, sita no districto de Pi-

racicaba e pertencente ao Sr. commendador Luiz Anto-
nio de Souza Barros, descobriu-se, segundo nos_ ínlor-
mão na oceasiao em que se fez uma exeavaçao nao
muito profunda, uma fonte ou vestígios de uma fonte
de petróleo não muito distante do lugar exeavado.

• O liquido manava lentamente, em quantidade re-
lativamente abundante, no meio de pedras alli amon-
toadas, e por uma amostra recolhida no lugar e trazida
a esta cidade parece estar hoje verificado ser o precioso
óleo indicado.

E' mais uma fonte de riqueza, que talvez dentro
em pouco esteja explorada, ahi ou algures; riqueza
fácil e de immensa vantagem para a província, jazao
por que bem bom seria estudar o facto que apontamos,
e por elle chegar a resultados mais completos a respeito.

A amostra trazida a esta cidade vimo-la no estabe-
lecimento commerciai dos Srs. -Rudge & Steidel.

(Exrtr.)

Rio de Janeiro. 1870—Typ. Uaiversal deLAEMMERT, Rua dos Iuvalidos, 61 B.
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Sessão do Conselho administrativo em 4 de Julho
de 4SVO.

VICE-PRESIDENCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO DISTADO BARÃO DÁS
TRES-BARRAS.

Achando-se presentes os membros do Conselho, se-
nhores conselheiro Barão das Tres-Barras; Drs. Nicoláo
Moreira, Souza Rego, Souza Costa, Lopo Cordeiro, Paes
Leme, Miguel Antônio da Silva, Paula Freitas, Rebouças,
Pereira Portugal, Nascentes Pinto, Pereira Rego Filho,
e Sayão Lobato Sobrinho; commendador Azevedo ;
José Botelho, José Maria dos Reis, Lellis, Sattamini,
Coimbra, Deschampsde Montmorency, e Cardoso; sócio
effectivo o Sr. Mathias Antônio de Moraes Brito; e
sócio correspondente o Sr. Dr. Júlio Parigot, foi aberta
a sessão, lida e, sem discussão, approvada a acta da
anterior que teve lugar em 17 do mez passado.
70 22
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EXPEDIENTE.

O Sr. secretario geral participou que se remetteu

lecção t°machina; e apparelhos o AjjojUJ

de 8 do mesmo mez, do ministério da Agricultura
rnmmercio e Obras Publicas, para que informe com
«rTrecer sobre o merecimento das invenções des-

5ÇMtSn B. Mack na carta que acompanhou
° 
f sSãSe agri-ltura uma carta do Sr Mchior

rs VsssMssas
videncias empregadas para que esse mal nao se propa
sue, e cause maiores damnos; ^«eiriaig 

A' secção de geologia applicada e ch.unca industr a

o Aviso n 25 de 8 de Junho, do ministério da Agri

JZ Comercio e Obras Publicas acompanhando
ama carta de Christopher Snyder, em que trata do

processo que emprega para a conservação da carne
dVueCem 

30 ainda de Junho se remetteu ásecção
dè geologia applicada e chimica industrial, £»"**
mar, o requerimento do engenheiro inglez William
Richards, que foi recebido com o Aviso n. 27 de 28
do supradito Junho, do ministério da AgneuUunCom
mercio e Obras Publicas, e em que e pedido |pn
vilegio exclusivo por vinte annos para manufacturar
neste Império o üleo kerosene, petróleo ou parahna
com substancias existentes nas províncias da Bahia e

Alagoas, e isenção de direitos e impostos geraes, pro
vinciaes e mnnicipaes para todo o machinismo e ma
teriaes necessários à propriedade em que J^ae
ser assentada a respectiva fabrica; e assim mais o

Requerimento, recebido com o Aviso n. **™.f0
de Junho, do ministério da Agricultura, Commerao e

Qbras Publicas, e em que Carlos Fleiuss e Carlos Lmae
i
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solicitão privilegio exclusivo por quinze annos para o
fabrico e venda de uma massa cuprea destinada a
preservar o ferro do costado dos navios da oxydaçao,
e incrustações marinhas; e finalmente

Que em 4 de Julho se remetteu á secção de ma-
chinas e apparelhos o requerimento recebido com o
Aviso n. 29 de 2 do mesmo Julho, do ministério da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, e em que
Cláudio Guigon pede a concessão de privilegio para usar
dos melhoramentos feitos nos tubos de canalisação de
agua privilegiados pelo Decreto n. 4368 de 16 de Maio
do anno passado.

O Sr. secretario geral participou ainda que, tendo
o Retiro Litterario Portuguez dirigido a esta Sociedade
um convite para assistir á sessão magna, çom que
pretendia commemorar o ir anniversario de suains-
tallação às 7 horas da noite de 30 de Junho, havia
sido nomeada uma commissão, composta dos Srs.
Alexandre Affonso da Rocha Sattamini, Miguel Calmon
Menezes de Macedo José Maria dos Reis, Antônio José
da Silva Rabello, 

"e 
Miguel Couto dos Santos, para

representar a Sociedade nessa solemnidade» .
Forão propostos sócios effeclivos:
Pelo Sr. Dr. José Augusto Nascentes Pinto o Sr.

Dr. Carlos Conrado de Niemeyer, engenheiro civil, mo-
rador á rua da Princeza dos Cajueiros n. 123 D; e

Pelo Sr. Augusto Teixeira Coimbra o Sr. Carlos Del-
fino Simões da Silva, engenheiro, morador na rua de
D. Marianna, em Botafogo.

Sendo approvada a urgência pedida para que nesta
mesma- sessão fossem estas propostas submettidas â
votação, forão immediatamente approvados sócios effec-
tivos os Srs. Dr. Carlos Conrado Niemeyer e Carlos
Delfino Simões da Silva.

O Sr. Sattamini participou que a commissão encar-
regada de representar esta Sociedade na solemnidade,
com que o Retiro Litterario Portuguez commemorou,
no dia 30 de Junho ultimo, o 11* anniversario de sua
iastaüação, desempenhou a incumbência, que lhe fora
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dada, e entregou o' seguinte! discurso, que nessa oc-
Só proferio, como orador da mesma commissao:

« Senhores do Retiro Litterario Portuguez.
« Mais uma pagina dourada juntais hoje á historia da

vossa instituição; mais uma data brilhante se ~
às muitas que ella recorda; mais um marco glorioso
se ergue na penosa estrada que trilhais.

« Parabéns, pois, senhores!
« A 

'luz incerta e vacillante que alvoraste de atalaia
no porto do trabalho, projecta robustecida os, seus
raios luminosos; já não teme os vendavaes do sul
iã não se curva ás lufadas do aqudao. Luz nascente
hontem, clarão brilhante hoje, amanha seira centetoa
electrica illuminando a giomo as oficinas do operano,
às modestas habitações onde vela o artista, onde o
pobre erangêa o pão com o suor do seu rosto. _

« Quando todas as instituições, que se propunhao es-
palhar a sciencia, lutão semi-subjugadas pelos esco-
ffiòs que lhes surgem, quando os mais poderosos es-
timtflos por ellas desdobrados já quasi não conseguem
afugentar a monótona apathia em que vegeta a maior
parte do povo; quando aquelles, por cujo bem-estar
ellas trabalhão, são os primeiros a repellirem-n as-, e
a crearem-lhes embaraços com a sua descuidada in-
differença: como .não applaudir jubiloso, como nao
fazer sentir a sua voz no hymno triumphal entoado
ao derrocar de um baluarte, que uma dessas ins-
tituições assalta, ao baquear de um preconceito que
lhe embargava o passo, ao despenhar de um prejuízo
que lhe cortava os vôos o

«Irmã estremosa como é, senhores, a Sociedade Au-
xíliadora da Industria Nacional não podia emmudecer
no dia das vossas glorias. Confessora da mesma fe,
interprete da mesma lei, sacerdotisa das mesmas
crenças, pressurosa envia-vos o seu fraterno abraço,
e ordena-nos assegurar-vos que, como próprios, fes-
teja e commémora os vossos triumphos. »

O Sr. Dr. Paula Freitas participou também que a
commissao encarregada de assistir, em nome desta
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Sociedade, á sessão magna, com que em 2 do cor-
rente Julho o Instituto dos Bacharéis em Letras cem-
memorou o 6o anniversario de sua installação, des^-
empenhou a incumbência, que lhe fora dada, e entregou
o seguinte discurso, que, como orador da referida
commissão, recitou por occasião dessa solemnidade:

«Senhores do Instituto dos Bacharéis em Letras.
« A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional hon-

ròu-nos com os seus suffragios para comparecermos
á sessão solemne, que hoje celebrais, afim de vos
felicitarmos por todos esses triumphos, com que d-
lustrais as paginas de vossa vida social, dedicando qs
vagares, que vos deixa o trabalho quotidiano, ao des-
envolvimento das letras e sciencias.

' « A Sociedade, que me constituio o seu orgao nesta
sessão magna, lá do seu recanto presidindo e enca-
minhando, para um fim glorioso, a industria do seu
paiz, sabe também medir a altura da missão, de que
vos achais encarregados, conhece o vosso elevado grão
de perseverança e amor das letras, comprehende e
avalia a vasta influencia e utilidade, com que os vos-
sos trabalhos concorrem sempre para o desenyo vi-
mento e credito da instituição eminentemente salutar,
cujo anniversario hoje celebrais.

« Simplesmente ao esforçardes pela rehabihtaçao
completa da lingua pátria, pela depuração dos enxertps
exóticos, que a desfigurão, compulsando nesta tarefa
reaeneradora os escriptores mais eminentes, que a
formarão e no-la transmittirão em sua nativa e com-

pleta pureza, tendes conquistado perante o mundo
civilisado o direito de respeito e consideração aos
vossos constantes trabalhos; porquanto,senhores, essa
tão importante tarefa importa muito nao so aos in-

teresses da çivilisação e da litteratura, como também
ao melindre e á própria honra de uma nação. _

« E nem pàrão ahi os vossos destinos: a «Ilustração,

que diffundis promiscuamente pormeie.dessas; d sser-

tações e discussões identificas,.refutando .de trmndo

com os vossos esforços e vigílias o espirito infernal
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de todo o máo philosophismo, congregando-vos por-
tanto para ;um fim tão nobre, qual o sustenlaculo
da instruecão lm toda a sua plenitude, clamao bem
alto e mais uma vez vos recommendao a posteri-
dade com todas as garantias de respeito e culto, de
oue sois merecedores.

« Em nome, pois, da Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional^ senhores do Instituto, eu faço votos
oara que as vossas esperanças realizem-se progrossi-
vãmente e o Instituto dos Bacharéis em Letras con-
tinue a sua senda cheia de vida e energia, enrique-
cendo-se das mais bellas producções, que jovens como
vós, dotados de talento e amor ao estudo, sabem
conquistar. ,.¦',-,

São estes os fructos brilhantes, que se colhem e se-
espargem na espinhosa vereda das letras: sao estes

portanto os fervorosos votos que a Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional vos almeja.

ORDEM DO DIA.

Tendo de entrar em discussão o parecer da secção
de finanças sobre a proposta dos Srs. commendador
Azevedo e Dr. Nascentes Pinto para construcção de um
edifício, onde a Sociedade funccione, propoz o mesnao
Sr. commendador Azevedo, e foi approvado, que ti-
casse adiava a mesma discussão, visto não se achar pre-
sente membro algum da referida secção,

Foi approvado o seguinte parecer da secção de geo-
logia applicada e chimica industrial, depois de terem
tomado parte na respectiva discussão os Srs. commen-
dador Azevedo, Drs. Nicoláo Moreira e Pereira Rego
Filho, e Presidente, sendo de opinião os dous primei-
ros senhores que os pareceres dados sobre pedidos de
privilegio se devem limitar tão somente á informação
sobre a utilidade ou merecimento das pretenções su-
jeitas ao exame e estudo das respectivas secções; nao
se manifestando juizo algum sobre o tempo de dura-
çao dos privilégios pedidos:

« Com officio da secretaria desta Sociedade, datado
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de 26 de Fevereiro do corrente anno, foi presente
á secção^ de geologia applicada e chimiea industrial o
Aviso n. 11 de 25 do mesmo, mez, do ministério da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, acompanhando
o requerimento, em que o cidadão brasileiro Cyriaco
Antonfo dos Santos e Silva, residente na província de
S. Paulo, pede privilegio ao Governo Imperial para
fabricar phosphoros denominados de segurança, atim de
que esta secção informe com seu parecer.

« Diz o peticionario que tendo, por suas investiga-
ções chimicas, descoberto o processo por que se pre-
parao os phosphoros modernos, denominados de segu-
rança, os quaes só acendem pelo attrito em lamina
especial, e reconhecendo ser de vantagem nacionali-
sar-se esta industria, pede privilegio por dez annos ao
Governo Imperial para fabricar no paiz np so os phos-
phoros de chamma, como outros que inventou para uso
dos fumantes. .¦___' _. _»._,«

« Pede mais o peticionario que, a vista da oaren-
cia de recursos pecuniários em que se acha, se e
conceda a graça de ficar isento do pagamento do sello
eSo da carta patente em relação aos-phosphoros ¦

de p ta para aso dos fumantes, que çonsüuem uma
descoberta sua, ou melhoramento de mduslna, mvo-
cando a seu favor as disposições dos arts. 2 e 3 da
Tpí dp 28 de Agosto de 1830. m ^

« As amos ras apresentadas pelo peticionario sSo de
duLesnede constituindo a primeira phosphoros de

cSmaPpan'os usos domésticos e »»-]^?£
ros sem chamma, destinados a uso ^s fumantes, no
tando-se que todos elles só acendemrem.lamina e

pecial, o que caractensa a espécie ou variedade ae

SodePnd -se Sr. cSmo ^conveniente, que pôde ser
poaenao-se uuwi, grande 

quanti-
ST TíSdo goltr» a comUão
dfpalUo, omqufédcle4o a nm excesso de parafina.
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«Os da segunda espécie, isto é, os destinados para
uso dos fumantes, são constituídos por pequenos pe-
dáços de pita, convenientemente preparada; acendem
facilmente, e ardem sem produzir chamma.

%A secção, considerando que a industria dos pali-
tos IJimicos denominados phosphoros é uma daquel-
m que nestes últimos tempos tem adquirido grande
iínportancia em toda a Europa, não sò pelo seu im-
menso desenvolvimento, como pelos perigos a que pode
ààt lugar, pede permissão para produzir ligeiras pon-
déraçSès sobre tão importante matéria. .

«Desde muito tempo que o principio combustível
das massas destinadas ao fabrico dos palitos chimicos,
denominados phosphoros, é o phosphoro commum que,
como se sabe, além de extremamente inflammavel, é
um poderosoUeneno; de modo que esta industria fa-
vdrecè^s incêndios, e fornece matéria tóxica para per-
petração de grande numero de attentados contra a
vila; como infelizmente já vamos observando entre nós.

« Nestas circumstancias se fazia sentir a necessidade
dè üíü melhoramento de industria, que puzesse termo,
düpelò menos attenuasse estes graves inconvenientes:
nesse intuito muitas tentativas se fizerão em toda a
Europa, e o emprego do phosphoro vermelho ou amor-
pÉoveio resolver esse problema, visto como não é elle
inflammavel nem venenoso.

«Intão o celebre chimico sueco Lunstrop inventou
os phosphoros denominados de segurança

cc Mas tarde uma lei franceza prohibio formalmente
0 fabrico dos palitos chimicos com a massa phosphorica.

« Attendendo a essa lei, eis como se poderião pre-
parar taes palitos :

Massa para os palitos.

Chlorato de potassa ... 4 a partes
Bichromato de potassa . »
Peroxydo de ferro, manganez

ou chumbo ...... , »
Colla forte. . . • . »
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'Massa para a superfície do attrito.

Sulphureto de antimonio. .20 partes.
Richromato de potassa . . _ a _ »
Peroxydo de ferro, manganez

ou chumbo 4 a 6 »
Vidro em pó ..... »
Colla forte ou gomma. v . 2a 3 »

« A secção acredita que a industria dos phosphoros
de segurança, que o peticionario quer implantar no
paiz, é importante e útil, e conseguintemente digna
da attençao do Governo Imperial; a extrema inflam-
inabilidade dos phosphoros communs, as suas proprie-
dades imminentemente tóxicas, e por conseguinte os
incêndios e os envenenamentos por esta substancia, que *
já se vão tornando freqüentes nesta cidade, justiMo
esta opinião.

« Com effeito, ao passo que os phosphoros communs
oferecem todos esses perigos, os ãe. segurança estão
bem longe disto; pois em sua composição nâo entra
o píiosphoro, empregando-se apenas na superfície do
attrito um pouco do phosphoro vermelho ou amorpho
que, como se sabe, não é inflammavel nem venenoso, j

« Pensa a secção, entretanto, que os phosphoros de
segurança do peticionario ainda não podem competir
com os mesmos productos importados da Europa e
dos Estados-Unidos, que são mais perfeitos; mas essa
inferioridade relativa desapparecerà certamente em
pouco tempo com a experiência, que resultará do fa-
bríco em grande.

« Os phosphoros de segurança, que existem no nosso |
mercado, importados dos .Estados-Unidos e da Europa,
são preparados por processos differentes,!nos quaes entrão
o enxofre, o chlorato de potassa, o bioxydo de man-;
ganez, o oxydo de chumbo (nimium), o sulphureto de
antimonio. e o phosphoro vermelho empregado apenas
na preparação da superfície do attrito.

« O peticionario emprega as mesmas substancias,
pois na composição da massa, que elle destina aos
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palitos, entrão o chlorato de potassa, o enxofre,
obioxido de manganez, o zarcão (mmium), e o poi-
Vilho; e no preparo da lamina de attrito emprega
o tilfureto de antimonio e o phosphoro vermelho.

I Os phosphoros de segurança destinados ao uso aos
fumantes constituem ainda uma bella industria, em

que o peticionario soube tirar todo o partido de uma
das propriedades mais salientes da nossa pita, tor-
nando-se por isso merecedor de elogios.

« A' vista destas considerações a secção julga poder
concluir *

1 ° Que os phosphoros de chamma denominados de
segurança, e fabricados pelo peticionario, sao de boa

qXV* 
Que o processo empregado por elle não differe

essencialmente dos processos geralmente empregados
na Europa e nos Estados-Unidos;

3 • Que ha grande vantagem em nacionalisar-se esta
indústria, prohibindo-se absolutamente o fabrico e venda

. dos palitos chimicos preparados com o phosphoro com-
mura, que são duplamente perigosos; .

4.° Que, como introductor de tal industria, pode-se
Conceder ao peticionario privilegio por dez annos para
fabricar os phosphoros de segurança, segundo o processo
que apresenta; ^

5 o Que Os phosphoros de segurança de pita, e sem
chamma, destinados ao uso dos fumantes, constituem
uma pequena, mas importante industria, que para o
futuro pôde ter grande desenvolvimento, e cuja mven-
ção pertence mais especialmente ao peticionario, que
por isso ainda mais se torna merecedor do privilegio
que pede.

« Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional, em o Io de Maio de 1870. - Dr.
Antonio Corrêa de Souza Cosia, presidente.— Augusto
Teixeira Coimbra. »

Em seguida forão, sem discussão, approvados os
seguintes pareceres: . .

i.° cc Por deliberação do Conselho administrativo da
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Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional me foi
remettido pelo Sr. Dr. secretario geral, em Oflicio
de 3 do corrente o Aviso-circular do ministério da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, de 21 do mez
próximo passado, chamando a attenção da Sociedade
Auxiliadora para a Exposição marítima, que vai ter
lugar na cidade de Nápoles, em Setembro deste anno,
afim de interpor ô meu parecer.

a Em obediência a essa deliberação do Conselho,
cumpre-me dizer que, não se tendo modificado as cau-
sas allegadas pelo Governo Imperial em seu Aviso-
circular de 10 de Março do corrente anno, que o
levarão a não tomar parte na Exposição, que vai ter
lugar igualmente em Outubro do corrente anno na
cidade de Cordova da Confederação Argentina, não
posso ter opinião diversa da que tive no parecer, que
firmei com os meus illustrados collegas, em sessão de
23 de Abril do corrente anno, e concluo opinando que
se responda ao Governo Imperial nos termos que se
respondeu naquelle citado parecer, salvo melhor juízo
do iílustrado Conselho.

« Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional, era 15 de Junho de 1870.-O di-
redor das Exposições, Camillo de Lellis Silva. »

2 ° « A secção de machinas e apparelhos da Socie-
dade Auxiliadora da Industria Nacional vêm cumprir
o dever de dar parecer sobre a petição, por meio da
qual Florencio Monteiro Peixoto requereu ao Governo
Imperial privilegio por vinte annos para a construcção
e venda de um apparelho destinado a seccar o café,
o assucar e outros produetos de agricultura. _

« A petição vem acompanhada de uma descripção
minuciosa e de um desenho representando o apparelho.

« A idéa fundamental da invenção é simples,- pra-
tica, e parece que, bem executada, produzira vantagens
reaes aos agricultores. ¦ - _ ,, çpr

« O apparelho é de facihma execução; pode ser
feito com madeiras do paiz e pelos carpinteiros de que
ordinariamente dispõem os nossos fazendeiros.
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«Consiste simplesmente em taboleiros arranjados
de modo que podem ser facilmente expostos ao sol;
ou recolhidos a um telheiro á noite e nas occasioes
de fiiáo tempo; toda a manobra é feita por meio de
deus sarilhos ou guinchos collocados um dentro do
telheiro e outro em frente na extremidade do terreiro,
em que se desenvolvem os taboleiros.

« Attendendo ao quanto exposto fica, é de parecer
a secção de machinas e apparelhos da Sociedade Auxi-
liadora da Industria Nacional que poderá ser conce-
didia ao requerente Florencio Monteiro Peixoto priví-
vilegio por dez annos para a construccâo e venda
neste paiz do apparelho descripto e representado nos
annexos á sua petição de 20 de Abril de 1870.

« Rio de Janeiro, em 8 de Maio de 1870.—André Re-
bouçãs.—Antônio de Paula Freitas.—Miguel Couto
êos Santos. »

3.°« Autorisada pelo Aviso do ministério dos negócios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas de 12 de
Maio do corrente anno, a secção de machinas e appa-
relhos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
abrio a carta lacrada e sellada, que continha a des-
cripção das vigas mecânicas, para as quaes pede pri-vilegio Antônio Joaquim Pereira de Carvalho.

« Encontrou uma descripção e umas doze figuras
riscadas a penna, das quaes concluio que não ha ma*
teria alguma digna de privilegio na suppostá inven-
ção dp supplicante.

« É pois de parecer a secção de machinas e appa-
relhos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
que não deve ser concedido o privilegio requerido,
que nenhum bem produzirá nem ao paiz, nem ao
supplicante.

í< Rio de Janeiro, em 7 de Junho de 1870.—André
Rebouças.— Antônio de Paula Freitas.—-Guilherme
Van Vlech Lidgervoood. »

4.° ce A secção de maehinas e apparelhos da Socie-
dade Auxiliadora da Industria Nacional estudou as
petições de privilegio de Charles Bernard, engenheiro

f:
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civil, de 6 de Junho e 25 de Novembro de ^^s
relativas ao estabelecimento de poços na cidade $ò
Rio u"e Janeiro.

« Desejando tomar completo conhecimento danaafe
teria, assistio a secção á preparação de um poço nè
novo systema em uma casa á rua de Gonçalves foias,
e vio funccionar o do estabelecimento de Lagarde á
rua da Assembléa. ri ,

«Na primeira petição descreveu o engenheiro civil
Charles Bernard a idéa inicial de seu systema; em
uma primeira applicaçao que fez, vio que eraneces-
sario completa-la com a addição#de um filtro ao tubo
de aspiração, e fez por isso uma segunda petição ao
Governo Imperial.

« Com effeito a camada aqüífera na cidade do Rio
de Janeiro é formada por uma arêa tão fina que acom-
panha a água aspirada pela bomba, e não só a estraga,
como solapa o terreno, e pôde occasionar graves
damnos.

« Em experiências que se fizerão nas obras hydrau-
licas da alfândega com os poços instantâneos de Mr.
Norton, conhecidos geralmente pela denominação de
poços americanos e poços da Abyssinia, reconheceu-
se também que essa engenhosa invenção não podia-
ser applicada entre nós por causa de ser excessiva-
mente fina á arêa da camada aqüífera.

«No systema Charles Bernard este inconveniente
foi vencido, e é com razão que insiste o peticionario
que no seu Decreto de privilegio 3eja mencionada-
a applicaçao dos filtros para separar as arêas das
águas quando juntamente com estas forem aspiradas
pelas bombas.

« A secção de machinas e apparelhqs, reconhecendo
i os esforços empregados pelo inventor em promover_,

applicar e aperfeiçoar a sua idéa, e os beneficins
que podem resultar delle à população da cidade do
Rio de Janeiro, sobretudo na deficiência aetual de
agüa, é de parecer que se deve conceder ao énge-
nheiro civil Charles Bernard privilegio por quatro
annos para a eonstrucção de poços no systema deS-'
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cripto nas suas petições de 6 de Junho e 25 de No-
vembro de 1869.

« Rio de Janeiro, em 30 de Maio de 1870.—André
Rebouças.—Antônio de Paula Freitas.—Miguel Couto
dos Santos. »

S.° « O incluso Aviso do ministério dos negócios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas de 9,de
Fevereiro do corrente anno e mais papeis a elle an-
nexos, versão sobre a pretenção do Sr. José Lúcio
Monteiro, que pede privilegio por dez annos afim de
estabelecer nesta corte uma fabrica. de tecidos im-
permeáveis, empregando um processo da invenção delle
peticionario.

« Este, procurando justificar direitos, allegou, por
escripto ou verbalmente, o que se vai resumir.

« Em 1862, no ministério do Sr. Marquez de Caxias,
ora Duque, o supplicante, depois de proceder a ex-
periencias e ensaios em tecidos freqüentemente exi-
gidos no serviço do exercito, e, na presença de uma
commissão especial, obteve resultados completamente
sâtísfaçtorios* aos peritos.

«,Ôutrosim ja em 1862 havia o peticionario soli-
citado o, privilegio que agora reclama, e havia-se-lhe
então promettido concedé-lo sem difficuldades"; infe-
Jizmente, por motivo imperioso de saúde, teve o sup-
plicante de repentinamente retirar-se para a Europa;
e- regressando, tem elle em vão tentado haver os
seus documentos, entre os quaes achão-se alguns
qúe comprovão o que assevera.

« Ainda mais, na segunda exposição nacional, em
data de 19 de Outubro de 1867, o peticionario obteve
do jury competente uma menção honrosa, como signal
do apreço que merecerão os especimens de tecidos
á prova d'agua, que exhibio naquella solemnidade i

<c O titulo legal, que acompanha a petição junta,
verifica este asserto. ;'! - **

«finalmente, para justificar a bondade do pro-
cesso empregado, âpresentão:se diversas amostras de.
impermeáveis. , 3* !.
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« Taes forâo os elementos prestados à gecção de
industria fabril. . x

«'A secção respeita as asseverações do peticionario;
mas não lhe é permiltido deixar de ser çiherente
com o procedimento sempre tido na execução de seus
deveres.';.-,.-'.¦¦ : -<x^yynxx^'

' «À industria, de que trata o supplicante,-,.ô, de.
evidente utilidade, e, quanto aos resultados consegqidqs,
não são novos mesmo no Império. ,^,;;. xx

« Porem, se a impermeabilidade dos tecidos aos li-
quidos é questão resolvida, também é cerlo qué os pró-
cessos adoptados são numerosos e em geral imperfeitos
e pouco satisfactorios no sentido do custo, da dura-
çao dos tecidos, e da inalterabilidade das preparações
em temperaturas, extremas dos climas das diversas
localidades

« As assombrosas descobertas da chimica applicada
a todas ás industrias, de um dia para outro, modificão e
completão variados problemas, que parecião de diEQcil
solução, pelo que a secção considera nâo só possivel
como presumível, que progressivamente se consigão pre-
ciosos inventos e aperfeiçoamentos nos meios de tor-
nar impermeáveis os tecidos: questão que sobe de
interesse quando tem de ser applicada aos vestuários,
abarracamentos militares e outros fins. Todavia, se
á secção está convencida de tudo isto, com lealdade
declara que não pôde dizer cousa alguma relativa-
mente ao processo do Sr. José Lúcio Monteiro: \ .

xc A razão é clara: nada consta, em ultima analyse,
concernente a semelhante processo. j

«Dos relatórios da exposição nacional de 1867
nada se pode colher, porque ainda estão por se pu-
blicar os das 9" classe, na qual foi classificada'a\
menção concedida ao supplicante. x x>

« Convém também ponderar que a natureza da ré-
compensa alii obtida revela que o jury não quiz recotía-
pensar invento nem melhoramento.

«Ás outras allegações tendem a justificar direitos
que não competem à secção; esta, porém, os toma
clientes para quaesquer fim U :: kX>
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« 1.° As amostras de tecidos apresentadas pelo Sr.
José Lúcio Monteiro são completamente satisfactorias
pela iiÉpermeabilidade das fazendas de lã e de linho
á passagem d'agua; pela perfeita conservação e uni-
formidade das cores; pela isenção de quaesquer nodòas
provenientes de banhos chimicos ou de outra natureza
por qüe passarão; e por não apresentarem cheiro
algum desagradável, nem característico, de ácidos ou
côtóposições chimicas nocivas á vida animal;'

«2.° Nada consta dos documentos em referencia
aó processo inventado pelo petieiónario, que julgou
dever conserva-lo em segredo, do que resulta não
poder a secção prestar informação de um processo
desconhecido;

a 3.° A serem justificadas as allegações do peticio-
nario que já em 1862 satisfez às exigências dos pe-
ritos designados pelo Governo Imperial; e tendo sido
reconhecido ao supliçante direito pára privilegio, julga
á secção que aquellas provas, naturalmente fundamen-
tadas, poderáõ esclarecer ao illustrado Exm. Sr. Mi-
nistro da Agricultura nos direitos de prioridade e na-
lureza de recompensa que porventura com justiça
mereça o supplicante.

« Entretanto a Sociedade Auxiliadora decidirá o que
melhor convém. \

y Rio de Janeiro, em 10 de Junho de 1870.-*:
Giacomo Raja Gabaglia.—José Maria Pereira.—Cae-
ianó José Cardoso.

: 6.p cc Com o officio desta secretaria, datado de 28
de Janeiro do corrente anno, foi presente á secção de

H geologia applícada e chimica industrial o Aviso *do
ministério da Agricultura, Commercio,e Obras Publi-
cas de 25 do mesmo mez, acompanhando a cópia do
processo descripto por Nieoláo Ruffner para a conser*
vação da carne verde, afim de que esta secção informe
com seu parecer sobre jo merecimento do mesmo pro-

«Consiste este processo na exposição da carne aos
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-vapores de gaz, ácido sulphuroso (SO2) e na sua con-
servação em pipas cheias do mesmo gaz.

«Para isto o peticionario propõe que se faça com-
municar as pipas fechadas com um apparelho em que
o gaz SO2 se forme continuamente sob nina certa
pressão. Desfarte o gaz, que se deve achar constan- -
temente sob uma pressão maior do que a dò ar at-
mosphericb, não permittirá que este penetre nas pi-
pas e' ahi introduzaVos germens, qüe são as causas
da fermentação. ' -

« Diz o peticionario que, consistindo o seu processo
no emprego technico de um facto já conhecido na
sciencia, não tem elle direito a um premiu de 40 mil
francos, se provar-se que o seu processo é ápplicavel
á grande industria; porém que, se o Brasil puder ao-
ferir vantagens de tal processo, elle espera de sua ge-
nerosidade a concessão de um prêmio, propondo que
nesta hypothese seja a Academia "Franceza 

quem de-
cida do seu merecimento.

«A. seccão, depois de estudar seriamente esta pre-
tenção pede permissão ao illustrado Conselho' para
produzir ligeiras considerações a tal respeito. >

« O emprego do gaz ácido sulphuroso (S02),como
meio conservador das substancias orgânicas, data de
muito tempo, e tem sido aconselhado pára conserva-
ção quer'de produetos vegetaes, quer de animaes. t

É asrim que este meio é aconselhado para eonsér-
vação de-certos suecos vegetaes. -

« Em relação á conservação das carnes verdes mui-
tos autores o tem aconselhado, e este meioi consti-
toe um dos muitos processos propostos nestes últimos
annos. av''

«Com» effeito já em 4857 Peggiaie referia um pro-
cesso baseado no mesmo principio, e proposto por um
antigo professor da Universidade: este processo con-
siste ém pôr as substancias alimentícias em caixas de
madeira revestidas de zinco e apresentando um ?duplo
fundo igualmente de zinco, tendo um orifício largo,
destinado á introducção do» chlorureto de- cálcio na
cavidade fechada pelas duas lâminas metallicas.
70 '23
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*i«0 gaz ácido sulphuroso produzido em um appa-
relho ordinária chega á caixa, e expelle o ar por
uma abertura praticada na parte superior, e quando
o gaz sulphuroso se denuncia pelo cheiro, tira-se o
tubo e fecha-se a caixa» ft

«Apreciando este processo, accrescenta Poggiale, as
experiências, feitas no valle de Grâce, falharão com-
pletamente

«Segundo o Monitor de Agricultura de 1865, ex-
pondo-se por alguns instantes qualquer peça de carne
á acção do gaz ácido sulphuroso, a carne conserva
por muito tempo as suas qualidades sem cheiro nem
sabor desagradáveis.

« Os Srs. Deschanel e Focilon em seu Diccionario
das Sciencias iheoricas e applicadas dizem que a de-
composição doar e a absorpção de um de seus ele-
mentos basta para conservação da carne ; assim o Sr.
Latòy propõe conservar este alimento expondo-o ao
gaz ácido .sulphuroso que, absorvendo o oxygeneo do
ar, transforma-se em ácido sulphuroso. * -v

« O Sr. Dupiney em seu Diccionario Encyclopedico
Universal, fallando dos meios antisepticos propostos
para a conservação das carnes, lembra o gaz ácido
sulphuroso, e accrescenta que a experiência lhe pa-
rece pouco favorável.

. .0 Sr. Laniéi de Clermont Ferrant, também pro-
, pôz o mesmo meio.

«Apreciando este processo, o Sr. Cotin julga-o
defeituoso, não só porque o gaz não penetra nòsin-
tersticios da carne, como também e principalmente
porque actua chimicamente sobre a matéria organi-
sada com a qual está em contacto.

«Mesmo entre nós já? alguma cousa se disse a tal
respeito. xy

«Com effeito, em 1868, o distincto e illustradoRe^
dactor do Auxiliador da Industria "Nacional, o Sr. Dr.
Nicoláo Moreira, tratando dos meios de ^conservação
da carne verde, apontava o gaz ácido sulphuroso,
e dizia que os antisepticos deixavâo um sabor e aroma
desagradáveis.. •# ¦ _ ¦ ¦'./w/
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a «\A' vista de todas estas-considerações é fácil emit-
tir-se um juizo acerca da pretènção do Sr. Nicoláo
Ruffner, cujo processo nada tem de novo, visto con-
sislir pura e simplesmente na exposição da carne ao
gaz ácido sulphuroso. ,°".«A 

efficacia deste agente chimico, como meio an-
tiseptico e conservador das substancias orgânicas, é
explicada hoje pela propriedade, que tem este corpo,
de Impedir que o germen da putrefacção actue sobre
as mesmas substancias, de modo que, desde que o
barrir fôr aberto e a carne, livre da acção do mesmo
gaz, estiver em contacto com o ar, a fermentação se
manifestará necessariamente. ,

«Demais, se chimicamente este processo pode ser
considerado efficaz, considerado spb o ponto de vista
hygienico, elle tem grandes inconvenientes ligados não
só à presença de novos compostos resultantes da acção
deste agente chimico sobre os elementos complexos
que existem na carne, como também ao sabor des-
agradável que necessariamente resultará para a carne ;
e a prova do que avançamos está em não ter sido
este processo abraçado pela pratica industrial, apezar
de sua simplicidade e barateza. ;

« O peticionario, que se julga merecedor de um
prêmio por parte do Governo Imperial no caso de
ser o seu processo praticado no Brasil, propõe en-
tretanto que o seu merecimento seja aquilatado pela
Academia Franceza. ?' 

",','.

«Não sabemos o que mais devamos estranhar, se
a simplicidade com que o peticionario nos apresenta
um processo já antigo e conhecido em todo o mundo,
e nos pede um prêmio por um invento que nao e
seu e já pertence ao dominio da sciencia, ou se a
arrogante pretènção de nos querer sujeitar, em tal
matéria, aó juizo de uma corporação estrangeira, alias
respeitável e illustrada. ' .:.

* c( Pensa a secção que mesmo guando o processo
do peticionario fosse uma invenç|p,ou mtroducçaono
paií que merecesse as honras de uma, preferencia
M outros processos conhecidos, não deveria ser aceita
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essa sua pretenciosa proposta, visto como temos de
sobra > no paiz a sciencia e o bom senso necessários
.para resolver questões desta ordem. ;:i

« Em conclusão pensa a secção :
« Io, Que o processo de conservação de carne des-

criptoe proposto pelo Sr. Nieoláo Ruffner nada apré-
senta de novo, pois é conhecido ha muitos annos na
Europa e no paiz;

«2o, qde o ácido sulphuroso, em que se basêa tal
processo, conserva a carne do mesmo modo que muitas
outras substancias da classe dos antisepticos;

«3o, que, considerado pelo lado hygienico, este pro-
cesso tem inconvenientes que o devem fazer rejeitar.

« 4o, que em nenhuma hypothese é o peticionario
merecedor do prêmio que solicita do Governo Impe-
rial, visto não ser inventor nem introduetor desse
processo, que aliás tem inconvenientes, e não offe-
rece vantagem sobre outros processos conhecidos.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da Indus-
tria Nacional, em 15 de Junho de/.1870.T-/>Í An-
tonio Corrêa de Souza Costa, presidente — Augusto
Teixeira Coimbra.

7. ° « As secções reunidas de colonisação e de agri-
cultura, a cujo exame foi submettida a memória do
Sr. John Otto Luiz Niemeyer sobre o estado da agri-
rGultura na provincia de Santa Catharina e proposta
de fundação de uma escola agricola e fazenda modelo
na colônia de D. "Francisea ha mesma provincia; tendo
examinado a memória e proposta, entendem que a
melhoj; informação que podem prestar a respeito é a
exposição que se encontra no relatório sobre ás co-
lonias do Estado apresentado em 1867 pe|o commis-
sario do Governo, actual presidente da secção deco-
lonisação e estatistica, no qual entre outras medidas
tendentes a promover a prosperidade da colônia D.
Francisea, "elle indicava a creação de uma fazenda
modelo.

«As secções passão a transcrever o trecho a que se
referem: a Creação de uma ferme modelo de pequena

\.
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escala. Ninguém ignora quanto tem de aprender o Ia;-
vrador da Europa, que vem se estabelecer no Brasil;
os prejuízos consideráveis, que soffrêrão e continuão
â sofrer as colônias de D. Francisca com os ensaios
variados e reproduzidos, poderião ter sido- em grande
parte poupados, se alli tivesse existido uma pequena
fazenda modelo, onde se concentrassem todas as no-
ções praticas do paiz e tQdos os ensaios a fazer: dir-
se-ha que já existe esse resultado da experiência em
Joinville: tal não ha: tão variado é o solo'da colônia,
tantas e diversas culturas se tem ensaiado, tão pouca
concentação tem havido nos resultados obtidos pela
experiência, que muito longe se está da certeza nós
meios a empregar, na planta a preferir, e no re-
soltado a obter. Approxima-se, além disso, e já bate
á porta o momento de passagem do nosso devastador
systema de lavoura para os processos aperfeiçoados da
sciencia; essa passagem exige cautelas e cuidados
sem numero ; nova crise será muito a receiar na co-
lonia, se não se tomarem com tempo as precauções
necessárias. A fazenda normal é a principal; pelas
circumstancias especiaes da colônia D. Francisca está
ella destinada a ser um dos primeiros pontos, do Bra-
sil, Onde se realize esta mudança; a pequena ex-
tensão dos lotes, a exígua fertilidade das terras, a
configuração plana do terreno, clamão e prestão-se ao
uso do arado e outros instrumentos; a sua excel-
lente situação, quanto á exportação dos produetos, au-
torisa a crer que o emprego do estrume e machi-
nas fará compensar a desvantagem da qualidade infe-
rior das terras; emfim já existem na colônia arados
e grades, e terrenos por elles lavrados; e já se faz
uso, em grande escala, do estrume animal, todas
estas circumstancias aconselhão, cOmo um meio de
fazer prosperar a colônia, a creação de uma pequena
fazenda normal, cuja direcçao pódelcar a cargo de
uma das victimas dos ensaios—a que nielhores habi**
litaçoes reunir. Indico de preferencia uma dessas pes-
soas, não' tanto como um meio de reparar prejui-
zos passados, mas, principalmente, porque entendo
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que seria menos proveitosa a escolha de um,indi-
viduo estranho ás condições especiaes do solo e clima
da colônia, embora reunindo maior somma de co-
nhecimentos technicos. O mesmo estabelecimento po-
dia servir de asylo para orphãos, a cargo da mesma,
pessoa, e de deposito de instrumentos agrícolas. Es-
tabelecida a escola e vulgarisado o uso e conveniente
emprego dos diversos instrumentos usados na lavoura
e preparo dos produetos, conviria mandar vir directa-
mente para a colônia collecções dos mesmos para serem
vendidos aos colonos pelo custo delles, postos no lugar,
renovando as remessas á medida que fossem tendo
extracção. »

«As-secções reunidas certificárão-se mais de ser
exacto o que allega o proponente sobre suas babili-
tações para dirigir o estabelecimento que pretende
fundar; projecto que ha muitos annos alimenta; e
bem assim sobre os prejuízos que soffreu no naufra-
gio a que a)lude na m memória.

« As secções reconhecendo as. vantagens incontesla-
veis da fundação proposta, cuja icíéa aliás jáaSocie-
dade Auxiliadora iniciou nesta corte, quer para os
progressos da agricultura no paiz, quer para a prós-
peridade da colônia e desenvolvimento conseqüente da
immigração espontânea, reconhecem ao mesmo tempo
que a Sociedade Auxiliadora não,dispõe- dos meios
necessários pára concorrer com auxilio pecuniário para
sua realização.

;« A' vista do que são de parecer que sé encaminhe
ao Governo Imperial a proposta, solicitando a sua coo-
peracão, e propondo-se a Sociedade Auxiliadora a acom-
panhar, por meio de inspecções periódicas,.feitas por
delegados seus, a execução da idéa, e a ministrarão-
Governo suas impressões e indicações a respeito.;%
'¦",.< Rio de Janeiro, em 27 de Maio de 1870.— Igna-
cio da Cunha% Galvão. —Miguel- Calmon Menezes de
Macedo. —Thomaz Deschamps de Mõntmorency.T-Dr.
Nicaldo Joaquim Moreira.— Dr. Ladidáo Ne.lto.—Dn
Antônio Fernandes Pereira Portugal. »
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xEstando esgotada a ordem do dia, e nada mais fia- /
vendo que tratar, o Sr. Presidente levantou a sessão,
dando para ordem do dia da seguinte>apresentação,
de propostas e pareceres, e discussão do parecer que
nesta sessão ficou adiado.—Barão das Tres Barras,\P
ce-presidente. — -Dr. José Pereira Rego Filho, secretario
geral.—Joãor Evangelista de Negreiros 'Sayão Lobato
Sobrinho, secretario adjunto. wO..V x ' 'ffi

y. I ¦
ti, . -¦_,
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-' Sessão do Consell ojautn isiistrativo em JS de Julho
cie 1870. '"^'n

VlCÉ-PRESIDENC A DO FXM. SR. CONSELHEIRO DE ESTADO BARÃO DAS

TRES BARRAS.

Àchàndo-se presentes os membros do Conselho, Srs.
conselheiro Barão das Tres Barras, Drs, Nicoláo Moreira,
Souza Rego, Galvão, Paula Freitas, Rebouças, Pereira
Portugal, Lopo Cordeiro, Siqueira Filho, Nascentes.
Pinlo Pereira Rego Filho, e Sayão Lobato Sobrinho;

'-commendador Azevedo; mestre em artes Garcia; Jps^
/ Maria'dos Reis, José Maria, Pereira, Lidgerwood, Sak

tamini, Léllis, Macedo, Henrique Nascentes, Cardpso
e Deschamps de Montmorency; sócio efiectivo, o sr*
Manoel Joaquim Valentíra, e o sócio correspondente
Sr Dr. Juüo Parigot; foi aberta a sessão; lida e, sem
discussão, approvada a acta da anterior, que teve lugar
em 4 do corrente mez. r

EXPEDIENTE. «

'' Aviso do ministério da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas, datado em 11 do corrente Julho em
que communiea que nessa data solicitou do niinisteno
da Fazenda a expedição das convenientes ordens^para
que no Thesouro Nacional seja entregue ao thesoureiro

¦'*
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desta Sociedade, e em prestações pagas no principio
de cada trimestre, a quantia de 6:000$000, que para
despezas da Sociedade consigna o orçamento em vigor. -
Inteirado. , >

Foi recebido com agrado, e enviado á bibliotheca,
o relatório que na sessão da assembléa geral lpgisla-
tiva do corrente anno apresentou o ministério da Agri-
cultura, Commercio e Obras Publicas.

Foi entregue ao Sr. Dr. redactor do Auxiliador, para
publicar, o relatório annual dos trabalhos da Socie-
dadé, que o Sr. secretario gerai apresentou, e qne em
tempo íqi enviado ao Governo Imperial por intermédio -
do ministério da Agricultura, Commercio e Obras Pu-
blicas.

Carta do Sr. Dr. Miguel Antônio da Silva, partici-
pando que por motivos imperiosos não podia compa-
recer a esta sessão. Inteirado.

Carta do Sr. Camillo de Lellis Silva Júnior, com-
municando haver recebido o seu titulo de professor da
escola nocturna da Sociedade, cuja nomeação agradece,
e assegurando que se esforçará o mais possivel para
bem cumprir o encargo que lhe foi confiado. lutei-
rado.

Carta do Sr. Dr. 1° secretario da sociedade «Jockey Club» ,
agradecendo o ter sido franqueada a sala das sessões
desta Sociedade para que ahi celebre aquella Suas reu«
niões, e enviando os exemplares de sua Revista, que
até o presente têm sido publicados, os quaes forão
recebidos com agrado, e remettidos á bibliothe.ca.

Forão lidos e ficarão sobre a mesa para serem oppor-
tunameote tomados em consideração os, seguintes pa- •
receres da secção de machinas e apparelhos:

Io, sobre o requerimento em qde Joaquim Thomaz
de Brito pede privilegio por vinte annos para intro-
duzir neste paiz machinas movidas a vapor para fabricar
rolhas; <

%\i sobre o requerimento em que o engenheiro
civil Franz Windhausen, por seu procurador o Dr. Fir-
mo (je Albuquerque Diniz, pede privilegio por quinze
ánoos para introduzir neste paiz machinas de produzir
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gelo e ar frio alé a temperatura de 40° abaixo de
zero; e

3o, sobre o requerimento em que John C. Pedrich,
por ^eu procurador nesta Corte o Dr. Augusto César
de Padua Fleury, solicita a concessão de privilegio porvinte annos para usar e vender neste Império appare-
lhos de refrigerar, que diz ter inventado.

O Sr. director dos cursos e da escola nocturna apre-
sentou o seguinte programma de ensino, que tem de
ser adoptado na mesma escola, e que foi organisado
pelo respectivo professor:

Programma de ensino da escola nocturna da Sociedade
Auxiliadora da" Industria Nacional.

' - , 
Ia CLASSE.

Leitura.*

Analyse dos sons da linguagem portugueza e conheci-
mento dos signaes graphicos respectivos. Leitura de
palavras destacadas. ...

Escripía-
*

Formação das diversas espécies de caracteres. Escripta
de palavras por cópia e sob ditado.

Aritlisiiet.ca.

Idéa dos números. Sua nomenclatura e seus signaes.
Calculo mental dos números inteiros.

Melàgiâ» e mora!."» v

PrelecçÕes sobre os deveres do homem feitas pelo
professor.

2a CLASSE.
Leitura.

Leitura de períodos fáceis. Conhecimento dos signaes
orthographicos e sua rigorosa observância na expressão
dos per iodos.
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Escripta. , ,,

Cópia dos periodos lidos. Escripta de outros sob
ditado.

Arithiwetiea.

Calculo mental das fracções ordinárias.

Kôligião e moral.

Recitação de máximas sobre a religião e sobre a
economia domestica e de aphorismos de hygiene pra-
tica.

3a CLASSE. ^
Leitora.

Leitura de noções geraes sobre o homem, a socie-
dade, as sciencias, letras e artes, e sobre o systema,
administrativo do Brasil desde seu descobrimento ate
nossos dias.

Escripta.
#

Cópia dos trechos lidos, e escripta de outros sob
ditado.

Ari .lime ti ca.

Calculo mental de fracções decimaes. .-;*¦;;

Keligião © imoral.

Recitação de máximas sobre a religião, a moral so-
ciai e a civilidade.

4a CLASSE.
Leitura.

Leitura de noções geraes sobre o universo, a indus-
tria, invenções e descobertas, de traços biographicos dos
artezões mais celebres e physiographia do Brasil.
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Escripta.

Cópia dos trechos lidos e escripta de outros sob
ditado.

Aritlini ética.

Calculo mental das mais simples applicações das
quatro espécies. Noções praticas do systema métrico
decimal'.

Religião e moral.

Recitação de máximas sobre a religião e de bro-
cardos dos direitos e devores do cidadão brasileiro e
do estrangeiro no Brasil.

5a CLASSE.
ÍLingaia naeiosial.

Lexicologia e orthoepia. Analyse grammatical. Lei-
tura, recitação, cópia e escripta sob ditado de excerptos
de prosadores clássicos.

Arithsnetica.

Numeração fallada e escripta. Theoria e pratica dos
números inteiros. Resolução de problemas.

Keligíão e moral.

Noções dos deveres para com Deos. Resposta ás
objecções dos ímpios contra a religião. Historia abre-
viada do christianismo antes e depois da vinda do Sal-
vador.

6a CLASSE.
Ufaígasa nacioaal.

Orthologia e Orlho^raphia. Leitura e recitação, cópia
e escripta sob ditado de excerptos de poetas clássicos.
Analyée lógica.
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Aritliinetica.

Numeração, theoria e pratica de fracções ordinárias.
Resolução de problemas.

Religião e moral.

Espirito da Bíblia. Noções de moral individual, de
economia domestica e de hygiene privada. u

7a CLASSE.
Lissgaa nacional.

Principios de composição portugueza. Recitação de
trechos clássicos de prosadores e poetas. Analyse das
virtudes e vicios de elocuçao contidos em trechos re-
citados.

Arithmetica.

Numeração, theoria e pratica de fracções decimaes.
Resolução de problemas.

Religião e moral..

Espirito da Biblia. Noções dos deveres para com
outros. Regras de civilidade. Synopse do Código Cri-
minai do Império.

8a CLASSE.
Iiinsgusa nacional*

Exercícios dé redacção verbal e escripta sobre assump-
tos escolhidos pelo professor, mas adequados ás artes
ou officios exercidos pelos alumnos.

As ithm etíca. «

Applicações arithmeticas. Historia, nomenclatura,
theoria e pratica do systema métrico decimal brasi-
leiro e sua composição com os systemas de pesos,
medidas e moedas dos paizes que têm relações com-
merciaes com o Brasil.
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Religião e morai.

Espirito da Bíblia. Noções sobre os direitos e deveres
do cidadão Brasileiro e do estrangeiro no Brasil.

LIVRO-, (Provisoriamente.)

O livro dos meninos por Anlonio Rego. (Maranhão.)
©reação do mundo, obra traduzida pelo desembar-

gador //. Velloso de Oliveira. (Rio de Janeiro.)
Grammatica portugueza pelo Dr. Laurindo José da

Silva Rabello. (Rio de Janeiro.)
Elementos de arithmeticá por Azevedo ¦ Pinheiro.

(Rio de1 Janeiro.)
Noções do systema métrico por Jordão. (Rio de Ja-

neiro.)
Preceitos da vida humana pelo Visconde de Cayrú.

(Rio de Janeiro.)
O impio confundido, pelo padre Sègur, traducção

publicada por Laemmeft. (Rio de Janeiro.)
Postulas de princípios de composição pelo professor.
Espirito da Bíblia por Martini, traducção do conego

L. G. dos. Santos. (Rio de Janeiro.)
Pequena chrestomathia portugueza. (Lisboa.)
Meandro poético, pelo conego Dr. /. C. Fernandes

Pinheiro. (Rio de Janeiro.)
O professor,

Camillo de Lellis e Silva Júnior.
Foi lido o seguinte:
« íllm. e Exm. Sr.—Tenho, a honra de passar ás

mãos de V. Ex. a inclusa cópia do Aviso do minis-
terio dos Negócios do Império, de 8 do corrente, que
me foi remeitida pelo inspector geral interino da ins-
trucção primaria e secundaria do município da corte
em officio datado de hontem, respondendo ao que lhe
dirigi em 27 de Junho ultimo.

« Deos guarde a V. Ex.— Rio de Janeiro, em 14 de
Julho de 1870.

« íllm. e Exm. Sr. conselheiro de Estado Barão das
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Trp-; Barras Io vice-presidente da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional.- José Manoel Garcia,
director da escola nocturna.»,» ,' ' ¦ . A

, Cópia.- 3° Secção- Ministério dos .Negóciosi do.
império.-Rio de Janeiro, em 8 de Julho de 1870.

« Ficando inteirado do que V. P. representa em officio
de 27 do mez passado sobre os inconvenientes que
podem resultar da cessão da sala, em que funceiona
a primeira escola publica de meninos da freguez.aalo
Sacramento, à Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional nara nella ser estabelecida a aula nocturna para
adultos,P q»ea mesma Sociedade pretende abrir, lhe

declaro que, não tendo a dita aula de ser regida pelo
professor daquella escola, a quem incumbe aguarda
e conservação dos moveis e utensis fica pores tenao-
tivo sem effeito a àutorisação que dei para aquelle fim
em Aviso de 30 de Julho do anno passado, o que
V P communicará à dita Sociedade, accrescemando
oue pôde dispor de qualquer outra sala das escolas

publicas de meninos, em que sem,inconveniente possa
o respectivo professor reger a aula nocturna.

« Deos guarde aV.P.- Paulino José Soares de
Souza. - Sr. inspector geral interino da instrucção
primaria e secundaria do município da corte.—Lon-
forme. — O secretario, Theophilo das Neves Leao; j>

Deu isto lugar a larga discussão, em que tomarão
parte os Srs. Drs. Lopo Cordeiro, secretario geral, e
Nicoláo Moreira, director da escola, e presidente, sendo
afinai apresentada a seguinte proposta que foi approvada
para ser levada ao conhecimento da assembléa geral
para o que se deve convocar uma sessão, para o dia
1° de Agosto próximo:

« Propomos que o Conselho vote uma consignação
até 3:000$000 annuaes para todas as despezas concer-
nentes a se levar a effeito no mais breve prazo a idea
da aula nocturna gratuita para adultos.

«Em 15 de Julho de i$10.-André Rebouças.—
J. A. Azevedo.—Lopo Diniz Cordeiro.- Dr. Nicoláo
Moreira.—Guilherme Van VlechLidgerwood.— 1. l>-
Galvão,-A. de Paula Freitas.-M. C. Menezes de
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Macedo.—Dr. José Pereira Rego Filho.— Sayão Lo-
bato Sobrinho.—Dr. Antônio José de Souza Régõ<^~
Henrique Eduardo Nascentes Pinto.— José Manoel
Garcia.— Camillo de lellis Silva. AA

Sendo apresentado o parecer da secção de colonisação
e estatística dado sobre os seguintes quesitos, que na
sessão de 4 de Maio deste anno offereceu o Sr. com-
mendador Azevedo: \

_ cc Convirá ao Brasil a importação dè colonos chins,
tão apregoada ultimamente por algumas publicações ?
No caso contrario qual a nação que melhores colonos
nos poderá fornecer ? »

O mesmo Sr. pedio a palavra em primeiro lugar paraagradecer ao digno e illustrado Sr. presidente da secção,
de colonisação e estatística o bem elaborado parecer
que acabava de ser lido; e em segundo lugar para pro-
pôr que o resultado da votação sobre este assumpto
seja tomado como opinião da Sociedade.

O Sr. Dr. Nicoláo Moreira propoz também que sejão
tomados, mesmo em resumo, os discursos proferidosna discussão desta" matéria; ao que respondeu o Sr.
secretario geral pedindo ser dispensado de semelhante
encargo, porquanto era de presumir que tivesse de
tomar parte nessa discussão.

O Sr. presidente observou em seguida que julgava
preferível que cada orador apresentasse ao Sr. seere-
tario um resumo de seu discurso para os fins con-
venientes.

O Sr. Macedo, finalmente, propoz que o parecer,
que acabava de ser lido, fosse impresso no Auxilia-
dor ou em avulso, e assim se decidio; pelo que foi
o referido parecer ao Sr. Dr. redactor.

E estando a hora bastante adiantada, o Sr. presidente
levantou a sessão, dando para ordem do dia da se->
guinte : discussão dos pareceres já apresentados, e que
estão sobre a Mesa.— Barão das Tres Barras, vice-
presidente.— Dr. José Pereira Rego Filho, secretario
geral.—João Evangelista de JSegreiros Sayão Loèato
Sobrinho, secretario adjunto.
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EelaMo dos-trabaOu» da Sociedade Airaiiadora
da Mustria lacioaal

pelo secretario geral

DR. JOSÉ PEREIRA REGO FILHO.

Illm. e Exm. Sr.— Cumprindo o disposto nos Esta-
lutos que nos regem, passo a relatar a V.Ex. ahis-
toria dos trabalhos da nossa associação durante o anno
findo em 31 de Março ultimo.

Ao observador calmo, e que meditar um pouco gra-
vemente nas diversas phases da evolução política -dos

povos, quer no que diz respeito á sua propm em-
tencia, quer em relação aos princípios que devem ser
reputados seus agentes naturaes, não pôde passar
desapercebidamente essa connexão extrema, que existe
entre a sua vida iníima e o exercício mm particular
dos centros especiaes de actividade, cujo movimento e
harmonia constituem a força e vida desse grande centro,
a que se chama mundo; elementos qüe tém o seu
valor representado, quer na natureza das necessidades
e interesses a que correspondem, quer em relação aos
fins a que são destinados.

D'entre estes centros de actividade, aos quaes se
achâo confiados mysteres diversos, alguns ha que, pelo
seu valor immediato, mais particular attençâo devem
merecer dos povos," que ambicionarem a gloria de
civilisados, em cuja ordem sem duvida está colloeado
o elemento agricola, elemento que, tendo em vista os
interesses e as necessidades as mais imperiosas da vida
material, é de um exercício continuo em todos os
períodos da vida social, exigindo, portanto, uma vigi-
lancia constante dos povos, que não quizerem vêr mal-
logrados todos os seus intentos sobre progresso e
prosperidade.

Sem tentar menoscabar o merecimento intrínseco de



outros centros de actividade, basta, para a sustentação
dá1 proposição acima emittida,s dizer pei!ò elemento
agrícola; nao só pelo valor de fixfááde^dé Seu^camp
dè exploração, como bem diz Michèl, mas tambem pèl*certeza e em geral pela simplicidade dé seus* pròces-sos, utilidade e excellencia de seus produetos ha de
sempre óecupar o lugar mais proeminente d'entre todoá
os outros centros <de actividade; porque é elle sem
contestação o manancial fecundo, onde as nações vão
tirar os elementos de sua vida e grandeza, pois queâ natureza dos interesses e necessidades,; aos quaeselle pre vi he, faz delle a base a mais essencial do 'bèifr*
estar material. ;> r

Fonte ínexgotavel de recursos, elle encontra em si
mesmo ò alimento de sua vida e perpeluidacle, e assim*
quando todos os outros centros parecem desapparecer,
éllé se robustede de uma maneira prodigiosa, torüaá-
dò-se fecundo, produetivo e inabalável como a própria
base dé sua sustentação, gozando outrosim dos bene*
ficiòs, quando o desenvolvimento eáanimação se mani-
festão nós outros centros, o que parece bastar para
garantir-lhe uma protecçâo; sem rival, sendo pouco*
portanto, todo o empenho feito em prol de seu adian-
lamentó. Eis infelizmente o que lamentamos não se
dar neste silo abençoado pela natureza, e tão mal
aproveitado pelos homens, que não obstante filhos!de
um òlima, onde a vida devia ser o symbolo da actè-
vidade, ê pelo contrario o espelho fiel do mais apu-
rado e decidido egoísmo; único pensamento real que
domina' o coração daquelles que, intitulando-se enthu-
siastas da felicidade da pátria; têm só em vista o
interesse do seu Eu, por isso qüe aquelle se traduz
sò ení bellas ficções do espirito sem a menor realidade
visivèl a não ser a apatnia completa em tudo que diz
respeito ao desenvolvimento dos elementos, que possão
afiançar Um futuro glorioso e independente a este aben^
çòâdosôlo; linguagem que parecendo um tanto exage-
rada, penso dever ser a que convém aquelles que,
dirigindo-se aos que tomarão por missão a governança
flõâ povos, devem, esquecendo as conveniências suas,

•



rnidar só no meio de levar á convicção dos hqmeps
nue não sTo 

™os 
grandes elementos que se devem

que nao sao wjp naquelle que,basear a fortaleza dos Lsiaaos e ^ .^ Pn.rptanto
simples na fôrma por que ™mo^_X^^W
o ponto de partida de todos os ouuo, etementoqoe
se cbamão vilães, e que estao n*«W ««
dencia, e marção passo» .quando o pnmeW,, a que tao

pouco se attende, perde de sua torça.
f «p ptti todos os paizes que se ufanao de aaian-

íuL éTst amo o pensamento constante de todos

não tpmos de lutar com o rigor da natureza, q»e^ob

DroireCqu vai se manifestando com passos tardios
nesse ramo importante da administração publ.ca, a
menos qm se queira ter, -como alguma, cousa, esse

por dTinicialiva individual ^W-;^
ttm»i« node fazer lei e sanctionar-se como progresso,3o 

qu no eniretanto, torna para mim esses cidadãos
meTece ores da mais. fervorosa sympat ,a naciopa p^o
esforços inauditos por elles empregados M I»
o À desideratum, tentativas que, parecendo dever
servir de incentivo, em nada pelo yy^P
modificar o emperramento rotineuc.em que Ovema
maior parle daquelles que.se incumbemff^'^f
ministério, e que, inteiramente despidos dos, conheci
;Ztes ne«sarios,jà açredi.ão »^W«
do que a terra .lhes concede sem que ba a »acnhc o
de L pane, o que parece .demonstrar palpav mente
a necessidade de uma instrucção regularwssosenbdo
não pela formação de associação, que. ,nap m.W?
nós senão uma vida vegetativa,o que nao de aümi
rar, uma vez que se.arvorou em dogma, nada devei mps
SaTsem a Tutela administrativa, pr,n«p.0,qM nao
obstante sermos enlhuSiasla»:sipcero^da auterHl»|e
unico meio que encontramos para garantir a solida



riedâde e a grandeza de um povo, hão aceitamos. Pois,'¦ 
Siálmos" em vista garantir os rtuft*W*r

píexos dos indivíduos e da sociedade, a mtervençao do
Estado deve-se produzir em vastas proporções, porque
só ella-poderá dar movimento a essa machina pode-
rosa Dam salvar os interesses communs, e po-lqs ao
abrko dos mãos successos, a que muitas vezes sao
Sos pela má vontade dos homens, nao se da o
So quando se trata da realização de idéas em que
fflS Piamente mdividual.pô e evar£« e

" a sen intento de uma maneira fácil e satistactona,' 
q„ ndo n oa de exagerado existe oote.deratumy»
possa comp.rometler aos interesses çpublicos oiraos par-
ticnlares- âuando, em uma palavra, as calamidades

-'Ses 'são 
ffltà de causas que em nada dependem

í SIo natural do poder humauo, caso em quo Pa-
r rece á simples vista poder d,zer-se w«' nter^çao

iíSftjHJ expressões que es^ra^uao s^o

,, cola e industrial, e que almeja. m .»* à

camento ae numuu . , a ser mei0 ms-
teiramente ignorante, nada saüer, uu quo

iTASiíSíiríS-.taASs"
poeira necess^.P« •& ^SU8ir

Ç bem disse.Charles Robert << hm dgu«Jl
., tuições »^S*Sa maior sommá

econômica *e produzir some
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possivel de í^rtude,; de Jüz, segurança e bem-êstar »;
, motivo porque venero pom verdadeiro, respeito áòs ifíi-
adores* .da grande jdèa associação,, 4dér sçb ÁuyííJa
alguma tem produzido no mundo inteiro somma jnàpirè-
eiavel de. vantagens e benefícios, e que por uma fâtà-
lidade nossa por não haver causa que explique, à íjao
ser q esqueciniento cònjpíetp da grande ihaxinia4 do
Evangelho: << Trabalha que eu te ajudarei.»,_> pMlo
^ntre nós uma vícla inglória e quasi sempre^deÜm
piouca duração^ defie que não se torríão tributarias
do patronato oífiçiaL .,,,_..,

- Já é, tempo, portanto, de terminar o maléfico rei-
^do das theorias pessimistas, que acrèdítao cjjtie bs
melhoramentos a operar no systema; social uão dévdm
dizer respeito ao que se diz ^sütüiçòes parlicular;és,
pois*, se por wm lado devemos respeitar a ÒpiniSo

7 desses profundos pensadores, que pèdeqí çohtémp|ía^ão
. aos seus preceitos pela sua elevada coücepção,} por
.outro lado o bom serisq prdeparque se evite tão cega
obediência, porque pur muito elevadas que sejão silas
meditações não têm produzido resultados, que possão

i satisf^Zjer ao espirito publico,,nem quaiídó muito stíbs-
tituir com vantagem esse pouco de cultivo de que go-
sava a sociedade, quando não havia tanta theoria em
uma matéria^ que o estudo pratico é a base funda-
mehtaj do seu desenvolvimento, theorias que tem
produzido, comp unico fructo, obstar o progresso

7 das luzes, im pedindo assim de investigar os proble-mas, que devem ser trazidos á discussão e á eipe-
riencia.

; , Pois, se não é tim paradoxo que a sociedade hu-
mana vive como q globo, e que acompanha por con-
*$guihte, como pile, ípàú ás pháses da existência; é
impossível prescindir-se dé aceitar que qualquer povodeve ter sua, infância, soa mpcidade, sua virilidade e

-sua decrepitüde, tornando-se mister por isso qué an-
tpstulo os povos que amÈfçfonarèm collocaf-sé|em¦}.uma' classe distineta entre c^ povos civilisádos sé1 es-

ciíímfien}, p$fa que^ão vejão^rkia^ a uítimi pbàsê1 de
existência sem gozar da pnmeirádé iímáf üiánèira
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que lhe prodigalise as esperanças de m fujturojapda
que longiquo, pois como bem se prenunciava Fourier:
« A natureza sopra<ao ouvido» ido gênero humano que
elle está reservado para nma felicidade, cujo caminho

1 eííè ignora ,•> mas que por descoberta maravilhosa verá
de* repente dissiparem-se as trevas da civilisação »;
pensamento que parece estar um pouco de accordo
com as idéas de um dislincto escriptor, que apre-
ciando as differentes evoluções por que passa a huma-
nidade, dizia que as calamidades moraes e mesmo,
em grande parte, os males; physicos que,;afíligem-Tna
não são nem irremediáveis, nem absolutamente inhe-*
rentes á na tu reza humana; mas que provém de uma
ignorância fatal e de insinuações defeituosas,, que desap-

-parecem rapidamente, quando o homem aprende a
conhecer seus verdadeiros interesses, e assim pensa
Ghilberti, quando diz que um cidadão não deve jigno-
rar impunemente seus deveres e seus direitos,yseus
meios e seus fins; çorque só assim poderá viver uma
sociedade que diz assentar a sua existência sobre o
principio da soberania do povo.

É tempo, repito, de tratar-se de dar impulso, aos
melhoramentos materiaes de que carecemos, psra ter-
mos direito ao respeito e vesieração dos outros povps,

i porque representando este vocábulo todos os trabalhos,
todas as emprezas, todos os meios.-de ordem physica,

a qm são em uma palavra as -únicas fontes, d^onde* se
difundem • as utilidades sociaes de toda a natureza,
capazes de trazer a universalisação do trabalho, luzes

¦¦¦ e saber--não leremos de lamentar o pouco qne re-
{wrésentamos, quando as riquezas naturaes com sque
fomos obsequíados nos garantem o direito ajumjugar^
distincto entremos povos que se ufanão de maissciyi-*

; iVitMíloS ":7
í Organizar* portanto, um systema .mais a)mpletò,
desenvolvido e adequai<lo> de educação publica, augínen-
tar as instituições de creditOjridando-lhes mais garan-

7>tias e mais força, ídars nascimento a sociedades ano-
v nymas, vulgarisando assim o systema de associações,

multiplicar è desenvolver as forças motrizes, augmen-
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•'tendo os meios de transporte e as vias de comrnu-
ncaçãoVtoTnar, em umã patora, ™^?^
fictício nor que dé ha muito passamos, d onde pro-
S peqPuenoq nos tem resultado, são "«—»,

devem attender aquelles que têm por~u'rffel
e sempre espinhosa tarefa da governança, porquanto
se não estão em erro os que pensão que todo o
valor deve ser offerecido às tres '8™*» *** d°
progresso de um paiz-a agricultura, a industria e
nornmercio,-é pouco todo o desvelo, ™*» sopro-
digalisar aos representantes reaes e directos da t queza
das nações no is que parece facto provado e eviden e

que, S aP Cultura, industria e o commercio
amamente ligados e abraçando sob o seu domínio
a serie de transformações, a que o gemo, a sciencia
«3 o poder do homem podem sujeitar os "lementós

materiaes do globo, garantindo no mais alto grão o
desenvolvimento de nossas faculdades e de nossos ms-
tinctos, obtendo sem contestação por esse processo
simples e econômico, as necessidades do homem no
seu mais alto gráo de satisfação, e do modo mais
variado possível, sem duvida se poderá affirmar que
è esse ò meio mais natural de que se lance mao
para conseguir que a liberdade tenha certeza de sua
garantia, pois que, no meu entender, e esse o nm

que tem em mente o povo dos differentes paizes,
constituindo-se em associação, pois que as torças,
como dizia Bossuet, só se multiphcão pela sociedade
e soccorro mutuo. ¦' •' T ,. .

Assim pensa a Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional, que tem, como única ambição, rogar a Pro-
videncia dê sempre animação e enthusiasmo aos seus
associados, para que ella possa com os seus estorços
contribuir para fortalecer as crenças, que tao nene-
fico resultado devião dar lugar, se os homens nao
fossem tão esquivos ao conhecimento da verdade ;
assim procedendo por abraçar com verdadeiro jumio
a opinião de Mongean, que acredita ser por eSSa; ui-
visão do trabalho intellectual que se produz nas scien-
cias como nos outros modos de actividade do homem,
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' 
que as faculdades diversas dos individuos são utili-
lisadas, e postas em commum para chegar á desço-
berta. da- verdade; trazendo cada um pelas aptidões
e tendências especiaes um contingente que lhe ó pro-
prio, e todos empenhados em direcções-diversas, mas
soba inspiração de um pensamento único, visão o
mesmo fim, contribuindo assim para augmentar esse
thesouro de conhecimentos e idéas, que constituem
o patrimônio inalienável do'gênero humano, pois que,
como-se exprime o mesmo autor, qualquer que seja
o destino que ò futuro reserve às sociedades, ellas
terão sempre por base o trabalho, que, além de ser
o signal de sua intelligencia e,o penhor de sua prós-
peridade, é o symbolo dé seu predomínio, princípios
que esta corporação, aceitando, procura não desmentir,
como se verá pelo correr do presente relalono, graças
á actividade e zelo de grande numero de seus associados,
que para corroborar a confiança, que tem continuado
a dispensar-nos o Governo Imperial, não se descui-
darão um só momento do mandato que lhes fora con-
fiado, reunindo-se de 15, de Abril de 1869 a 31 de
Março de 1870 por vinte seis vezes,, sendo ires em
sessão de assembléa geral, e vinte tres de conselho
administrativo, tendo o prazer de dar entrada nessas
reuniões a mais 49 lidadores, que vierao }tintar-se
aos nossos consocios, inscrevendo-se 37 na classe dos
sócios effêctivos, e 12 nos dos correspondentes^ messe
sem duvida importante em uma época que o desa-
nimo é geral, e que poucos são os que comprenendem
o valor das instituições desta ordem.

A affluencia extraordinária dos trabalhos, que forão
obiecío de estudo .desta associação, como V. Ex. vera,
anima-nos um pouco,„ e leva-nos a crer que o gos^o
e o interesse pela sciencia, que, cultivamos, se .vai
desenvolvendo, e garantem-nos um futuro hsongeiro,
se uma barreira qualquer não vier embaraçar a mar-
eha dos acontecimentos.

-!.V'í



Secção de agricultura.

Não pequeno numero de trabalhos foi sujeito á sua
apreciação, e quasi todos sem contestação encerrarão"
matéria de interesse real, sendo distribuídos pela fôrma
seguinte:

Carta do nosso consocio Guilherme Van WleckLid-
gerwood, em quç declarava ter, depois de muitos és-
forços, intrqduzído no Brasil algumas .plantas da
Boehmeria tenaçissima (Ramiç), e desejar, em vista
^o bom êxito alcanço no ensaio, ser informado sé
spa cultura seria tao produetiva de lucros, como é
representada; accresçentando que, depois de passado
o tempo necessário para um ensaio completo, se
acharia habilitado para communicar um resultado feliz.
Esta carta mçreceu da secçao uma attenção especial,
n|o só por ser o conteúdo de grande merecimento,
çpniP taipbem por ter sicíp enviada por um consocio;
a quem a Sociedade muito deve pelos esforços conâ-
tantes que emprega era promover o engrandeciménto
da agricultura, já aproveitando os materiaes de que
dispomos, jâ procurando nacionalisar áquelles que,
vantajosos é^ outro^ pajzes, elle ambiciona qué formem
parjte uo np^so cabedal, pronunciando-sé a secção
nestes dermos:'«A,secção louva os esforços empregados pelo Sr.
Li%erwood para levar a effeito o desenvolvimehtò
4a cultura da boehmeria, e acredita qué e?ta fácil-
jnente se aclimarà, porquanto no immenso "território
brasileiro nãp faltão localidades que reunâo as con-
dições cósmicas, que se encontrão ria Louisiana,'onde a

\bòèhméria se cultiva com grande proveito, senão com
igual resultado ao obtidoi ém Java, terra natural deste
interessante vegetal. » *"

Ao lado de um assumpto de tanta, proficuidade,
como o presente, em que se tratava de ventilar um
problema de alto alcance em relação á industria têxtil,
vio-se a secção forçada a opinar, em obediência ao
Aviso n. 4 de 27 de Janeiro, sobre a pretençâo de
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Alphonse Alizard, que, desejando ampliar a nossa flora,
propunha-se a introduzir, mediante condições especiaes,
diversas sementes, enxertos e mergulhias de plantas
úteis e ornamentaes oriundas da ilha da Reunião, a
cuja pretenção a secção, depois de demonstrar com
toda a minuciosidade que erão onerosissimas as con-
dições propostas pelo Sr. Alizard, e de concordar
que era fora de duvida ser o meio mais profícuo e
menos dispendioso para iniroducção de vegetaes exóticos
a permuta entre os diversos jardins públicos e par-
ticulares, respondeu declarando que só falsamente rn-
formado, é que o Sr. Alizard poderia propor aò Go-
verno Imperial a introducçâo no paiz de plantas quasi
todas já conhecidas e cultivadas, de algumas das quaes
se poderia dispor de maior numero de espécies e de
variedades do que o offertado, concluindo que era
de parecer que se informasse ao Governo, que nenhum
interesse havia para o Brasil na pretendida proposta,
e que portanto nenhum ajuste devia ser feito, parecer
este que aceitou unanime a Sociedade, vistas as razoes
concludentes em que elle se firmava.

Para que não ficasse pezarosa a secção por se ter
oecupado com um objecto, que afinal nenhum resul-
tado deu, em recompensa do tempo despendido teve
ella de prender sua attenção sobre matéria interes-
sante, que, se não tem por emquanto entre nós o
valor merecido, deve ser objecto de sérias investigações
de nossa parte por encerrar questões de grande va-
limento, qualquer que seja a face por que seja euca-
rada fazendo ouvir sua opinião sobre uns casulos de
bicho de seda colhidos no Piauhy, na fazenda do.major
Antônio de Hollanda da Costa Freire, remettidó para,
esta corte pelo presidente fdaquella província, e de
que teve conhecimento a Sociedade por intermédio
dos Avisos do ministério da Agricultura de 8 de Ou-
tubro do anno passado, e 12 e 13 de Ferreiro, do
corrente, nos quaes ^ desejava saber qual o proveito
acolher de tal espeefe de bicho de seda. Fm seu
parecer conjuntamente com a seeçao de industria
fabril, euja opinião também pedio a Sociedade, quo
70 25
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não havia conveniência nem utilidade em perder tempo
ou fazer esforços e sacrifícios com emprezas para crea-

\ ção de um bicho que' só fornecerá productos menos
lucrativos do que a cultura do algodão commum de
producção mais certa e abundante; julgando no en-
tretanto opportuno ponderar que seria conveniente
recommendar que se procurasse obter as espécies de
lagartas que tecerem casulos de fórma de ellypsoides
ou espheroides, ou em qualquer outra disposição de
prompta e fácil fiação.

Ainda lhe coube a tarefa de estudar a carta en-
viada de S. Sebastião dos Ferreiros pelo Sr. Antônio
Pinto Monteiro de Almeida sobre o que julgava con-
veniente dizer acerca da cultura e utilidade do milho
que denominou «trigo», de cujo estudo concluio a
secção dever-se agradecer a offerta, e pedir ao offer-
tante que continuasse a honrar a Sociedade com, suas
observações praticas, visto as vantagens que d'ahi
podem resultar.

Tocando-lhe ainda informar sobre uma nota do mi-
nistro brasileiro em Venezuela, pedindo esclarecimentos
acerca da cultura da canna de assucar, do café, do
topinambour e do capim melado, e juntamente a re-
messa de uns modelos de machinas para regar prados,
que se diz introduzidos da Allemanha no Brasil, por
esforços desta Sociedade,' a secção respondeu,/ decla-
rando: Io, que nada pôde dizer acerca dos modelos,

, porquanto esmerilhando os archivos e ouvindo os mais
antigos membros desta corporação, nada encontrou
que a levasse ao conhecimento dos modelos* de que
trata a nota já referida; 2°, que quanto ao modo da
cultura da canna e do café, julgava poder-se satis-
fazer cabalmente ao pedido enviando os manuaes que
tratão das referidas espécies.

Não se poupou, porém, a secção em fazer consi-
- derações importantes e valiosas sobre a cultura do

tapinarabour e capim melado; e perspicaz, como é,
entendeu que este assumpto, sendo de algum peso,
merecia ser tomado no devido apreço, pedindo por
essa razão que fossem suas informações remettidas
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por copia, o que foi vencido, ministrando por esta
fôrma um serviço digno de ser annotado.

Apezar dos annos e da escassez c% meios, o dis-
tincto cidadão Francisco José de Freitas, qne não se
esquece por um momento da grande lei do trabalho,
contributo com o seu contingente para mais uma vez
a nossa Sociedade ser honrada com as luzes sempre
muito aproveitáveis da illustrada secção de agricultura,
apresentando, para estudo "da mesma, amostras de
fibras extrahidas da palmeira acrocomia sclerocarpa,
vulgarmente chamada « coqueiro de catarrho », as
quaes vinbão acompanhadas de dous pequenos spe-
cimens de crochet, tecidos da mesma fibra.

Â importância do assumpto mereceu da parle da
secção detalhado parecer, concluindo: Io, que a cui-
tura da palmeira acrocomia sclerocarpa é de fácil exe-
cução; 2o, que, comparada com a da Ramie, é por
emquanto mais vantajosa, pois que tem ainda esta
necessidade de ser aclimada ao passo que aquella jà
se acha naturalisada; 3% que os productos fornecidos
pela acrocomia sclerocarpa são ha muito conhecidos,
e sua filaça já é empregada pelos nacionaes em diver-
sos misteres da vida, tendo uma reputação firmada e
havendo já figurado em nossas exposições; 4% que
o fio, que se pôde extrahir das folhas da acrocomia,
não pôde ser julgado pelos cálculos do Sr. Freitas,
que a secção reconhece exagerados, attenta a marcha
physiologica do crescimento da planta; e 5% que,
quaesquer que sejão as vantagens que se encontrem
na acrocomia comparada á bohmeria, a introducçao
desta em nosso paiz não deixa de ser ulil á industria
manufactureira. Este parecer foi em quasi sua totalidade
confirmado pela secção de industrial fabril, a cujo juizo
a Sociedade tambem sujeitou a questão, dando ella
como conclusões ao seu parecer: t\ que era útil registrar
as informações prestadas pelo Sr. Freitas, publicando-as
em resumo no jornal da Sociedade, e redigindo o que
interessasse á cultura e industria da palmeira; t\ que,
quando a Sociedade possuísse um peso de quintal de
fibras, conviria recorrer ao ministério da Marinha para
fabricarem-se cabos, e estudar as suas resistências
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absoluta e relativa; 3% que faltavao provas para to-
mar-se a responsabilidade de garantir-se o exilo de
uma industria nova era-substituição âqqellas ja sane»
cionadas em outros paizes. . #

O officio enviado pela Câmara Municipal da villa de
Santa Luzia, na provincia de Sergipe, no qual, depois
de fazer varias considerações acerca da planlaçap da
canna, pedia a mesma Câmara que esta Sociedade prpp
movesse a remessa para alli de novas sementes de
canna, principalmente das variedades solangor e U;
trada ou transparente, foi ainda matéria de estudo para
esta secção, que terminou o seu parecer, dizendo que o
alvitre a tomar era,na sua opinião, entender-se a Mesa
da Sociedade,com a Directoria do Instituto Fluminense de
Agricultura, oblendo delia a remessa para aquelia pro-
vincia das sementes das cannas reclamadas, pensamento
que tendo sido aceito, foi immedialamente cumprido,
dando-se nesse sentido as necessárias providencias.

Esta questão não passou incólume. Tendo havido algu-
mas reclamações sobre a conveniência da maneira adop-
tada para satisfazer ao pedido, motivou isso algumas pro-
posições sobre o nosso systma de cultura e pe de
sua prosperidade, pelo que resolvi de motu próprio
pedir ao nosso digno e muito illustrado consocio, Dr.
Pedro Dias Gordilho Paes Leme, s^u valioso pensa-
mehtp a tal respeito, merecendo que elle me respon-
desse pela maneira que V. Ex. yérá da carta que,
por muito interessante, aqui reproduzo: nella tephu
á fortuna de ver não só confirmadas algumas das ideás
que me oceorrêrão pôr oceasião de se discutir o^pa-
recer da secção, como tambem restabelecida a verdade
em alguni ponios, que já ião passando em julgaqp»
sem o menor protesto, em relação aos promotores da
cultura deste interessante ramo de nossa agricultura
na província do Rio de Janeiro, cultura a que este
nosso consocio muito se tem esmerado por dar mçré-
mento, tornando por isso a sua fazenda digna de ser
visitada por todos aquelles que pretenderem apreíi-
der alguma cousa de. útil, sem precisarem ir muilo longe
buscar os meios de se aperfeiçoarem. (Cí?#m»->.

gio de Janeiro, 1.870.—Typ. Universal de Laemmert, Rua dos Inválidos, 6* ».



SOCIEDADE AUXILIADORA'

I)A

N. 8.—AGOSTO DE 18'

$ess&« d» Cronselh© administrativo em 4 de Agosto
de 1870.

VICE-PRESIDÊNCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO D ESTADO BARÃO DAS
TRES-BARRAS.

Achando-se presentes os Membros do conselho, Srs.
conselheiro Barão das Tres Barras, Drs. Nicoláo Mo-
reira, Ladisláo Netto, Lopo Cordeiro, Miguel Antônio
da Silva, Nascentes Pinto, Pereira Rego Filho e Sayão
Lobato Sobrinho; commendador Azevedojf; mestre em
artes Garcia; José Botelho, José Maria dos Reis, José
Maria Pereira, Saitamini e Lellis; sócio effectivo o Sr.
Antônio Jacy Monteiro; e sócio correspondente o Sr.
Dr. Júlio Parigot, o Sr. Presidente declarou que, não
se achando reunido numero sufficiente de sócios para
ter lugar a sessão da Assembléa Geral convocada para
este dia, passava a abrir sessão do Conselho.

Foi lida e sem discussão approvada a acta da. sessão
70 2*5
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anterior, que leve lugar em 1-i do mez passado, de-
pois do' que comparecerão mais os Membros do Con-
selho Srs, Drs. Gabaglia, Galvão, Paula Freitas e Por-
toga!: Rabello, Macedo, e Henrique Nascentes; e sócio
effectivo o Sr. Manoel Luiz Regadas.

EXPEDIENTE.

Aviso n. 30 de 30 de Julho ultimo do Ministério
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, acom-
panhando o requerimento em que Emílio Salvador
Àscagne pede privilegio para preparar e importar, ex-
portar e vender mosaicos e embutidos de madeira.
—A' Secção de Industria Fabril.

Carta do Sr. Felix Zeferino Cardozo, accusando o
recebimento de seu diploma de sócio correspondente,
agradecendo a sua admissão ao grêmio da Sociedade e
assegurando que seus serviços na provincia de Sergipe,
onde reside, ficão á disposição da mesma Sociedade,
—Inteirado.

Officio de 13 de Junho deste anno da presidência
da provincia do Paraná acompanhando um exemplar
do relatório por ella apresentado na oceasião da ins-
tallação da 9a Legislatura da Assembléa Provincial.—
Foi recebido com agrado e remettido á bibliotheea.

Foi igualmente recebido com agrado e remettido á
bibliotheea o 4o numero da Revista Agricola do Imperial
Instituto Fluminense de Agricultura.

Sendo approvada a urgência pedida, foi immediata-
mente approvado sócio effectivo o Sr. José Gonçalves
de Barros, empregado publico, morador á rua deS.
Lourenço n. 8, proposto pelo Sr. Henrique Eduardo
Nascentes Pinto.

Foi lido, e ficou sobre a mesa., para ser opportuna-
mente discutido o parecer da Secção de Machinas sobre
a pretenção de Cláudio Guigon, que sollicíta privilegio
para. usar dos melhoramentos feitos nos tubos de ca-
nalisação privilegiados pelo Decreto n. 4,368 de 16 de
Maio deste anno,

O Sr. Dr. Misuel Antônio da Sil^a apresentou ai-
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gumas câisiiâb savanas, crescidas no quintal da casa
Q. 27 F da rua do Rezende, em que mora o Sr. Dr.
José Fircnino Vellez, as quaes são notáveis por suas
dimensões, principalmente a altura que era de 20 pai-mos, ou de 25 incluindo a parte superior coberta pelosfolhos; e por essa oecasião o mesmo Sr. Dr. fez ai-
gomas considerações, que constão de uma caria queentregou ao Sr. Dr. Nicoláo Moreira para publicar no
Auxiliador.

O Sr. Dr. Ignacio da Cunha Galvão apresentou e
pedio que fosse examinada, dando-se o competente
parecer, uma amostra de albumina, que declarou ser
vinda da colônia de Cananéa, -que se suppõe poderáser misturada com mandioca para substituir a farinha
de trigo.-- A' Secção de Geologia applieada e chimica
industrial.

O Sr. commendador Azevedo, tomando a palavra,
disse qoe, determinando o art. 3* do orçamento da
Sociedade, actualmente em vigor, que toda a despe-
za que porventura o Conselho autorisar, e não esteja
incluiria em algum dos paragraphos do art. 1° do
mesmo orçamento, seja feita pelo % 14— Extraordi-
naria e eveniuaes — que poderá ser excedida, sendo
preciso» entendia que não era necessária a reunião
da Assembléa gerai convocada para este dia, afim de
tomar conhecimento e approvar a proposta já appro-
vada pelo Conselho para se despender até 3:000$ an-
nuaes, afim de se levar a effeito, no mais breve prazo,
a idéa da aula nocturna gratuita, para adultos, por-
quanto, pelo artigo citado, já o Conselho, eslava auto-
risado a decretar essa despeza, sobre o que julgava
dever chamar a attenção do mesmo Conselho para que
resolvesse o mais acertado e conveniente.

O Sr. secretario geral, respondendo, disse que,
uma vez resolvida a convocação da Assembléa geral
para este dia, a qual não teve effeito por não se ter
reunido numero sufficiente de sócios, entendia que se
não podia mais prescindir dessa reunião, e tanto mais
que julgava de summa importância o objecto que se tinha
de submette-r ao conhecimento da mesma assembléa.



Ainda sobre o assumpio fizerão algumas considera-
ções os Srs. Presidente, Dr. Lopo Cordeiro, e Secre-
tario Geral, resolvendo-se afinal, por proposta do Sr.
Presidente, que se autorise o Sr. Director da escola
nocturna a empregar a necessária diligencia para con-
seguir um local, onde seja estabelecida a referida es-
cola, devendo dar conta do resultado de seus esforços
na próxima reunião do Conselho.

Foi apresentado, e ficou sobre a mesa, para op-
portunamente entrar na ordem dos trabalhos, o parecer
da respectiva commissao especial sobre a proposta do
Sr. Dr. Luiz Henrique de Moraes Garcez para a creação
de uma escola de adultas do sexo feminino.

ORDEM DO DIA.

Forão sem discussão approvados os seguintes pa-
receres da Secção de Machinas e Apparelhos:

1.° « Requereu John C Pedrich, Cidadão Americano
da cidade de Washington, do districto da Columbia,
Estados-Unidos, por seu Procurador nesta corte o Dr.
Augusto Cezar de Padua Fleury, privilegio por vinte
annos para usar e vender neste Império apparelhos
de refrigerar, que diz ter inventado.

Destina-se principalmente a invenção a garantir a
bôa conservação de gêneros alimentícios nos transpor-
tes em embarcações e nas estradas de ferro.

Pareceu á secção pelos estudos a que procedeu nos
documentos e desenho, que acompanharão a petição,
que o pelicionario fez uma bôa applicação dos prin-
cipios conhecidos na sciencia para refrigerar, secear
e purificar o ar viciado pela decomposição de matérias
animaes, guardadas em espaços limitados, como acon-
tece nos transportes marítimos e em vias férreas.

E\ pois, de parecer a Secção de Machinas e appa-
relhos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
que se poderá conceder privilegio por cinco annos
para o uso, construcção e venda neste paiz dos appa-
relhos de refrigerar, descriptos e representados nos
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documentos, que acompanhão sua petição de 18 de
Abril de 1870.

Rio de Janeiro, em 8 de Junho de 1870.— André Re-
bouças.—Dv. Anlonio de Paula Freitas.— Guilherme
Van Vlech Lidgerwood. »

2.° « Foi presente á Secção de Machinas e Appa-
relhos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
a petição, em que Joaquim Thomaz de Brito, Cida-
dão dos Estados-Unidos da America, requer privilegio
por vinte annos para introduzir neste paiz machinas
movidas a vapor para fabricar rolhas.

A petição veio acompanhada de uma photographia
representando a machina, e de uma exposição do seu
modo de funccionar.

A Secção visitou o estabelecimento que o peticiona-
rio principia a montar á rua da Princeza dos Cajuei-
ros, e ahi vio funcionando a machica de fabricar rolhas,
de 

'construcção 
americana, objecto da petição de pri-

vilegio, e duas machinas accessorias de cortar a cor-
tiçab em bandas e depois em pequenos prismas, aos
quaes dà definitivamente a machina a fôrma conica ou
cylindrica, qne deve ter a rolha.

Tanto a machina principal como as duas accesso-
rias são postas em movimento por uma machma a
vapor. , „ .. .

Ficou convencida assim a Secção de Machinas e Appa-
relhos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
da conveniência e da utilidade da nova industria, que
pretende o supplicante introduzir no paiz, e julga que
deve o Governo imperial anima-la e pô-la a coberto
das difficuldades, que lhe podem suscitar uma con-
currencia extemporânea, concedendo-ihe o privilegio
requerido, mas tão somente por cinco annos.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora cia In-
dustria Nacional-, em 12 de Julho de 1870. - André
Rebouças. — Dr. Antonio de Paula bnitas-huilher-
me Van Vlech lidgerwood. »

3 ° « Requereu Franz Windhausen, Engenheiro ci-
vil'do Díicado de Bronswich, a 30.de Maio de 1870,
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por seu Procurador nesta Côrle o Dr,. Firmo de Al-
boquerque Diniz, privilegio por quinze annos para
introduzir neste paiz machinas de produzir gelo e ar
frio até a temperatura de 40° abaixo de zero. .

A petição veio acompanhada de vários documentos
do Consulado Brasileiro, das autoridades da Allemanha
e da Legação Imperial do Brasil em Berlim, de uma
minuciosa descripção da maehina acompanhada de urna
estampa lithograpíiada e da procuração com os com-
petentes poderes, passada pelo inventor ao Dr. Firmo
de Albuquerque Diniz.

A maehina do Engenheiro Franz Windtiansen obteve
jâ patente de privilegio na Allemanha, na Áustria, na
França, na Inglaterra, e nos Estados-Unidos.

Sua eonstrucção e seu modo de funecionar são fun-
dados em princípios diversos das machinas de fazer
gelo de Carré, usualmente empregadas e já em acti-
vidade era alguns estabelecimentos desta capital.

A maehina de resfriar, propriamente dita, é posta
em movimento por uma maehina a vapor.

O principio fundamental de sua eonstrucção é « que
se produz frio sempre qne .*- dâ expansão a uma
massa gaz asa. »

O ar frio, gerado pela maehina, é inteiramente puro
e isento de vapores ácidos, que o tornassem impro-
prio á respiração ; não tem cheiro algum desagradável.

Affirma, além disso, o inventor que sua maehina
produz frio por muito menor preço do que qualquer
outra.

A' vista do exposto a Secção de Machinas o Appa-
reinos da Sociedade Auxiliadora tia industria Nacional
é de parecer que a pelição do Engenheiro civil Franz
Wíndhausen acha-se uo caso previsto no art. 3.° e
no s> 4.° do art íQp da Lei de 28 de Agosto de 1830,
se e que lhe poderá conceder o requerido privilegio
por quinze annos.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da Indus-
tria Nacional em 12 de Julho de 1870. — André Re-,
bouças.—f)\p Antônio de Paula FreHas, — Guilherme
Van Vieeh Lidgerwooch »
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E nada mais havendo que tratar, o Sr. Presidente
levantou a presente sessão, dando para Ordem do dia
da seguinte discussão de pareceres já apresentados.
Barão das Tres-Barras, Vice-Presidente.'— Dr. José
Pereira Ikgo Filho, Secretario Geral.— Alexandre A.
R. Sattanúni, servindo de Secretario adjunto.

Sc-s^-ílo dttt (Â*Ase!!&uí twSKhUnHSfttfatíi*© <wn 4(5 «Ee ,\gasto
tle I8W.

VICE-í>IlESnji;N€IA í>0 EXM. SU. CONSELHEIRO tCESTAlíO BARA.0 MS

TT.ES-BÁT.I.AS.

"Achando-se presentes os membros do conselho,
Srs, conselheiro Barão das Tres-Barras; Drs. Nicoláo
Moreira, Gabaglia, Miguel Antônio da Silva, e Pereira
Re*o Filho; commendadoTes Azevedo, Norberto e José
Ayrosa; José Botelho, Tellis, José Maria, Pereira, José
Maria dos Reis, Sattamini e Macedo; sócio eifectivo o
Sr Dr. Fernando Pires Ferreira; e sócio correspondente
o Sr. Dr. Júlio Parigot, foi aberta a sessão; depois do
que comparecerão os membros do conselho Srs. Drs.
Galvão, Rebouças, Pereira Portugal e Sayão Lobato

» Sobrinho; mestre em artes Garcia; Lidgerwood, Ra-
¥ bailo e Henrique Nascentes; e sócios effectivos os

Srs. Dr. Joaquim Antônio Pinto Júnior, Manoel Joa-

quim Valentim. ,' 
Foi lida, e sem discussão approvada a acta oa

sessão anterior, qoe leve logar em o i° cio corrente
mez.

EXPEDIENTE.

O Sr. secretario ^eral participou ao Conselho que
em 13 do corrente mez» se remetteu a secção de
Geologia applicada e GSiimica industrial, para informar,
o requerimento, qae foi recebido com o Aviso do Mi-
nisserio da igricullura. Commercio e Obras Publicas,
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n. 31 de 12 deste mez, e em que o Dr. José Gabriel
A ffonso Garoier pede privilegio para usar dos melho-
ramentos por elle introduzidos na preparação e en-
vasilhamento das graxas.

Carta do Sr. Dr. Joaquim José de Siqueira Filho,
participando que por impedimento de força maior
deixava de comparecer a esta sessão.—Inteirado.

Carta do Sr. Demetrio Acacio Fernandes da Cruz,
em que participava que, residindo fora da cidade ha
mais de anno, e não podendo pela deficiência de tempo
e longitude comparecer ás sessões desta Sociedade, não
convinha mais fazer parte delia. -Inteirado-.

Sendo approvada a urgência pedida, forão imme-
diatamente admittidos sócios effectivos os Srs. Cândido
de Souza Barreto àe Faria, fazendeiro em S. João da
Barra, sendo seu correspondente' nesta corte o Sr.
Dr. Coutinho. morador á rua do Príncipe do Catete
n. 47 A; e

Dr. Luiz Antônio da Silva Nunes, deputado á Assem-
bléa Geral, advogado e fazendeiro, morador no Cáes
da Gloria n . 46, propostos ambos pelo Sr. Dr. José
Augusto Nascentes Pinto. .

Forão lidos e ficarão sobre a mesa, para opportu-
namente entrarem na ordem dos trabalhos, dous
pareceres da secção de industria fabril:

O Io sobre a pretenção de Emilio Salvador Ascagne,
que pede privilegio por dez annos para a preparação,
venda, importação e exportação de um novo processo,
de sua invenção, de embutidos e mosaicos de ma-
deira; e

o 2o sobre o requerimento em que Rongeot ainê
solicita a concessão de privilegio poi' dez annos paraestabelecer no Império uma fabrica a vapor de tijolos
hydraulicos.

O Sr. director dos cursos e da escola nocturna,
tomando a palavra, participou que não havia encoa-
trado em nenhum dos prédios occupados pelas repar-
lições subordinadas ao Ministério do Império um
local, onde possa convenientemente a escola nocturna
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desta1 Sociedade ser estabelecida; mas que lhe parecia
que esse desideratum poderia ser levado a effeito,
ainda que um pouco distante do centro da cidade, no
Convento do Carmo, onde talvez não fosse difficil
alcançar um local appropriada para a dita escola.

O Sr. presidente disse que, comquanto não lhe
parecesse absolutamente distante o local apontado,
julgava conveniente que não se tomasse já uma reso-
lução qualquer a semelhante respeito, cumprindo que
o Sr. director da escola continuasse a necessária di-
íjgencia, a vêr se, até a próxima sessão, descobre
algum outro local, compromeltendo-se S. Ex, a auxilia-
lo com seus esforços.

ORDEM DO DIA. .

Tendo de entrar em discussão o parecer da com-
mjssão especial sobre o estabelecimento da escola
para adultos do sexo feminino , proposto pelo Sr.
Dr. Garcez, o Sr. Dr. Nicoláo Moreira propôz, e foi
approvado, que se addiasse a discussão do referido
parecer até que o Sr. thesoureiro, a quem elle deve
ser remettido, informe se o cofre da Sociedade com-
porta a despeza que se terá de fazer com a creação
e sustentação dessa escola.

foi sem discussão approvado o seguinte parecer da
secção de machinas e apparelhos:

(( Requereu ao governo imperial, em 22 de Fe-
vereiro de 1870, Cláudio Guigon privilegio por dez
annos como introductor dos tubos fabricados por Vecque
June & C.% com escriptorio em Paris/n. 75 Faubourg
St. Martin, fabrica em Auberviíliers, Seine.

a Foi ultimamente remetlida essa petição, para
informar, á secção de machinas e apparelhos da So-
ciedade Auxiliadora da Industria Nacional, que vem
agora cumprir esse dever.

« A petição veio acompanhada de uma descripção
desses tubos, de duas amostras, e de uni extracto de
uma carta de Vecque June é C.a competentemente
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que autorisa o requero .te a ser o. importador e ven-
dedor único de seus productos neste paiz. *

« A secção não teve meios nem oceasião de repetir
experiências sobre estes tubos, e limitou seus trabalhos
ao'exame das amostras e ao estudo das informações
qoe acompanharão a petição, e de outras obtidas ahunde.

c< De todas ellas chegou á conclusão que os productos
de* Vecíjue June & C.a são realmente bons e de conve-
niente applicação á conducção da água, do gaz e de .
outros fluidos. : ; '

« E\ pois, de parecer que á vista do art 3o e & 4
do art. 10 da Lei de 28 de Agosto de 1830 se poderá
conceder á * Cláudio Guigon privilegio por cinco annos
para a importação e venda neste paiz dos tubos para
encanamentos da água, gaz, etc-, fabricados por Vecque
Jime&C.8, de Paris. Rio dé. Janeiro, em 28 de Julho
de 1870. — André Rebouças. --Dr. Antônio de Paula
Freitas.-— Guilherme Von Vlech Lidgerwood. »
"Entrou mais em discussão o seguinte parecer da

secção de colonisação e estatística:

Parecer da secção de colonisação e estatistica sobre a questão «se
convirá ao Brasil a importação de colonos cliins,

A* secção de Colonisação e Estatistica foi commet-
- tida a tarefa de Interpor parecer sobre a' seguinte

« Se convirá ao Brasil a importação de colonos
Chins-,.tão apregoados,ultimamente-por algumas pa-
blicações?

No caso contrario qual a nação, que melhores co-
tonos nos poderá fornecer ?

A secção' não-desconhece, que. existe no.Império ¦

uma prevenção ¦ quasi geral contra a introduccão de
Chins' no paiz; julga porém" de seu dever -não occul-

¦ tar que esta prevenção," não lhe parece nascida de .
um-exame amadurecido-'da. questão, nem de factos

. de experiência que a justifiquem..



O único facto isolado que a originou, o ensaio de'1855, 
{de cujos máos resultados conviria aliás estudar

as causas), não constitue base sufficiente para tirar
conclusões geraes contra os Chins-; quando por.outro-'
lado existem muitas regiões da America, Ásia ©
Oceania, que por uma longa serie de annos têm re--cebido em larga escala immigração da China, e onde
por conseguinte o campo de observação se presta a
conclusões bem assentadas.

Para estes pontos pois é que devemos dirigir nossas
investigações.

Antes porém de entrar nesse exame, entende a sec-
cão indispensável fazer uma distincção capital. ¦

Duas grandes necessidades se]apresentão simultânea-
mente no Brasil, as quaes, se bem que por motivos
de ordem diversa , reclamão ambas imperiosamente
uma prompia solução. *

Estas duas necessidades são-. Io, o povoameenlo do
seu solo, quasi' deserto; o desenvolvimento de sua
producção; a regeneração de sua raça ? 2o, o sup»
primento de braços á grande lavoura constitui da como
ella se acha por uma secular tradição *

¦ Comquanto estas doas questões tenhâo- entre si
certas relações e reajão uma sobre a outra, é preciso
não confundi-las; e os meios de satisfazer a uma não
são os mesmos-que os' necessários para satisfazer â
outra.

Se a primeira è mais, importante e de um interesse
mais geral, comprehendendo não só a prosperidade e
engrandecimento do Império como interessando a ma-
nutençãoda sua preponderância na America do sul e a
sorte cie milhares de infelizes, que procúrão debalde
na culta Europa, trabalho e terra; a segunda é talvez mais
urgente; delia especialmente tratará a secção porque
á ella se prende direitamente o assumpto do parecer.

A questão dá emancipação dos escravos é uma quês-' tão julgada". A divergência única hoje consiste nos meios
de leva-la a effeito; na .maior ou menor presteza-com
que deve ser realisada; no maior ou menor gráo de

v comtemplaçâo, que se deverá ter com os interesses liga-'
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dos á instituição da escravidão; no modo de attender
á sorte futura dos emanòipados.

Por mais lentamente, porém que se opere esta grande
transformação social; por maiores cautelas, que se to-
mem; a grande lavoura tem necessariamente de pas-
sar por uma verdadeira crise.

A primeira pergunta que surge immediatamenle e:
como ha de o actual fazendeiro supprir-se de braços/

Que náo se deve contar com os serviços dos emanei-
nados em grande escala, ensina-nos a experiência de
todos os paizes, que têm atravessado essa crise; que,
nâo se pôde obter cia Europa braços livres para substi-
tuir os captivos nas fazendas, ensina-nos a nossa própria
experiência. . 1 . . „ , .

Quando em 1850 por occasiào da extincção do tra-
fico de Africanos, os fazendeiros virão suas fortunas
ameaçadas por falta de um regular supprimento ,de bra-
ço* recorrerão ao enganjamento de braços livros pelos
dous systemas. de contractos de parceria, e de simples

Para os coionos de parceria, dirigirão-se á Alterna-
nha, que já tinha fornecido contingentes para algumas
colônias existentes no Império; e para os trabalha-
dores a simples salário recorrerão à Portugal d'onde vi-
nha naturalmente, como nossa mãi pátria, a unica
corrente de immigração espontânea, que ainda hoje
temos.

O governo favoreceu com todo o empenho este mo-
vimenwn votou-se um credito de seis mil contos, para
promover e facilitar a vinda dos colonos e trabalhabores,
fundou-se a Associação Central de ColoDisação, a
quem o governo offereceu os incentivos mais fortes para
auxiliar a& vistas dos fazendeiros; expedirão-se as íns-
trucções de 18 de Novembro de 1858, que Mberahsarao
favores de todo o gênero ao colono, que viesse se esla-
belecer no Império.

Todos estes esforços combinados foram baldados;o de
numero immigrantes, que se conseguio attrahir, foi muito
diminuto; inteiramente insuficiente para compensar a
introducção anterior de Africanos; as- colônias de
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parceria, que se fundarão, dissolvêrão-se com raras ex-
cepções, depois de pouco tempo.

A associação Central dissolveu-se por seu turno, de-
pois de ter tentado debalde obter trabalhadores de Por-
tugal para onde, em conseqüência da ineficácia de
seus exforços na Allemanha, Suissa e França, voltara
suas vistas.

* Na Allemanha desenvolveu-se tal indisposição contra
o Brasil, que dificilmente se acredita o ponto a qne su-
bio. O Brasil ficou sendo alli considerado como o
peior dos degredos; o governo da Prússia prohibio
aos agentes de imíigração o engajarem gente para o
Brasil; a imprensa toda da Allemanha, unisona, vomi-
tava imprecações contra o nosso paiz; a sorte do co-
lono no Brasil era designada pela população com a
qualificação de escravo branco.

Depois de decorridos muitos annos, em que esteve
suspenso o engajamento para as colônias de parcerta,
forão ainda mister ao Dr. Blumenau 4 annos de uma
lula tenacissima, de esforços incessantes; fazendo repe-
tidas publicações; alimentando uma constante discas-
são pela imprensa, e correspondência com os círculos
scientificos e litterarios, e com os agentes da adminis-
tração para destruir a funesta impressão, produzida por
aquella mal concebida tentativa.

Ainda pouco antes de sua volta para o Brasil, tendo
noticia de que se queria renovar aquelle systema eque
se promovia em Hamburgo uma expedição para uma
colônia de parceria em S. Paulo, escreveu ao agente
oficial de Colonisação nefeta Corte, pedindo-lhe com e
maior enearecímento que envidasse todos os seus es-
forços para evitar a repetição de taes tentativas; sob
pena, dizia elle, de perder-se todo o fructo de seu tra-
balho de 4 annos, e de reapparecer a cruenta guem,
que soffrêra o Brasil na Allemanha.

Da parceria pois nada se deve esperar ; se excepeio-
nalmenten'uma ou n'outra localidade, onde se reúnem
condições muito especiaes, um núcleo de parceria vinga
e prospera; a excepção não pode servir de norma, e
seria, ao vêr da secção, da maior imprudência, querer
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reabrir uma chaga já quasi-cicatrizada, recorrendo de
novo a esse systema.

Esta-conclusão, deduzida da experiência da passado,
encontra todo o apoio perante a razão.

Na oceasiao em que se tratou da extineção do trafico
procurárão-se os Allemães pelo systema da parceria,
para substituir o trabalho escravo nas fazendas; agora
que se trata de questão da emancipação ir procura-los
para o mesmo fim è, na verdade, querer justificar a
ignominiosa expressão de escravo branco, que echoou
em toda a Allemanha tão desastrosamente para o Brasil;
e que tornará infallivelmente a eeboar logo que alli
cheguem novas noticias àe scenas. desagradáveis que
aqui se derem.

Quanto ao systema de salário simples: os salários
actuaes no Brasil não sao sufficientemente altos para
attrahir trabalhadores europeos; a demanda de iraba-
lho não é ainda bastante intensa.

No estado actual de cultura imperfeita qual a que
existe no paiz, quasi ioda manual; em que o produeto
das safras éequasi inteiramente absorvido pelo custeio da
fazenda, transporte oneroso dos produetos por más vias
de communicação, e outros encargos": os nossos fazen-
deiros não podem offerecer, ao lavrador europèo, sa-
larios taes, que o excitem a e^patriar-se.

O movimento dos homens na superfície da terra
obedece á leis análogas ao dos astros no espaço; a força
da attracção é proporcional ás massas attrahentes (*).

Em quanto a accumulação dos capitães, nacionaes ou
estrangeiros, no paiz, em demanda de trabalho, não
fôr tal que eleve os salários ao nivel do de outros focos
attrahentes; a corrente de braços europeos em procura
delle,,não se dirigirá para o Brasil.

A experiência, com o ensaio feito de trabalhadores
portuguezes nas fazendas, já nos deu disso um solemne
testemunho. 

(*j O Rio da Prata acaba de fornecer uma prova frisante da ef-
ficiencia dessa lei. Os milhares cie contes derramados no seu ter-
ritorio no decurso de cinco annos de guerra fizeram crescer prosres;
si vãmente o numero de immigrantes; de 11,767 entrados em 1865 a
40,000. numero dos entrados em 1869.



Por esse meio pois tambem não se poderá ¦ por ora
obter o necessário suppriuíento de braços.

•Dir-se-ha talvez que na falta desses braços o fazeu-
deiro poderá suppri-los com a introducção de -ma-
chinas, de melhoramentos nos processos agrícolas; re-
talhando soas terras e vendendo aquellas, para as
quaes não chegarem as forças de que dispuzer, á na-.
oionaes ou estrangeiros que as cultivem com seus
braços e por sua conta própria.

Estas transformações, porém, não sé impõem, nem se
operão, senão muito lentamente.

E' facto, que as tendências democráticas (anti-aris-
tocraticas) da nossa população, e a natureza de nossas
instituições fazem presumir, que uma transformação
radical 

"lem 
de se operar na occupação do solo, e na

condição dos fazendeiros; os "quaes mui provável-
mente se reduzirão no futuro a meros fabricantes,
incumbidos de preparar para o mercado os produetos
da lavoura fornecidos por pequenos proprietários, es-
tabelecidos nas terras que outr'ora Ibes pertencerão.

Com quanto porém seja muito plausível esta pre-
sumpção, não se pôde asseverar, com certeza, que ella
se realize ; e em iodo o caso não se deve impor ao fa-
zendeiro uma transição brusca.

Se a transformação tiver de se operar, virá natural-
mente, sendo o fazendeiro levado, gradualmente pela
forçadas circumstancias espontâneas, afazer suavemente
a transição.

No entretanto é preciso sahir desta posição falsa,
proveniente de uma falsa instituição.

Á emancipação reclamada imperiosamente por con-
siderações de todas as ordens, não pôde ser indefim-
damente adiada em attenção aos interesses dos fazen-
deirosa . , . .

Por outro lado o fazendeiro tem o direito de exigir
que se respeitem suas condições de existência, e mesmo
os preconceitos com que foi educado, tanto, quanto1 ~ 

ta o bem-estar da sociedade em cujo seio vive ;
isso precisa de braços em certas condições,

Europa nestas condições não se pode obter.
—Para

Da !
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Os Asiáticos vêm solver esta grande diiikuldade,
senão à inteira satisfação das mais altas aspirações;
da maneira que comportam as circumstancias do paiz.

Temos de nos sujeitar ás-leis da humanidade; os
diversos degráos da civilisaçâo, galgam-se uns após
outros; não se passa de um estado social de grande
imperfeição— o do captiveiro — para o estado perfeito
do trabalho livre, sem passar por diversas gradações
de imperfeição ; não é possível ás sociedades humanas
transpor de' salto a distancia que separa dous estados
mui differentes.

O regimen dos coolies é uma destas estações inter-
mediarias.

O coolie é o meio natural de transição, que hoje se
nos offerece para passar do regimen do trabalho servil
para o regimen do trabalho inteiramente livre.

« Adoptando-se (dizia o relator da secção em outra
oceasião) pela analogia do clima, muito melhor que o
europêo ao trabalho do campo na zona intertropical;
sem prevenção contra gênero algum de serviço ou fôrma
de contrato usados no paiz; sem o sentimento desen-
volvido de igualdade c independência, hoje disseminado
na Europa por todas as camadas sociaes; sem ambição
de tornar-se proprietário ; sendo pelo contrario sua
única aspiração o voltar para seu paiz natal, logo que
tenha ganho algum pecúlio ; dócil, sóbrio, econômico,
contentando-se"com paga muito módica; em estado de
incompleta civilisaçâo: tudo, emfim, o aponta para
agente intermediário entre a escravidão e a liberdade;
para solução por conseguinte dessa grande questão da
actualidade — o supprimento de braços à grande la-
voura. »

E com effeito a China é o grande manancial onde
tem ido irremissivelmente procurar substitutos para o
trabalho servil, todos aquelles paizes que não quize-
ram ver aniquilar a fortuna particular e publica;
alguns que não recorrerão a esse expediente, logo que
decretarão a emancipação; mais tarde, depois de terem
esgotado todos os outros que lhes erão suggeridos, ti-
verão de lançar mão delle ;
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Não "Sò em attenção â circumstancia da emancipado
mas mesmo inndependente delia, como bons trabalha-
dores, têm sido' .os Asiáticos mui procurados.Colônias Inglezas, Francezas, HoIIandezas, Hespa-
nholas, Portuguezas; o Peru, os Estados-Unidos e outros
Esiados têm a elles recorrido.

Examinando as estatísticas vê-se, que na ilha Mau-
ricia, no periodo de 1845 a 1866 entrarão 322,204
Asiáticos; na Guiana ingleza e ilhas de Trinidades e
Jamaica entrarão no anno de 1867—9,727

» » 1868—4,516
Na Austrália existiam em 1861— 30,000 Chins.
Na colônia Franceza de Reunião existião no mesmo

anno 42,377*
Na ilha de Cuba (possessão hespanhola), até 1888,

tinhão sido introduzidos 98,500 coolies.
Nas colônias HoIIandezas das Mias Orientaes conta-

rão-se em 1859—48,080 índios. '
Na Califórnia de -1857 a 1860 entrarão 70,000

Chins.
No caminho de ferro transatlântico, ultimamente

concluído nos Estados-Unidos, trabalharão 30,000
Chins, introduzidos pelo celebre Koopmanchapp, enga-
jador de Chins.

Para o Peru mais .de 100,000 coolies têm sido enca-
minhados. — Emfim Sir John Bouring, governador de
Hong-Kong, calculava, ha 10 annos, que 2 á 3 milhões
de Chins ihavião emigrado e se estabelecido em paizes
estrangeiros.

Ultimamente nos Estados-Unidos, restabelecida a fran-
quillidade nos Estadqs do Sul, agitou-se a questão da in-
troducção de Chins; formou-se immediatamente uma
sociedade para esse fim, que subscreveu logo a somma
de 1 milhão de dollars (2,000:000$); Koopmanchapp se
com pro metteu a introduzir annualmente 100,000.

•Em todas as regiões para onde elles têm sido chama-
dos, são considerados homens mui sóbrios, econômicos,
laboriosos e intelligentes; e a guerra que têm soffrido
em alguns lugares, parte dos trabalhadores nacionaes
e im migrantes europeos, que exigindo salários mais altos

70 27



— 326 —

que aquelles com que elles se contentão, não podem sup-
portar a concurrencia que lhes fazem.

Querer contrapor a esta immensidade de factos com-
probatórios da utilidade dos Asiáticos (especialmente dos
Chins, que são mais apreciados) manifestados em cir-
cumstancias tão diversas, no seio de tantas nacionah-
dades differentes; o fado único do ensaio aqui feito em
1855 em mínima escala, e em condições mui deslavo-
raveis, é querer ir de encontro ás regras fundamentaes
da hermenêutica. ,

No caracter, pois, de trabalhadores destinados a sup-
prir a escassez de braços nas fazendas e outros estabe-
lecimentos, onde se emprega hoje o trabalho escravo; a
secção considera não só de utilidade como de urgente
necessidade á introducção dos Chins. t

Mas só e simplesmente nesse caracter de meros ele-
mentos de trabalho é que a secção entende conveniente
a sua acquisição temporária; e não como verdadeiros
colonos que se venhão fixar oo solo ; fazer parte irmã-
mente da nossa sociedade; e concorrer pelafuzao com a
população indígena do paiz e immigrantes ds outras
origens, para constituir nossa nacionalidade futura.

Sobre este segundo ponto, que se refere ao desenvol-
vimento da producção nacional; ao povoamento do solo ;
a renovação da nossa seiva vital e regeneração, pelo cru-
zamento, da nossa raça que decahe; não foi a secçao
chamada a dizer; ella limita-se aqui a fazer votos para
que venhão contingentes das diversas nações da Europa
com suas differentes aptidões e qualidades caracte-
rislicas, estimular e levantar a vitalidade do povo Brasi-
leiro; que obedecendo á grande lei providencial que
manda aos povos: que cresção e se multipliquem _e po*
voem e dominem a terra; ao passo que se libertao da
miséria1 e da fome, esses milhares de infelizes, que alii

" 
pedem debalde trabalho e terra, venhão partilhar com-
noscoa liberalidade de nosso solo, econcorrer para nossa
prosperidade e futura grandeza. 14 de Junho de 1870.
I..C. Galvão. — M. C- Menezes de Macedo. — Thomaz
Deschamps de Monímorency.

Tomarão parte na discussão deste parecer os Srs. Drs.
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Nicolau Moreira e Parigot, cujos discursos, por propostado Sr, Dr. Gahâo, resolveu o conselho que fossem
impressos.

E estando a hora adiantada, o Sr. presidente levantou
a sessão, dando para ordem do dia da seguinte: con li-
nuação da discussão acima e a dós pareceres que estão
sobre a mesa. -José Maria da Silva Paranhos, presi-dente. —Dr. José Pereira Rego Filho, secretario geral.—José Augusto Nascentes Pinto, secretario adjunto.

Wotá sobre dssass easmirass Cair a nas, crescidas ais© qaijstal
«Ia casa aa. »9 F da traiu» d© Hezeade,. onde mftra ©Sr.
«3 ©sé Fiipfiíftisa© Vellez, em sem nom&e ôfSfeffe©idas á Socie-
dade Anxiiiadwffa da lisdiiís6a>ia K.ji©l©aal na sessão de
i de Agisst» de 'SS1*©, p©r Migiaeí Asaíomâ© da Silva.

> Meu caro Sr. Dr. Nicolau Moreira.—A' V. S. forno a
liberdade de endereçar as seguintes linhas, aím de as pu-blicar no seu precioso Âuxitiador da Industria Nacional,
se entender qoe merece as honras da publicação—São,
um pouco desenvolvidas, as palavras qm proferi ao
apresentar, na sessão de hontem, asduas cannas Gayenna,
creadas no quintal de seu collega e meu amigo o Sr. Dr.
Vellez.

Eslas duas cannas fizerão parte de uma magnífica
touceira contendo 16 cannas, todas mais ou menos de-
senvolvidas, como são as duas que expuz. A muda, que
servio de mãi á toda essa -prole, é oriunda da ilha
d'Agua em frente á do Governador ; tinha o poi te me-
diano e em nada sedistiaguia do tamanho ordinário a
que chega esta variedade de canna (Cayenna).

Plantada no quintal da casa vizinha, como ordinária-
menle são as quintaes, da cosinha recebera sem esforço
nem trabalho os resíduos das substancias orgânicas, mate-
ria primaobr gidadaquelle laboratório indispensável do
cibo ; e por esse motivo apresentava o limilado terreno
o máximo gráo de extrumação que pôde exigir a fertiíi-
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dade das terras; em menos de dous annos multiplicàra-se
a muda enterrada apenas n'um canto do quintal, em 16
robustos colmos, attmgindo quasi todos a altura de 20

palmos, sem contar a parte superior coberta pelas minas,
e cuios entrenòs tendem gradativamente a encurtar-se.
Esta porção folhosa mede cerca de cinco palmos de com-

primento.* 
Uma das cannas contém 37 entrenòs (vulgar e impro;

priamente chamados gômos): cada entreno mais longo e
de 135 millimetros de comprimento ; a outra, contem
63 entrenòs, e os mais longos destes últimos tem 79
millimetros de comprimento -

E' assaz curiosa a differença de grandeza que apre-
sentão os entrenòs destes 2 colmos, ambos rebentos ou
filhos do mesmo tronco, e, portanto, possuindo por
origem, plena identidade orgânica, e por outro lado siip-
mittidos, como sempre estiverão ás mesmas con dicções
de solo e de clima. Essa differença devia provir, com toda
a probabilidade da diversidade oa-quantidade da luz que
actuou sobre os dous colmos, durante o desenvolvimento
vegetativo, um deites estando em melhor posição para
receber as ondas luminosas, do que o outro; porque,
é facto bem conhecido, que a melhor exposição aos raios
do sol opera mais prompta e mais vigorosa vegetação,
istoé, producção maior, em igualdade de tempo, de ma-
teria organica"sob a fôrma anatômica de casca, de pa-
renchyma, de tecido fibro-vascular, e, correlativamente,
maior qualidade de seiva, e esta mais rica dos princípios
végetaes, próprios â cada espécie, como é o assucar na
da canna, os alcalóides na casca da quina e mil outras
substancias de grande apreço industrial, ou econômico.

Haja vista o que se nota em cada colmo da canna,
onde as duas extremidades apresentão entrenóscurtos,
comparativamente aos que fórmâo a parte média; com

, effeito, em a base, o colmo, ao desenvolver sua porção
fundamentai, é envolvido por longas bainhas das folhas
que o resguardão da luz, conservando-o em densa es-
curidade; na extremidade opposla, o cimo da canna traz
as folhas» situadas em ordem disticha, e mui conjmr*™oi..«S,



á modo de chapéos que abrigão contra os raios' lamino-
sos x entreoos Sumchuk»c

w admirável suoorainaçao aa vida vegetai aos agen-
tes externos, a terra, a água. o calor e a Inz I Conne-
xão intima de forças, actuando mysteriosamente no ig-
noto phenomeno da vida, — phenomeno incessante da
transmutação cia matéria, única e Indivisível (de meta-
morphose, poder-se-ha, talvez, dizer com maior rigor):
transformação tão profunda ás vezes, que os resultados
simulao verdadeiras transubstanciacõest ora dando um
mineral ora uma planta, ora" um ser mais differente
ainda da matéria bruta e do vegetal, istoé, um animal,
quer seja um singelo polypo, quer seja o JSec plns ultra
da organisação, que se chama homo f

Que perfeita harmonia, que laço estreito cerra, aperta
em suas dobras, uns àos outros, os seres que se crêão e
as forças creadoras! ? Ao minimo desarranjo n'esse equi-
librio admirável segue-se logo modificações, ou antes
novos estados de equilíbrio, no systema geral: assim
tudo se encadêa, se filia ou se entronca na grande obra
do Cosmos! Uma só matéria prima (1) governada por

(1) Uma só matéria.—Um dos nossos mais illustres philosophos,
o Sr, Br. Joaquim Gomes de Souza, tão prematuramente roubado a
sciencia, no propósito de refutar o svstema óptico de Fresnel ain-
gio-me uma carta que eu tive a honra de publicar algures, e que
fecha com a seguinte proposição, eiiare de.mais fino metal: ao ter-
minar-, peço-lhe, meu collega, que não me creia sustentaclor das
doutrinas newtonianas. -

Pelo contrario, somente pelas vibrações de um fluido elástico
julgo possível explicar o phenomeno da luz; mas, não nos apascen-
temos da illusões; esse fluido é material, por que uma diffsrença pro-
funda separa o espirito da meteria, o que tem centro de sensações
d'aquillo que o não tem; nào ha, pois, intermediário, e, visto que
o ether nãoé espirito, é forçoso que seja matéria. Eu digo mais:—mfl-
teria ordinária—, visto <pís só ha uma matéria possível. GqmeOeito,
se tomarmos dous corpos'quaesquer e fizermos abstraççao uma a
uma de duas propriedades, restará, resíduos compostos de extensão,
impenetrabilidade e fôrma. Se, pois, tomarmos cie um e doutro
partes iguaes, para considerarmos elementos, teremos de uni e
d'outro lado, somente, extensão e impenetrabilidade, isto e. igual-
dade e é esse conjuncio de duas idéas, extensão e impenetrabtliaaae.

outros; segue-se que nenhuma molécula poaçra actimr sobre outrd
sem receber desta accão igual e contraria (visto que ellas saoj>er:
feitamentP iguaes pio tudo}, e como corollano q.w a reac-v-ao *
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uma solei, tal é a synthese sublime e profunda, áque
tudo se resolve e que parece entrever o espirito do ho-
mem ao clarão incerto de soa intelligencia, que, á seme-
lhança da lâmpada de Davy nas mãos do mineiro, mal
lhe sustem os passos na investigação das verdades escul-
pidas por Deus em sua obra!

Estas reflexões, meu caro Sr. Doutor, me suggere a
comparação do vigor differente das duas amostras de
cannas, attestado pelos entrenós de diversa grandeza em
uma e em outra; a uberdade do terreno foi causa das
proporções insólitas dos dous côlmos; a diversa expo-
sição áíuz foi immediatamente traduzida na disparidade
dos entrenós. A luz é pois (facto bem averiguado) um
agente que actua, tanto sobre o vegetal como sobre o ani-
nial, como um excitante enérgico; poder-se-ha dizer,
eom alguma propriedade, talvez, que é umaespecie^ de
condimento indispensável à nutrição vegetal: tal é o
resultado das indagações modernas que assignão á luz
um papel importante no pnenomeno da respiração dos
vegetaes*

Ea electricidade? será outro; ou melhor, actuará
também, como de facto actua, como excitante sempre
activo e vigilante.... Quem não tem observado o
viço e o frescor de que se revestem as .plantas
após as descargas electricas produzidas pelas trovoa-
das?... Além deste meio, um pouco brusco, de apresen-
tar-se o fluido do âmbar, suspeitado porlhales de Mi-
teto e arrebatado das nuvens por Franklin, correntes
continuas de dynamo-electricidade sulcão a terra,
como os fios enrolados n'um carritel. e condensadas nos
pólos adquirem o gráo de tensão superior á sua adhe-
reneia á superfície do planeta, e d^ahi esses jorros im-
mensose deslumbrantes de luz, que produzem o espec-

sempre igual e contraria á acção, segue se <pe fluido electrico, eüie-
rico e calorifico, á existirem,'nãõ podem deixar de ser materiaes.;
segue-se ainda, que todas as propriedades dos corpos devem ser
resultado ãe composição, isto é, de fôrma, de àrranjamento mole-
calar e de movimento, e que os corpos só por esses elementos po-
derâo diferir uns dos outros, visto que os elementos materiaes
sendo perfeitamente idênticos, nâo ha razSo para que um goze de
qualquer propriedade com exclusão de todas as outras.... {Meus Bre-
ves Estudos sobre Óptica, appendice pag, -XV)
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taculo sem par das auroras boreaes e austraes 1 Pois
bem, essas correntes de eíeclrícidade tocão ás raizes das
plantas, e propagando-se pela seiva, esse sangue vegetal,
penetrão alé o intimo tio organismo, operando, certa-
mente, mysteriosos effeitos, que a sciencia não chegou
ainda a averiguar de modo positivo, porém que não po-
dem ser esquecidos no calalago geral das forças vivas
quo trabalhão no sentido da evolução da cellula vegetal
em seus variados e complexos grupamentos desde o sin-
gelo Protococcus até o gigante Sequoia de Califórnia!

¦ O professor Requerei, com methodos da mais elevadas.
precisão, provou que o corpo central e lignoso dos vegè-
taes dicotyledoneos, e o envoltório cortical externo erão
percorridos por duas series de correntes eíectro-dyna-
miras, em sentidos contrários; bateria e fonte singular
cie electricidade, que encontramos também no organismo
de certos peixes, operando tremendas descargas, como
nos descreve o venerando Humboldt nos seus Quadros
da Natureza. — Os vegetaes são, pois, não somente o
élo que prende o mais perfeito dos mineraes ao ultimo
dos animaes, como representão também o intermediário
entre a crôsta rugosa do nosso velho planeta e a atmos-
phera, sempre movei e noviça; pelo tronco da planta
sobe o fluido elecírico para ir formar esses nimbus som-
brios que gerão o raio em seu seio, e por elle desce a
centelha fulminadôra, a setta de Jove installada do
throno das nuvens, segundo a bella ficção dos Gregos!
O velho roble colossal tomba ao contado desse nada
impalpacel; esse mesmo nada bafeja-lhe o primeiro
palpitar da semente na germinação, accelerando a evo-
lução da pkntula encerrada nas faxas do embryao! Que
pasmosa economia é a da natureza no plano de suas
obras: a mesma força gera edestróe... destróe?! não—,
não ha destruição; ha novas formações; novos estados:
— puras mudanças de fórma; e sempre a mesma essen-
cia, o mesmo equilíbrio; a mesma harmonial... Ne-
nhum... sò átomo se perde, nem se perderá jamais du-
rante a eternidade toda, tal é o supremo attnbuto da
Obra Divina!

Porém, basta. >.; desculpe-me, meu caro Sr. Dr., se ex-
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cedi os limites de uma simples communicação acerca de'
duas canoas de tamanho fóra do commum;' descúlpe-me
em amor ao respeito e admiração por essa bella obra da
natureza, escripta em tudo e por toda a parte, no grão de -
areia; no ribeiro que corre murmurando pelo plaino da
relva, ou que se despenha impetuoso das fragas da
serra; no inseclo que,:hábil architecto, fabrica suas
construcções com a mais rigorosa geometria; no raio que
fulmina; no feixe de luz que gera as cores; no som que
percute o ouvido; na vida inerte da planta, como na
vida activa do animal; oa poeira que volteja nos
ares;... em tudo;,** e tudo isso se rege por leis da
mais profunda simplicidade, ede sempiternainvariabi-
lidade! Que grande legisladôra, a natureza! não jurou
manter suas leis, porém não se reservou a faculdade de
as infringir! Legisladores, imitai tão grande mestra;
fazei como os naturalistas, que sò poderão acertar quan-
do Jussieu e Cuvier, profundos imitadores da diva natu-
reza, conseguirão espreitar e descobrir as leis que regem
os phenomenos naturaes. Os phenomenos sociaes são
tambem sujeitos ã leis certas e determinadas, como
aquellas; estudai-os, pois, e applicai os preceitos cia
verdadeira sciencia, ou lógica mathematica. Tendes um
bom modelo em Quetelet.

Agradeço-lhe muito, meu caro Sr. Dr., os momentos
de benevola atleoçãollcom que me acolheu iTesta lei-

V. S* amigo e profundo admirador de seus ia-

Miguel Aktonio da Salva .

Rio, 't de Agosfeo ue I8f'
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rafamos da soe:
VI C_1>1WLL-WL.

' pelo secretario gera.

BR. JOSÉ PEREIRA REGO; FILHO

(Confin-íaçáo.)

Eis a caria :
« Illm. amigo Dr. Rego Filho. Attendendo a seu

pedido de informações relativas â cultura da canna e
fabrico do assucar, tratarei de expor o que se faz. em
nosso municipio de Itaguahy, e o que ha de bom,
porém desconhecido entre os fazendeiros destes lu-
gares.

« Póde-se asseverar, creio eu, que neste municipio
é- que se começou a cultivar canoas com instrumentos
aperfeiçoados, e quem deu o primeiro passo foi o-
Sr. Roberto Coats. Este Sr. cultiva as cannas em li-
nhas parallelas, medindo dous metros de intervallo,
largura sufficiente para o emprego de' instrumentos
arrastados por cavallos, e quando as cannas deitão
muitas folhas, abre um sulco gelo'meio da rua, e ahi
deita não só a palha, como também as hervas no-
civas.

« Depois da colheita a nova semente encontra em
sulco contendo substancias preparadas para. sua nu-
trição.

« Este processo é racional e bom, mas. pede ainda
um excesso de estrumes, que o Sr. Coats não fornece,
creio bem que não será por falta de bons desejos.

« A monda ou limpa das cannas faz-se.com um
pequeno arado ou cultivador de modo fácil, e termina-se
o trabalho a braços.

« Os nossos rotineiros não altendem á economia
qoe resulta deste processo, e apresentão como desvão-
tasens a necessidade do emprego da enxada depois
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do trabalho do cultivador, observando-se qne a mão
do homem entra aqui somente para aperfeiçoar a
obra.

«Os sulcos para a nova sementeira são abertos
pelo arado, e deita-se terra por cima das cannas com
o mesmo instrumento.

« Nestes últimos annos a moléstia das cannas tem
feito sérios estragos na provincia da Bahia, o na do Rio
o mal desenvolveu-se de preferencia na canna cay-
anna.

« Como de costume, tratou-se da importação de
novas sementes, como medida salvadora, não se pro-
curando indagar as causas de semelhante mal. nem
os meios de removê-lo. Neste sentido escreveu o Sr.
Dr. Coútinho, e mais tarde partio para a Bahia o chi-
mico do Instituto Fluminense de Agricultura, que pu-
blicou um relatório na Revista do mesmo Instituto.

« Em nossa fazenda fiz estudos, e prosigo em novas
investigações, mui lentas, ê verdade, pois só têm lu-
gar na época de sementeira, mas até hoje não obtive
uma prova sequer que demova da opinião emittida em
1867. Áffirao com coavicção que a boa escolha da
semente, e a preparação mecânica e chimica do ter-
reno são os elementos não só para prevenir o mal, como
para regenerar a canna.'« 

Bem que mui lento, este processo é mais seguro,
e serve de estudo ãtjueííe, que observa o desenvolvi-
mento das cannas.

« A importação de novas sementes é vantajosa quando
preparamos terreno próprio para recebê-las.

« Temos muitos exemplos que attestão a inefficacía
de tantas fadigas.

« Boas sementes de vegetaes e animaes de boa raça
em mãos inexperientes deíinhão e morrem sem deixar
sequer um specimen medíocre. Na distribuição dellas
devia-se attender aos bons desejos e illustração dos
fazendeiros, cousa talvez bem difficil de realisar-se.

« Passemos ao fabrico.
O Sr. Coats, bera como seu distineto visinho, hoje

fallecido, Sr. Dogson,. não fabricão assucar: distillâo
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aguardente, e a seo exemplo quasi todos os vizinhos.
Porém p Sr. Conde de Staguahy afastou-se dessa praxe,e fez vir tachas aquecidas a vapor no mesmo anno
em que nós em nossa fazenda trabalhávamos com igual
apparelho, que depois descreverei.

« Em quasi todos os engenhos do municipio fabri-
cou se assucar eni tachas de ferro aquecidas a fogo
nú, onde não é possível obter-se bons produclos, e a
crystaliisaçao se fazia em fôrmas de nma maneira
muilo imperfeita.

« Obtinha-se assucar impuro e grande porção de
mel, glucose, em troca de muito trabalho e canceira,
e muilo próprio para ser turbinado eus virtude do grão
ser fino e fraco.

« A' vista de tão máo resultado tratarão os fazen-
deiros somente do fabrico da aguardente, quando seria
melhor que lançassem mão do novo apparelho Fryer,
que se presta muito bem á índole dos nossos cam-
ponios. Simples, barato e concentrando o caldo tal
qua! sahe das moendas a tomar a consistência de rapa-
dura, cotado em Londres por bom preço para ser
refinado. É talvez o apparelho que mais convenha aos
pequenos lavradores.

« Preferíveis a este são as tachas de cobre aque-
cidas a vapor, e concentrando o. caldo ao ar livre, tal
qual lemos era nossa fazenda-'

« Tres ou quatro tachas são-lwstaiites para se fazer
bom assucar, e entre uma e outra póde-se estabelecer
filtros de carvão animal, obtendo-se desta sorte assucar
de primeira qualidade,

« Acho mesmo necessário o emprego do carvão,
quando se faz uso destas tachas, pois eom pouca des-
peza de carvão, visto a defecação fazer-se em boas
condições, fabrica-se asssocar que obtém maior preço
no mercado.

<( Este apparelho lambem é simples, e pôde ser
montado por oÜciães de qualquer fabrica do Rio de
Janeiro.

« Trabalhamos com um semelhante ha cinco annos,
tirando1 grandes vantagens não sò. na qualidade, como
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na porcentagem. Em boas condições temos obtido até
5°/o de assucar secco, primeiro lance, quando- nos
engenhos antigos apenas tirão 3 °/0.

« O assucar offerece um brilho e pureza particu-
cu]ares, que não se encontra naquelle fabricado a fogo
nú. " . .

« O pessoal reduz-se a un. homem para vigiar as
tres tachas, e a fogo nú empregão tres e quatro em
laborioso serviço.

«Depois de frio e crystallisado em vasos próprios,
o assucar è levado á turbina para fazer-se a separação
do mel em cinco ou dez minutos, segundo o gráo de
pureza que se quer obter, e d'ahi passa á estufa, ficando
prompto em poucas horas para ser exportado.

« Como typo dos bons apparelhos convém mencionar
os de triplo effeito e tachas de vácuo.

« Nas grandes fabricas centraes e nas ricas proprie-
dades é o que convém adoptar.

« A' beterraba devemos esses bellos appaielhos que
se adoptão perfeitamente á fabricação do assucar da
canna, mas que a par do elevado preço erigem dtrec-
ção cuidadosa e intelligente, e reparações que talvez
se facão com dificuldade em nossas oficinas de ma-
chinas,

« Taes são os apparelhos mais em uso no fabrico
do assucar. ' ..^íV1

>« Porém, antes do sácco da canna passar ás tachas,
é extraindo por meio de cyiindros.de ferro^mais ou
menos possantes, que dão' peso em quantidade de
caldo, que vanão de 50 a .75 por °/0.

« E' justamente esse imperfeito modo de extracção,
que se trata de abolir e que em minha opinião con-
sidero de grande interesse, e talvez a parte mais
importante da fabricação, pois delia depende apro-
veitar-se ou não mais !50/. de assucar puro que fica
no bagaço.

« Nem os enormes cylindros movidos por machinas
de dezeseis cavallos satisfazem a esse- d&sidemtwmt e
está reconhecido hoje que a diffusão da canoa cortado,
em pequenos pedaços satisfaz plenamente.



« Resta provar,-se o problema está resolvido econo-
micamente, pois, se o assucar é todo elle extraindo,
também addiciona-se muita agua, que é preciso fazer
evaporar.

« Júlio Robert, o autor da diffusão, emprega f}ez
vasos fechados, onde se introduz a beterraba ou canna
picada, que é lavada methodicamente por meio de
uma corrente d'agua que passa de vaso em vaso, mas
o proprietário do engenho de Arka pretende extrahir
todo o assucar contido na canna por meio de um sô
vaso, dentro do qual gira um parafuso de Archimedes,
que leva a canna de baixo para cima, quando a agua
desce.

« Se é exacto o resultado obtido, é este o appa-
relho que satisfará os mais exigentes, tanto pela quan-
tidade de caldo exlrahido, como pela pureza, o que
reduz muito as operações subsequentes, e diminuto
preço das machinas necessárias ao corte-das cannas e*
extracção da matéria saecharina.

« E* o que me oceorre neste momento relativamente
ao objeeto, e desejo que meu amigo encontre alguma
cousa que lhe sirva.

« Sou, com muita estima e consideração, seu amigo,
criado e obrigado, Pedro Dias Gordilho Paes Leme.—
Sua fazenda, 20 de Março de. 1870. »

Ao nosso digno con sócio'b Sr. Dr. Juvenal de Mello
Carramanho teve ainda a seclão de informar sobre
uma carta que o mesmo enviou, dando noticia da exis-
tencia, nas margens do rio rias Mortes, de uma bellis-
sima e frondosa arvore que produz um frueto, de que
se faz uso nesse lugar em substituição da pimenta dá
índia; respondendo a mesma secção que era neces-
sario que o referido nosso consocio remettesse o dese-
nho da planta de que dera noticia, afim de, por elle
e pelos dados já fornecidos, se fazerem os competentes
estudos.

Coube-lhe também a tarefa de dar parecer sobre
a memória que por parte do Sr. Dr. Custodio Luiz de
Miranda, fazendeiro na cidade de Rezende, entregou
a í*ta associação o Sr. Dr. Domingos Jacy Monteiro:
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neste trabalho, que foi apresentado a convite da câmara
municipal daquella cidade, tinha seu autor em vista
resober alguns dos pontos propostos para premeio por
esta associação em sua ultima sessão, anniversaria ;
não obstante não ter sido preenchido odesidera!um da
sociedade, entendeu a secção' que as considerações fei~
tas erão dignas de serem publicadas na nossa Revista
mensal, no que concordou o Conselho, bem como em
que se louvasse ao autor pico trabalho que tomara.

Ainda opinou esta secção sobre um assumpto não
menos sério, no qual teve cie entrar para responder
a uma memória do nosso consocio o Sr. Antônio José
Teixeira de Mendonça Be'ém, que, estribado no prin-
cipio de que os costumes se fórmão ppla educação,
achou que se deve dar um -novo destino aos senten-
ciados, organssando com eltes colônias agrícolas nos
sertões das provincias do Amazonas, Paráe Matto Grosso,
em vez de serem remettidos para a ilha de Fernando
de Noronha Estudando com eacrupulosa attenção a
matéria sujeita á sua apreciação, a secção, depois de
brilhantes e judiciosas considerações, conduto pedindo
que fosse a mesma memória impressa no jornal men-
sal da Sociedade; e qce, louvando-se os sentimentos
humanitários do nosso digno consocio o Sr. Bjlém,
se lhe declarasse que sendo a matéria, de que se traía,
uma' questão da aUribqiçâo dos poderes superiores do
Estado, a elles devia recorrer, e delles esperar qual-
quer resolução a respeito de sua philantropiea idéa.

Finalmen e occupou ainda a sua attenção, reunida
á secção de industria fabril, a pretençao de Severino
Lourenço da Cosia Leite, m»rador no Sacramento
Pequeno, no Rio-Doce, freguezia de S. Domingos do
Prata na provincia de Minas-teaes, o qual, tendo em
vista estabelecer em larga escala a cultura e aper-
feiçoamento de fibras textis curiosas existentes naquella
localidade, ambiciona, para levar avante a sua idéa,
o concurso do Governo imperial por meio de alguns
favores.

Foi por esse motivo que o mesmo governo julgou
dever confiar-nos a incumbência de informar sobre a
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questão, e para tal fim foi enviada com o Aviso n. 41
de 22 de Setembro do anno passado uma caixa con-
tendo os produclos de quatro oi versas p.anias, que diz •
o peticionario poderem ser empregadas na manufactura
de tecidos e assim mais um chapéo fabricado de outro
produeto que, assemelhando-se ao pello de lontra,
deve constituir uma fonte importante para a riqueza
publica. Assumpto mui complexo e melindroso era
sem duvida a pretenção do Sr. Leste, visto tratar-se
de uma matéria de interesses reaes, e por isso as
secções, depois de muito discutir sobre o seu mere-
cimento julgarão preferível, em vista das informações
nimiamente incompletas para eslareeê-las, no que
diz respeito á competência de cada uma das fibras,
reunir em um mesmo parecer o pouco qoe lhes oceor-
reu expender sobre o,objecto, acreditando ser essa
a única maneira de bem satisfazer ao desideratum
do governo imperial, formulando o seguinte parecer,
cuja iranscripção entendo ser soffiiente para demons-
Irar o valor da ambição do Sr. bite:

« O Sr, Cosia Leite limita-se a exbibir alguns aponta-
mentos concernentes ao tempo que exige a cultura das
phntas que produzem as libras separadas em amostras
e rotuladas com os números ! a 5, a saber: *A amostra
n. ! pertence a um arbusto desconhecido na nomen-
cia tura vulgar Consta de fibras extrahidas por mace-
ração. Assevera-se que a cultura exige apenas seis
mezes, empregando-se mudas da planta, e um. anno
quando se empregâo as sementes.

« A amostra n. 2 consta de fibras de uma espécie
de brejauba. Curou-se pelo processo da maceração.
Diz-se que a cultura exige trez annos empregando-se
Til 11 fj n c

« As amostras ns. 3 e 4 são- fibras de uma mesma
planta. É um cipó que, pela posição das folhas e
exlructuM anatômica do caule, parece pertencer á
família das « apocyneas. » Varia o tempo da culiura
de dous a tres annos, conforme se plantarem mudas
ou sementes, ,

¦ « A amostra n. 5 são abras de ôufcro cipó. A cul-



...„a deste è de um anno para, as sementes, e unica-
mente de seis mezes para as mudas.

« A amostra n. 6, assim denominada pelas seccões,
è a fibra exposta na cobertura tecida em um chapéo
de palha, que foi enviada com as outras amostras.
E a seda natural de um vegetai fibroso de producçao
sonexa. *

« Tendo-se inquerido do Sr. Costa Leite, quanto a
informações mais positivas e concludentes seja no
sentido botânico, seja em referencia a quaesquer in-
dustrías, elle com louvável franqueza e lealdade de-
çlarou nada poder garantir ou informar, além do
que apresentou. Assegura e prova por documentos,
que exhibio, das autoridades civis e ecclesiaslicas de
sua residência que ha muitos annos se occupa pra-
ticamente de procurar nas maltas do rio Doce, onde
sempre morou, matérias textis, e garante que das
espécies agora exhibidas é fácil colher em grande
abundância', utilisando-se quaesquer terrenos.

« Se são em extremo animadoras essas declarações
verbaes, se as fibras pelo aspecto physico e por ai-
guns caracteres peculiares, como o bello aveiludado
da seda do chapéo, despertão o desejo de asseverar
a utilidade do seu emprego, vê-se quanto são incom-
pletas as informações. Entretanto o objecto é digno
de attençâo para estudos botânicos e ensaios iodes-
triaes.

<«, Depois dos exames possíveis e forçosamente per-
funclorios, as seccões coocordão em formular breves
ponderações que submettem á consideração da Socie-
dade Auxiliadora, exprimindo por este modo algumas
medidas convenientes a tomar, caso se pretenda obter
mais tarde resultados conclusivos sobre o objecloem
questão: 1.° Para o estudo das plantas se carece.de
ramos com folhas e flores, sendo para desejar que
tragão lambem fruetos e flores, acompanhando a cada
amostra de flores tres ou quatro amostras do caule
tirada das diffèrentes alturas do vegetal, para melhor
se lhes conhecer as modificações das fibras. Os ramos
floraes devem-* ser comprimidos entre
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mat^-borrão, podendo vir algumas flores em alcooí
ou em boa aguardente; 2o, a questão industrial exige
previamente resultados de confiança quanto á produc-
ção agricola das fibras, isto é, pelo menos o custo
provável de uma unidade de peso de cada uma das
libras era mercados exportadores do Império, e o
êxito presumível da quantidade de producção para uma
área bem definida de terreno cultivado. Sem esses dados
nada se pôde dizer em relação a outras fibras já tão
geralmente aceitas pelos povos, e preferidas nos cen-
tros manufactureiros e de outras industrias; 3o, no
intuito de chegar-se a uma solução terminante, pa-rece que convém conseguir do Sr. Costa Leite pelostramites competentes e mediante indemnisações ra-
zoaveis o seguinte: todos os esclarecimentos indis-
pensaveis para o estudo botânico das fibras, dando-
se-lhe instrucções quanto aos ramos com flores, folhas
mais novas e mais antigas, acompanhadas de amostras,
igualmente differentes, do caule, assim como de fruetos
e sementes de cada planta, que deverá enviar para
esta corte; incumbi-lo da remessa de oito arrobas de
fibras de cada uma das qualidades apresentadas, bem
como de quatro arrobas de fibras brutas, ou sem
preparo algum, afim de que se possa submette-las
ás experiências de elasticidade e resistência; 4o, obtido
o que se menciona acima, restará aguardar o resul-
tado dos estudos botânicos e das experiências feitas
pelos fabricantes nacionaes e estrangeiros.

« A não se considerar a questão do modo exposto,
as amostras têm apenas o merecimento de ser mais
um desses objectos, que desperlão transitória curió-
sidade, e revelão as boas intenções de um indivíduo;
mas que nada significão como elemento de prosperi-
dade para a industria brasileira.

Com este parecer deu fim a secção de Agricultura
aos trabalhos confiados ao seu estudo e juizo no anno
que historio. A importância de todos elles dispensa-
va-me de dizer qualquer cousa para demonstrar o
merecimento dos serviços por ella prestados, cum-
prindo-me no entretanto dizer que, se o nome do
70 28
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Ar Dr Nieoláo Joaquim Moreira não fosse já entre
nós uma 

"a 
autia e um exemplo para aquelles que

d ejZn°bem cumprir os encargos *P»«J
hom po me" esforçaria para tornar salientes os ser

Ss 
"no^UiustrL ^,^0 o^^

fa o para evitar tornar-me 'fr^'Sdl
o aue iá se acha sanccionado pela reputação ae que
elle goza, como operário valente e racançavel.

Secçào de machinas e apparelhos.

Se, como disse um autor notável, um dos modos
maisefficazes de melhorar na esphera material, e a
"vençãoa 

applicação de mecanismos econômicos,
queX crear, produzir e transportar com mais vanta-
qgens 

mais depressa e em maior quantidade dando
assim melhor resultado que os braços do homem e
que a força dos animaes de carga, claro fica que as
machinas são alavancas poderosas e -.nd-s-oensavmpara
manter e equilibrar o verdadeiro progresso, thesouros
legítimos cuja descoberta e multiplicação importao mais
a civilisação a felicidade e liberdade, que a de todas
as minas de ouro, porque ellas tem a garanta.das
grandes, bem como das pequenas industrias, porque
sem contestação, é do seu aperfeiçoamento que depende
em grande parte o futuro das nações, que, entregues so
ás suas riquezas, não darião um passo sem seu concurso
importante, princípios estes por demais aceitáveis, e
que só énuncia-los basta para attestar a espinhosa
tarefa, de que se acha incumbida esta secção, cujos
trabalhos não apresentarei, sem que faça saber, como
me cumpre, que continua a encontrar na pessoa de seu
presidente, o Dr. André Rebouças, um digno emulo
do nosso estimado consocio o Sr. Dr. Nicolao Moreira.

Forão seus .trabalhos •. .
Parecer ao requerimento apresentado por Antomo
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Joaquim Pereira de Carvalho, em o qual solicitava
este a concessão de privilegio por vinte annos para
usar de um systema de vigas mecânicas de sua inven-
ção. Guardado o segredo pelo seu autor, que não
admittia a cláusula de dar á secção explicações sobre
os dados em que se baseava para pedir um privilegio,
vio-se ella na necessidade de não formular juizo algum
a respeito do mérito on demérito da pretenção,
porque sobre ura segredo era impossível fazê-lo, visto
que proceder contrario lhe traria uma grande respon-
sabilidade moral, pelo que acreditou melhor fazer vol-
tarem os papeis sem o menor juizo até que o seu autor
mudasse de intenção, ou que um novo meio se sug-
gerisse para conseguir o desideratum do candidato.

Vem a propósito dizer que o peticionario do privile-
gio, de que se acaba de fallar, julgou importante fazer
algumas considerações interessantes sobre a interpreta»
ção da lei que rege essa matéria, apresentando as
propostas abaixo exaradas, as quaes, depois de sof-
frerem uma analyse detalhada, forão submettidas ainda
a uma commissão especial, que ouvirá ao autor dellas:
«. l.\ que se consultasse ao governo sobre a marcha
que se deve seguir no exame de pedidos de invenções,
que lhe têm sido requeridas, relativamente ao segredo
que pelo art. 6o da Lei de 28 de Agosto de 1830
deve ser eonservado por todo o espaço por que as pa-
tentes forem concedidas ; 2.°, que fosse nomeada uma
commissão para elaborar um projecto de Lei, que
melhor desenvolva o principio consagrado na Constitui-
ção, offerecendo-se esse projeclo ao governo para o
tomar na devida consideração. Comquanto tributemos
muito resto ao autor destas propostas, iimilamo-nos
a dar conta do occorrido, sem nada emittirmos sobre
o seu merecimento, porque o assumpto nos ordena
esperar o estudo judicioso da commissão, que sera
sem duvida perfeitamente deduzido', dispensando-nos
por emquanto de formular opinião antictpada.

Foi ainda objecto de estudo desta secção o privilegio
requerido por Joaquim Lopes Machado e Jovino Ban-
deira para a introducçâo de poços instantâneos em
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algumas das provincias do Império, que a esta Socie-
dade baixou com o Aviso n. 24 de Junho de 1869,
sendo a secção de parecer que não era justo nem
conveniente aos interesses da industria nacional que
se concedesse o privilegio, porque os peticionarios nao
apresentavão titulo próprio nem* dos inventores nem
dos fabricantes destes apparelhos na França, na Ingla-
terra ou nos Estados-Unidos, que lhes desse jus a um

privilegio, segundo.a Lei de 28 de Agosto, accrescen-
tando outrosim que os poços instantâneos, ja erao muito
conhecidos nesta corte, onde os Jornaes os tem des-
crintõ por varias vezes, tendo a fundição da viuva
Hargreaves, à rua da Gamboa n. 4, fabricado destes
apparelhos para o exercito brasileiro no Paraguay,

para o Rio Grande do Sul e ultimamente para a for-
taleza de S. João. . .

Parece que depois de tão minucioso exame, abo-
ciedade não podia deixar de concordar in limine com
o parecer da secção. t .

Do nosso illustrado consocio, o Sr. José Mana dos
Reis, a quem tanto devem as artes, mereceu a secção
um bello trabalho, cujo exame lhe foi pedido para,
avaliando de sua importância, informar sobre o mereci-
mento ou não de um privilegio. Trata-se de um re°
querimento, em que o dito nosso distincto consocio se
apresentava, como cessionário de Emm. Liais, inventor
do instrumento denominado « Azimuíhal », pedindo um
privilegio ao governo para a fabricação do dito instru»
mento neste paiz pelo tempo que o governo julgasse
conveniente, ao que a secção respondeu informando nos
termos que passo a referir, e que para mim constituem
já um prêmio de honra para seu autor. Eis sua opinião:
« O azimuthal, bem que destinado principalmente para
medir com a maior precisão os azimuthos, mede
tambem alturas com sufficiente exactidão, podendo
outrosim funccionar como luneta meridiana, como cir-
culo natural, como circulo meridiano, e ainda como
luneta de passagem, concentrando portanto em si todos
os instrumentos principaes de um observatório astro-
nomico, offerecendo, além disso, verdadeiras novidades,
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quer em sua disposição geral, quer em novos processos
que possibilitão para verificar e rectiflcar o instru-
mento. » Em vista do que foi de voto, concluindo o
parecer, que se concedesse o privilegio pelo tempo de
20 annos, máximo permittido pela Lei de 28 cie Agosto
de 1830, guiando-se nesse proceder por duas razões
mui imperiosas: l.a, novidade e importância do in-
vento; 2.\ grandes despezas na sua execução, com-
pensadas por um pequeno lucro, visto que muito difficil
ainda é a venda entre nós de instrumentos astronômicos
de tão subido valor.

Importante foi sem duvida tambem o parecer que
emittio a mesma secção sobre a petição de João Fre-
derico Richsen, que solicitava renovação do privilegio
concedido pelo Decreto n. 1937 de 17 de Junho de 1857,
sobre o qual depois de fazer algumas considerações,
conclue declarando que o peticionario effectivamente
exhibio na Exposição Nacional de 1861 e 1868 e na
Universal de Paris bons especimens de sua industria,
que lhe valerão prêmios e menção honrosa, e que,
tendo ultimamente introduzido novos e interessantes
melhoramentos nos seus ventiladores, com razão re-
quereu renovação, por dez annos, do privilegio que lhe
fora concedido, achando-se por isso no caso de obter
a requerida renovação de privilegio por mais_ dez
annos, não só como um prêmio dos esforços feitos e
dos resultados já obtidos pelo inventor, mas tambem
como um efficaz incentivo que o estimule a novos e
mais importantes commettimentos; sendo este parecer
approvado com a declaração de que na renovação do
privilegio solicitado se deverião comprehender os
melhoramentos feitos nos ventiladores primitivamente
privilegiados.

Foi ainda objecto de estudo desta secção o reque-
rimento recebido com o Aviso n. 36 de 26 de Agosto
de 4889, em que William G. Morisson pede privilegio
para usar de uma machina, que dizia ter inventado,
para enfardar algodão. A secção, tendo estudado a
minuciosa descripção, o desenho, a photographia e o
modelo, que acompanhavão a petição, e que perfeita»
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mente illustravão a invenção da « Prensa combinadora
de Morisson» destinada a enfardar algodão, fêno e
outros productos agrícolas, foi de parecer que era
realmente nova a combinação apresentada pelo reque-
rente, e racionalmente dispostos os elementos mecânicos
« parafuso sem fim, plano inclinado e roldanas » que
são empregados na machina. Não crê, porém, que tal
prensa possa lutar com as prensas hydraulicas empre-
gadas em paizes mais civilisados para os mesmos
misteres: poderá no entretanto prestrar bons serviços
em estabelecimentos agrícolas de pequena importância,
e por conseguinte se poderia conceder privilegio por
dez annos, ao que foi offerecido o_ seguinte addita-
mento: Concordando com a exposição da maioria da
secção, não pôde a minoria deixar de declarar que
esse privilegio só deverá vigorar nos lugares onde o
privilegiado, no prazo de um anno, estabelecer offi-
cinas de construcçõés dessas « Prensas», ou deposito
abastecido das mesmas, sem o que parece que se
embaraça a industria nacional em lugar de protege-la.
Tendo sido approvado o parecer em todas as suas
partes, ficou prejudicado este additamento.

Coube-lhe ainda responder ao Aviso n. 3 de 10
de Janeiro do corrente anno, do ministério da Agri-
cultura, que acompanhou o requerimento em que o
Dr. Joaquim Moutinho dos Santos, allegando melho-
ramentos por elle feitos no apparelho destinado á ex-
tincção da formiga saúva, que declarou ter inventado,
pedia prorogação, por 14 annos, do privilegio que,
por igual prazo, lhe foi concedido pelo Decreto n. 2682
de 3 de Novembro de 1860.

Depois de um estudo minucioso, como merecia a
pretenção, visto dizer respeito a um assumpto vital,
em relação à agricultura, a secção cumprio um dever
de justiça, concluindo que o privilegio requerido devia
ser concedido.

Sobre assumpto idêntico teve ainda de emittir o
seu juizo, mas ainda não resolveu cousa alguma,
porque o seu autor Egydio Guichard deixou de apre-
sentar alguns documentos importantes, de que carece
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a secção, para firmar sua opinião, dando-se o mesmo
em relação aos papeis dos Srs. Charles Bernard,
Faties & Duncan, Guilherme Telles Ribeiro, Bailes-
triní & Delamare, Gony Stephen, Henrique Matheo,
Guilherme de Castro e José Gomes de Oliveira Gui-
marães.

Informou mais sobre o requerimento vindo com o
Aviso, n. 28 de 16 de Junho de 1869, do ministério
da Agricultura, em que o cidadão francez C. Revillet
pedia privilegio para introduzir e applicar um novo
systema de construcção, pretençâo que a secção acre-
ditou nao ser digna de favorável acolhimento, sendo
este juizo confirmado pela Sociedade-em vista das pon~
derações íormuladas pela mesma secção.

Idêntico proceder teve a Sociedade com o parecer
que a referida secção formulou em relação ao reque-
rimento em que Freitas Guimarães & C, como ces-
sionario de Antônio Roux, pedião privilegio por dez
annos para construcção e uso da machina de exca-
vação de invento do mesmo Roux, sendp a secção de
opinião que a machina representada no desenho,, que
acompanhava o requerimento, não podia ser consi»
derada uma novidade, sendo apenas uma variedade
das colheres de rossegar, desde muito usadas em
obras hydrauíicas; mas que, se não havia novidade
na machina, havia muita e, da maior importância na
sua applicaçao á rossegagem do material empregado
em muitas cidades marítimas do Império para o fa~
brico da cal, pois que até agora as conchas, com que
se fabricava a cal, erão apanhadas por mergulhadores,
o que julgava anli-hygienico e até inhumano, e por
isso appiaudindo a applicaçao que se propunhão fazer,
os pelicionarios da colher de rossegar, entendia que
era de justiça a concessão de um privilegio por cinco
annos para a fabricação e uso da colher de rossegar
representada no desenho annexo á petição.

A' mesma secção foi remettido o requerimento de
Antônio Lúcio de Medeiros, recebido com o Aviso n. 51
de 13 de. Dezembro de 1869 do ministério da Agri-
cultura, pedindo privilegio para fabricar e vender a
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maehina de fazer cigarros, de que se diz inventor,
requerimento qne teve grande acolhimento da secçao
e desta Sociedade, menos no tempo pedido de trinta
annos, pois que era a sua opinião que, não obstante
ter reconhecido que o peticionario conseguio, por pro-
cessos simples e muito engenhosos., fabricar cigarros
mecanicamente, devia-se animar os aturados esforços
de inventor, concedendo lhe vinte annos de privilegio,

i máximo prazo que permitte a Lei de 28 de Agosto
de 1830. _ ¦ 

0 . . ,
Também mereceu a sua approvaçâo e da Sociedade a

pretençao de Ulysses Humbérl Ramus, que solicitava pn-
vilegio por vinte annos para a venda, montagem e fabn-
cação neste Império dos relógios de sua invenção, e por
elle denominados de corda invisível com systema de
agulhas e mecanismo de acertar(remonloir invisible avec
syslême d'aiguilhs et mise à 1'heure): sobre esta pre-
tenção a secção, depois de fazer varias considerações re-
sultantes de seus estudos e depois de apresentar a
lista dos inventores de melhoramentos na relojoana,
concluio que devia ser concedido a seu inventor pri-
vilegio por vinte annos para a venda, montagem e
fabricação neste império dos relógios descriptos e repre-
sentados nos documentos que acompanharão sua petição.

Ministrou ainda suas lnzes sobre a pretençao de João
Luiz Loth, que solicitava privilegio por quinze annos
para usar de um systema de enxergôes de molas com
armação de ferro, de que é inventor, sobre que a
Secção formulou a seguinte conclusão, que a Sociedade
nada alterou . « Tendo assistido na fabrica do peticio-
nario á preparação das molas que formão o elemento
principal do systema, e reconhecendo haver nelle novi-
dade e engenho, entendo que se deverá concederão
dito peticionario o privilegio pretendido. »

Foi seu ultimo trabalho no anno, cujo relatório
' faço, um parecer consagrado á pretençao de Alexan-

dre Brislal, que requeria privilegio por vinle annos para
fabricar e vender apparelhos de secear café, que affir-
mava ter inventado, emittindo a Secção sobre elle o
juizo, que passo a transcrever, depois de mostrar as
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vantagens resultantes de taes apparelhos : « Tendo
estudado o assumpto com a devida attenção, acredita,
a Secçao que se poderá conceder ao peticionario um
privilegio por dez annos para a fabricação e venda
neste paiz dos seccadores de café. »

{Continua.)

Memória sobre a cultura da mandioca.

(Conclusão.)

$ 10.—Limpas e decotes.

Tres limpas, em regra, são suficientes para o bom
desenvolvimento da mandioca, visto como esta planta
depois de atlingir todo o, seu crescimento pouco sofifre
com a vegetação do matto.

Somente nas primeiras limpas da mandioca con-
virá empregar-se a enchada de cavallo : as ultimas
limpas devem ser feitas com a enchada commum, a
fim de não damnificarera-se as tuberas então já volo-
mosas. „ L , A.

Alguns agricultores aconselhao o decote da mandioca
na oceasiao da ultima limpa com vistas de, amorte-
cendo o viço da planta, augmentarem-se as tuberas.

: 
Afora a vantagem de applicar-se os ramos deco-

tados á alimentação do gado, parece-nos que a pra-
tica do-decole não pôde trazer a outra vantagem.

Esta mesma crença havia em relação a cultura da
batata incleza, porém varias experiências mais mura-
ciosas e exactas, vierão demonstrar qne a suppressao
dos troncos e folhas,-órgãos geradores das raízese
das tuberas, - concorria antes, em grande parte, para
impedir a formação das mesmas tuberas.

E' esta ultima pratica que merece ser estudada pelos
nossos agricultores.

70
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S 11.— Colheita.

Assim como, em geral, pòde-se dizer que não ha
época certa para a plantação da mandioca, assim também
a sua colheita pôde ser feita â medida das necessi-
dades.

Esta preciosa planta goza do raro predica do de ter
por armazém o própria terra. Ao ¦ passo que a beter-
raba, a batata ingleza e outras plantas semelhantes
exigem uma colheita prompta, chegado o período da
madureza-, a mandioca depois de madura pôde ser co-
Ihida durante dous, tres e mais annos.

A colheita da mandioca faz-se á enchada, e quando
o terreno acha-se frouxo póde-se arrancar perfeita-
mente as raizes á mão, suspendendo-se a haste da
planta.

N'uma grande cultura talvez se possa empregar com
bom êxito o arado que Matheos Dombasle inventou
para a colheita da beterraba (1).

% i%.~Rendimento.

Paliaremos somente dos dous seguintes produetosda mandioca : farinha e fécula.
Segundo a opinião de alguns lavradores uma área

de 100 braças em quadro, plantada de covinhas abertas
a toa, dá regularmente 200 alqueires de farinha.

Inclinamo-nos a crer que esta mesma área racional-
mente preparada e plantada nos pontos em que as
linhas distantes uma das outras cinco palmos, secruzão,
pode produzir cerca de 1,875 alqueires ou 937 saccos
de farinha.

Este resultado que parece exagerado a primeira vista,
provamo-lo do modo seguinte :

JJma área de 10_ hraças em quadro plantada do
modo indicado pôde conter 40,000 pés de mandioca.
Ha tuberculos de um pé de mandioca que pesão 16

(1) Girardin e Dubrueil.TrailéElem. d'Agriculture cap. 2°, pag. 81.
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libras, mas sem tomarmos uma base tão alta >para o
nosso calculo, daremos como producção méàia (Je todos
os tuberculos de um pé 12 libras — peso bruto da
mandioca, Assim os 40,000 pés devem produzir 480,000
libras ou 15 arrobas de mandioca.

Segundo uma experiência que fizemos, 100 arrobas
de mandioca, pelo processo usual da fabricação da
farinha, dão regularmente 25 arrobas de farinha, 60
d'agua, e 15 de casca, crueira e polvilho. Se 100 ar-
robas dão 25 arrobas de farinha, 15,000 arrobas
devem dar 3,750 arrobas de farinha. Uma arroba de
farinha corresponde a meio alqueire e 3,750 arrobas dé
farinha correspondem a í ;875 alqueires ou 937 saccos.

Ainda reduzindo de metade este calculo temos quea cultura da mandioca, segundo um systema racional,
poderá ciarem 100 braças 468 saccos de farinha, em-
quanto que pelo processo rotineiro dá cerca de 100
saccos.

A...ora quanto ao rendimento da mandioca em fecula,
recorreremos aos dados que nos fornece o Dr, Shier (1),

Segundo o citado autor, em uma fazenda do Esse-
quibo colheu-se em um acre 25 tons. de mandioca.
O acre corresponde a undecima parle de 100 braças
em quadro e o ton a 2,000 libras ou 62 arrobas e
meia em 100 braças em quadro ou 11 acres, deve-se
pois colher 27o tons ou 17,050 arrobas de mandioca.

O mesmo Dr. Shier diz que a mandioca produz ura
quinto de seu peso em fecula. Assim 17,050 arrobas
devem produzir 3,410 arrobas de fecula.

Este resultado notável da mandioca cultivada em
condições favoráveis e as vantagens obtidas em Deme-
rara n'uma fabrica importante do Sr. James Gíen, fez
Simmonds dizer deste fazendeiro : « he has already
sbipped the article in considerable quantities to Europe
and it has been solei at a price which puts the pro-
fit upon sugar cultivation completely to the blusb. »

Não reputamos exagerado o calculo do Dr Shier
quando diz que 400 braças em quadro pôde produzir
17,050 arrobas de mandioca, porque, como demons-

(1) Tiie Coii-iuercial Products by P. L. Simmonds pag. 370.
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tramos, esta área de terreno plantada com mandioca
e dando cada pé 12 libras, deve dar 15.000 arrobas,
o que se approxima muito do calculo do Dr. Shier.

A' vista destas considerações que levamos apontadas
acreditamos que uma das industrias mais lucrativas
que pôde se desenvolver entre nós é a da fabricação
de feculas, até esta data muito rudimentar.

As fecularias, assim como as distillanas são duas
industrias que ao par de grande rendimento que dão,
têm a vantagem de poderem ser exercidas pela pe-
quena propriedade. Quem considerar o futuro que
aguarda á nossa lavoura ameaçada da maior calami-
dade que lhe pôde vir—o transtorno de seus braços
activos,— não poderá de certo desconhecer a vanta-
gem do estabelecimento de industrias que se podem
viver hoje com vantagem, serão, quando as grandes
propriedades forem atassalhadas, a taboa de salvação
para os nossos fazendeiros forçados então a seguirem
a pequena cultura e as industrias que exigirem mo-
dicos capitães.

Felizmente para nós temos na avançada industria
europêa modelos dignos de imitar-se e não nos resta
senão trilharmos por caminhos já bem conhecidos.
As fecularias e as distillarias agrícolas possuem hoje
apparelhos que ao lado da perfeição notão-se as favo»
raveis condições de simplicidade e barateza relativa.
O apparelho distillatorio de Egrat e o apparelho de
Joly e Camus para a fabricação da fecula são exem-
pios notáveis do que avançamos e que em lugar con-
veniente descreveremos.

Aqui concluímos a primeira parte deste nosso tosco
trabalho, dizepdo ao benevolo leitor:

Da veniam scriptis, quorum non gloria nobis
Causa sed utilitas officiumque

fuü.
Quissamã, 8 de Agosto de 1870.

.7. /. Carneiro da Silva.

Eio de Janeiro, 1870.—Typ. Universal deLabmmbrt, Rua dos Inválidos, 61 B.



SOCIEDADE AUXILIADORA

DA.

INDUSTRIA NA I NAL
N. 9.—SETEMBRO DE 1870

Sessão do Conselho administrativo em 1 fe#etenhré
de 18*90.

PRESIDÊNCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO DISTADO JOSÉ MARIA »A
SILVA PARANHOS.

** *

Ai-hão-se presentes os membros do conselho, Srs,
Conselheiros Paranhos e Barão das Tres-Bárras, Drs.
Nicoláo Moreira, Galvão, Lopo Cordeiro, Rebouças,
Bomsuccesso, Pereira Portugal, Souza Rego, Bartho-
lomeo, Pereira Rego Filho, Nascentes Pinto e Coronel
Norberto; José Botelho, Lellis, Henrique Nascentes e
Cardoso; sócios effectivos os Srs. Senador Domingos
José Nogueira Jaguaribe, Dr. José Arthur Murinelly,
Mathias Antônio de Moraes Brito, e Manoel Luiz
Regadas; e sócio correspondente o Sr. Dr. Jalio
Parigot- e declarando o Sr. Barão das Tres-Barras,
que então servia de Presidente, estar aberta a sessão,
70 ?3
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accrescenlou que depois de longa ausência, por achar-se
encarregado de importante e especial missão perante
paizes estrangeiros, achava-se restituido á corte e a
tomar conta da presidência desta Sociedade seu illus-
trado presidente o Exm. Sr. Conselheiro Paranhos, pelo
que lhe cumpria apresentar á mesma Sociedade e a
S. Ex. suas sinceras felicitações,agradecer ao conselho
a benevolência com que sempre o tratou, e pedir
desculpa por qualquer falta, que porventura houvesse
commetlido.

O Sr. Conselheiro Paranhos, assumindo a presidência,
disse que„dous deveres tinha a cumprir: o Io, agra-
decer á Sociedade a benevolência com qué o havia
distinguido, reelegendo-o seu presidente, quando se
achava fora do paiz, acto esse com que a Sociedade
Auxiliadora havia dado uma grande prova de seu
patriotismo, pois assim animou e honrou o seu com-
patriota e sócio que se achava ausente esforçando-se
por prestar ao paiz os serviços que delle forão exi-
gidos e que estavão ao seu alcance; o 2o, render a
deyida hmnenagem ao nobre e illustrado Sr. Con-
selheiro larão das Tres-Barras, que com tanta dedi-
cação e zelo havia dirigido a Sociedade como seu
muilo digno vice-presidente, sentindo que a Sociedade
ficasse privada da direcção que recebia das luzes
e experiência desse seu tão distineto membro.

Em seguida foi lida e, sem discussão, approvada a
acta da sessão anterior, que teve lugar em 16 de
Agosto próximo passado.

EXPEDIENTE.

Recebêrao-se participações dos Srs. Cnmmendàdor
Azevedo, Drs. Gabaglia e Miguel Antônio da Silva,
José Maria dos Reis, Sattamini e Macedo de que nao
lhes era possivel comparecer a esta sessão.

Carta do Sr. Dr. José Antônio do Valle Caldre e
Fiao acompanhando uma collecção do jornal.O In-
dustrial pelo mesmo senhor redigido em Porto-Alegre*
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e, pedindo que em troca lhe seja enviado O ÂÚxfc
Hado*; com o fim de extrahir delle os artigos quètenhão applicação á industria.—A' mesa para satisfazer.

Também foi enviada á mesa para satisfazer a exi-
gencia, feita pelo Sr. Conselheiro Director Geral daSecretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Com-
mercio e Obras Publicas, de uma collecção do Auxi-
liador para remetter ao Lyceo da capital da provinciado Amazonas, que a reclama.

Foi remettido â bibliotheca o American Farmer,
publicado em Baltimore em Junho deste anno.

Forão mais remettidos á bibliotheca os ns. 96, 97,
100 e 101 do periódico a Opinião Conservadora pu-biicado em S. Paulo.

Tendo a Sociedade de enviar uma commissão de
seu seio para em seu nome comprimentar a S. M. o
Imperador por oceasião do anniversario da Indepen-
dencia do Brasil, em 7 deste mez, forão para esse
fim designados os Srs. Conselheiro Paranhos, Senador
Jaouaribe, Drs. Galvão, Lopo Cordeiro, Bomsuccesso,
e Pereira Rego Filho, Coronel Norberto e Lellis.

O Sr. Dr. Pereira Rego Filho participou que a
commissão incumbida de, por parte desta Sociedade,
comprimentar e felicitar o seu digno e illustrado pre-
sidente o Sr. Conselheiro Paranhos pela sua volta a
esta Corte, havia desempenhado a missão de que fora
encarregada; e que S. Ex. agradecera as manifesta-
ções que em nome desta Sociedade lhe forão apre-
sentadas.

Foi lido o parecer do Sr. thesoureiro acerca; da
escola para adultos do sexo feminino, o qual ficou
sobre a mesa para ser tomado em consideração con-
juntamente com o da commissão especial sobre o
mesmo assumpto, e a que elle se refere.

Foi mais lido e também ficou sobre a mesa pára
ser discutido opportunamente o parecer da Secção
de Geologia applieada e Chimica industrial sobre a
a pretenção de Carlos Flèiuss e Carlos Linde, que
solicilão a concessão de privilegio por 15 annos para
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o fabrico e venda de uma masigt cuprica destinada a
preservar o ferro do costado dos navios da oxydação
e incrustações marinhas.

i

-• \
ORDEM DO DIA.

Tendo de continuar a discussão, começada na sessão
anterior, do parecer da secção de colonisação e esta-
tistica acerca da colonisação Chim, o Sr. Dr. Nieoláo
Moreira propoz, e assim se resolveo, que ficasse ella
adiada até a próxima sessão, visto não terem podido
comparecer a esta alguns membros do conselho, que
talvez terão de tomar parle na mesma discussão.

Pelo mesmo motivo propoz o Sr. Dr, Pereira Rego
filho, e foi resolvido o adiamento da discussão do
parecer da secção de finanças sobre a construcção de
um edifício, em que a Sociedade possa estabelecer
sua bibliotheca, museo e escola, e celebrar suas
sessões. /

Forão sem discussão approvados os seguintes pare-
ceres da secção de indústria fabril:

\.° O Aviso do Ministério da Agricultura, Commer-
cio e Obras Publicas de 9 de Fevereiro do corrente
anno, e mais papeis inclusos, versando sobre a preten-
ção do Sr. Rougeot ainé que pede privilegio por dez
annos, para estabelecer no Império uma fabrica a vapor
de tijolos hydraulicos, segundo o systema, que exhibe
em folha separada que tem por epigraphe — Descripção
sobre o modo de fabricar ladrilho hydraulico.—

A secção de industria fabril passa a informar, obede-
cendo ao que lhe foi prescripto.

O processo seguido no fabrico dos ladrilhos hy-
draulicos em questão consta da exposição feita pelo
petieiónario, a qual acompanha o requerimento; do-
cumento que é indispensável ler em sua integra, para
bem conhecer-se o processo completo.

Julgou-se a secção dispensada de o extractar.
Além de recinto espaçoso, onde em lugares sepa-

x&dos se executem as manipulações suecessivas que
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preparão a argamassa, se carece de prensa adequada
para moldar nas formas e proporções preferidas os
ladrilhos que, sob coberta enxuta e em prateleiras,
sâo expostos ao ar até a secca final.

A cal hydraulica e a arêa de calibre appropriado
constituem os elementos precisos. O tacto do fabri-
cante é que principalmente aprecia o gráo conveniente
de humidade do mixto e as boas condições delle. O
peticionario nada diz quanto ás proporções approxima-
das dos componentes.

E' sabido que a maior ou menor energia hydraulica
da cal fará variar as suas doses; entretanto, para
definir o processo, parece necessário que, pelo menos,
se mencione approximadamente quaes as doses em
geral empregadas, quando os componentes estejão nas
condições ordinárias.

Um dos membros da secção assistio ao processo
da fabricação e verificou que as operações mecânicas
estão de accôrdo com a descripção apresentada.

O peticionario tem um estabelecimento bem montado
onde fabrica os ladrilhos em questão, de vários pa-
droes, entre elles os iguaes ás amostras remeltidas á
Sociedade Auxiliadora e devolvidas com o presente.

E' certo que o emprego do vapor, o aperfeiçoamento
da prensa e algumas modificações nas operações
accessorias habilitarão o fabricante a produzir, por
menor preço, maior quantidade de produetos.

Estas vantagens serão colhidas, mediante despezas
proporcionaes ao novo material.

Nada consta relativamente a preços. A idéa dos
ladrilhos hydraulicos não é nova na Europa-, todavia
o peticionario pôde ser considerado o introduetor dessa
útil industria no Brasil.

A secção ignora que no Império alguém precedesse
ao peticionario no exercicio de semelhante industria.

O emprego desses ladrilhos é de subida utilidade
em numerosas applicações nos edifícios, e sobretudo
nos soalhos que devem estar em direclo contado com
terrenos humidos.

Inferiores pelo brilho e tenacidade aos ladrilhos de
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mármore, com elles rivalisão na variedade e belleza
dás combinações, e lhes são preferíveis todas as vezes
que se opte pelo menor peso; além disto, os ladri-
lhos hydraulicos torpão-se mais accessiveis ás fortunas
modestas, e, com excepção do mármore, de mais
fácil acceio que os outros empregados enlre nós.

Atlentas as razões expostas e o resullado dos estudos
feitos sobre a questão, a secção conclue declarando:

1.° A descripçãò do fabrico de ladrilhos hydraulicos
assignada pelo Sr. Rougeot ainé, em folha separada è
com data de 10 de Janeiro de 1870, é considerada
parte complementar e essencial do requerimento da
mesma data que o pelicionario apresenta pedindo
privilegio.

2.° Considera-se o fabrico dos ladrilhos hydraulicos
no Império como introducção útil de uma industria
vantajosa em freqüentes applicações nos edifícios;
pelo que torna-se digno de recompensa, na fôrma da
lei, o seu introductor.

3.° Não consta á secção que pessoa alguma prece-
desse no Império ao Sr. Rougeot ainé no fabrico de
ladrilhos hydraulicos, empregando o processo por elle
descripto e que deve completar, declarando approxi-
madamente quaes as proporções médias ou extremas,
dè cal hydraulica e aréa que emprega.

4.° Se a recompensa que o Governo Imperial julgar
opportuna fôr o privilegio, presuppõe a secção que
será circumscripta ao produeto—ladrilhos hydrau-
Ucqs—sem privilegiar as machinas nem as combinações
pu processos accessorios, que affectarião outras indus-
trjas.

Pelo que, pareceria conveniente que o peticionario
fosse obrigado a depositar no Ministério da Agricultura os
diversos padrões de ladrilhos que já fabrica e os de pa-
drõés novos que suecessivamente fabricasse.

»3.° Empregando-se o vapor, como declara o requeri-
mento, é de presumir que o peticionario esteja no caso
de abastecer o mercado com produetos mais baratos.

Entretanto, embora a secção reconheça ser conve-
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niente animar-se ao supplicante, julga, porém, que
acima desse sentimento existe o interesse geral de
deixar livre \ iniroducção dos mesmos ladrilhos, pro-
venientes de paizes estrangeiros. Outrostm, se o petí-
cionario entrar no gozo de algum privilegio, convém
que se lhe marque prazo dentro do qual elle, ou pessoa
que o represente, deva montar, pelo menos, uma fa-
brica em cada provincia do império, incluída no privi-
legio.

A' vista do expendido a Sociedade Auxiliadora, em
sua sabedoria, dirá o que melhor convém.—Rio de
Janeiro, em 3 de Agosto de 1870.—Giacomo Raja
Gabaglia.—José Maria Pereira. —Caetano José Car-
doso.

O incluso Aviso do Ministério da Agricultura, Com-
mercio e Obras Publicas de 30 do mez próximo passado,
refere-se ao requerimento, que o acompanha, do Sr.
Emilio Salvador Ascagne, que pede privilegio por dez
annos para a preparação, venda, importação e expor-
tação de um novo processo, de sua invenção, de em-
bu ti d os ^mosaicos de madeira.

A secção de Industria Fabril, para cumprir um dever,
vem apresentar parecer á respeito.

O peticionario não descreve processo mecânico es-
pecial; limitou-se a remetter a amostra que é devolvida
com o presente, e faz consistir nesse especimen a expo-
sição do invento allegado. Sem adduzir prova, affirma
que no systema novo de embutidos e mosaicos h#averá
economia de 50 °/_ sobre os produetos análogos em

A secção julga indispensável fixar aquillo de que se

Reduz-sea ideado supplicante ao seguinte: Com a
possivel perfeição, collão-se taboas ou folhas de ma-
deira de modo a formarem pequenos pranchões, sólidos
e taes que pareção constituir um único madeiro.

A união das taboas ou folhas é feita de maneira que
as espessuras de todas ellas compõem parle da face
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plana, visível e polida do embutido: consegue-se assim
facilmente apresentar uma superfície listrada pelos
matizes das madeiras escolhidas.

Qualquer que seja ò numero de folhas colladas os
pranchões ficão com a fórma final de parallelipipedos
rectangulos.

Preparados os pequenos pranchões, são depois cor-
tados em fragmentos que, por sua vez, se prestem a
ser coliados entre si formando corpos regulares ou
pequenos toros perfeitamente compactos.

Estes toros, que, em geral, serão prismas rectosr
contêm nas bases polygonaes oppostas o desenho do
mosaico ou embutido.

Quanto á altura dos toros, vem ella a ser a largura
dos pranchões previamente preparados.

Afim de abreviar e esclerecer a descripção deno-
minaremos estes toros—prismas-padrões— e admitti-
remos que elles tém a altura de 30 centímetros.

Isto posto, supponha-se que se fizesse passar nove
fios de serra, equidistantes entre si e as bases em
sentido perpendicular á altura on parallelamente às
bases do prisma-padrão ; este ficaria decomposto em
dez prismas parciaes, iguaes entre si, de altura de
cerca de tres centímetros e tendo todos as bases iguaes
ás do prisma-padrão, e, portanto, representando o
mesmo mosaico ou embutidos de madeira.

Os últimos prismas, que se poderião chamar folhas
de embutido ou de mosaico de madeira, constituem a
parte principal da idéa do pelicionario e sobre ellas e
os prismas-padrões é que a secção julga dever referir-
se a recompensa.

Percebe-se que dispostos os pequenos prismas (ou
as folhas de embutido) uns ao lado dos outros, se pôde
indefinidamente variar os desenhos e combinar super-
ficies maiores, em freqüentes applicações na marcenaria
e nas artes que delia dependem.

Em resumo, o processo inclue as seguintes operações
industriaes e distinctas.

1/ Processo preferido na formação dos pranchões.
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2.a Processo para cortar os pranchões e ajustar os
prismas-padrões.

3.a Confecção final das fomas de embutido, ou de
mosaico, e maneira de ajusta-las para as grandes
superfícies.'

O peticionario nada parücularisando em relação a
estas operações parciaes, parece evidente á secção que o
requerimento cousa alguma pretende que seja privile-
giada em tal sentido, e nenhuma asserção resta dizer
quanto â parle econômica.

Sô a experiência e o tempo mostrarão até que ponto
será proveitoso e econômico esse systema de embutidos,
em grandes superfícies, como soalhos e escadas; mas
desde já se evidencia sua proveitosa applicaçao nos
moveis, pequenos ornatos, eslojos e em outros casos
semelhantes.

A' vista do expendido e do estudo feito, a secção
declara:

1.° Sem garantir que o systema de embutidos de
madeira, conforme fica descripto, é invenção do Sr.
Emílio. Salvador Ascagne, não consta todavia a secção
que no paiz esse systema seja empregado, nem que se
fabriquem prismas com os mosaicos ou embutidos de
madeira para a marcenaria.

2.° Nada resta informar relativamente ás operações
preliminares para o fabrico dos embutidos em questão;
porquanto ha complela omissão da parte do peticionario,
e verbalmente declarou se que o requerimento alludia
apenas á confecção dos prismas, como aquelle que fora
apresentado, salvando-se sempre a faculdade de variar
segundo melhor se entendesse a fórma da face e os
desenhos dos embutidos ou mosaicos.

3.° Considera-se de utilidade, para algumas indus-
irias do paiz, o animar-se ao peticionario para que
introduza a nova industria no Império e fabrique nelle
embutidos no systema exhibido pelo specimen que
apresentou.

4.° Será inconveniente ás industrias o vedar a concur-
rencia dos mesmos produetos fabricados em paizes es-
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trangeiros; pelo que, q monopólio da importação em
favor do peticionario parece injustificável.

$.° A secção nada pondera' quanto ao prazo e res-
tricções, no sentido que em tempo determinado a nova
industria seja effectivamente introduzida no paiz, porqueconsidera esses assumptos subordinados á recompensa
qué o Governo Imperial julgar applicavel ao caso.

$is o que occÒrre submetter á decisão da illustra-
da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional queopinará pelo que fôr melhor.

íUo de Janeiro, 13 de Agosto de 1870.—Giacomo
Búja &abaglia.—-José Maria Pereira. —Caetano Jps$
Cardoso. '

Tendo em seguida sido approvada a urgência pro-
posta pelo Sr. Dr. Pereira Rego Filho, foi também
sem discussão approvado o seguinte parecer da sec-
ção de geologia applicada e chimica industrial.

Corn o officio da secretaria desta Sociedade, datado
dç 30 de Junho do corrente anno, foi presente á
secção de Geologia'applicada e chimica iudustrial o
Aviso do ministério dá Agricultura, Commercio e Obras
Publicas de 28 do mesmo mez acompanhando ore-
qqerimenlQ em que Carlos Fleiuss e Carlos Linde so-
licitão do governo imperial privilegio por 15 annos
para o fabrico e venda de uma massa cuprica, des-
tinada a preservar o ferro do costado dos navios da
oxydação e incruslaçôes marinhas, afim de que esta
secção informe com seu' parecer sobre o merecimento
desta pretenção. '"

Os peiicionarios dizem, que depois de tenazes ex-
periencias puderão descobrir uma massa cuprica, que,dada sobre o costado dos navios, preservão-os da
oxydação e de todas as producções orgânicas, quétanto estragão como retardão a marcha de taes na-
vios, exigindo muito trabalho e despezas para serem
limpos de tempos em tempos ém diques ou mortonas.

Allegão os supplicantes em favor de utilidade e con-
veniencia de sua pretenção os resultados, que colhe-
rão da applicação do seu invento nas barcas de vapor
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fluminenses, que navegão nesta babia entre a4 Çôrte.
e Niçthero^, e no vapor Paulista da carreira de Sap-
tos, invocando em seu favor a autoridade insuspeita
(je officiaes distinctos de nõssá marinha de güerrà e
mercante, taes como os Srs. conselheiros João Maria
Wandenkolck, JesuinoLamego Costa, Elisiario Antônio
dos Santos e do commandante do vapor Paulista Joa-
quim da $ilva Teixeira, dos quaes apresenta doeu-
mentos comprohatorios. ,

Convencidos 3a utilidade do seu invento, pedem os
supplicantes privilegio exclusivo por 15 annos para
só elles poderem compor e vendera dita massa por
preço razoável, cujo máximo será estipulado pejo Go-
verno Imperial de accôrdo com elles, sujeitándo-se
â condição de ficar sem effeito tal privilegio, se por
ventura a pratica ulterior não corresponder ás ex-
periencias feitas.

A secção depois dè estudar a massa de que sâo
inventores os peticionarips, em sua fórmula e com-
posição chimica (o que constitue ò seu segredo) exa-
minou o estado do costado das Barcas Fluminenses,
em que foi applicada ha muitos mezes essa massa
e âchou-o em perfeito estado de conservação e Iim-
peza, o que não a sorprehendeo á vista da natureza
dos produetos componentes de tal massa, que alem
de proteger á superficie do ferro da aeção da água e
$0 ar por sua impermeabiíidade, goza de proprie-
dades altamente venenosas, impedindo porisso a pro-
ducção dos mariscos, que tanto damno causão aos napas.

A massa em questão, tão simples em sua comjH}-
sição, quanto eíficaz em seus effeitos, visto como
prehenche os seus fins, applicada por meio de uma
brocha ao coslado dos navios de ferro, fôrma uma
camada semi-concreta que é facilmente destacada pelo
attrito de um corpo sólido e resistente, mas que re-
siste ao attrito da água em temperatura ordinária.

A secção julga que os peticiónarios prestarão as-
signalados serviços á industria e navegação «Io paiz,
tornando-se por isso merecedores da protecção do 0o-
yerno Imperial, tanto mais quantq. afastando-sé das
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normas geralmente seguidas e mostrando-se superio-
reè ao sentimento de puro interesse pecuniário, se
sujeitão voluntariamente à vender o produeto dé sua
industria por um preço cujo máximo será estipulado
pelo Governo Imperial de accordo com elles.

A' vista destas considerações a secção é de parecer:
i.° Que a massa cuprica da invenção dos peticio-

narios, destinada á conservação do costado dos na-
vios de ferro é um exeellente produeto, tão simples
em sua composição, quanto eficaz e que promette
prestar grandes serviços á navegação.

2.° Que essa massa actúa como meio protector do
ferro, constituindo uma camada isoladora, que por
sua impermeabilidade impede a oxydação do ferro e por
sua acção venenosa destrue qualquer germen animal.

3.° Que aos peticionarios poderá o J&overno Imperial
conceder o privilegio exclusivo que pedem para o fabrico
e venda do mesmo produeto pelo tempo de 15 annos.

Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional em 1 de Setembro de 1870.— Dr.
Antônio Corrêa de Souza Costa.—Bartholomeu Pereira.

m

E nada mais havendo que tratar o Sr. presidente
levantou a sessão, dando para ordem do dia da se-
guinte : discussão de pareceres adiados, começando
pelo do que trata da colonisação chim.—José Maria
da Silva Paranhos, Presidente. — Dr. José Pereira
Rego Filho, Secretario Geral.— João Evangelista de
Negreiros Sayão Lobato Sobrinho, Secretario adjunto.

Sessão do conselho administrativo em IV
de Setembro de 18*70.

pbesideíícia do exm, sr. conselheiro de estado jose' mariada
Silva Paranhos.

Achando-se presentes os membros do conselho, se-
nhores conselheiros Paranhos e Barão das Tres-Bar-
ras; Drs. Nicoláo Moreira, Souza Rego, Lopo Cor-
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deiro, Paula Freitas^ Miguel Antônio daSilva, Siqueira
Filho, Rebouças, Pereira Pprtugal, Bomsuccesso,
Sayáo Lobato Sobrinho, Pereira ftego Filho, e Nas-
centes Pinto; commendadores Azevedo, e Norberto;
mestre em artes Garcia; José Botelho, Lellis, Jpsé
Maria dos Reis, Lidgerwood, Haring, HennquesNas-
centes, e Deschamps de Monlmorency; sócios effecti-
vos os Srs. Manoel Joaquim Valenlim, Mathias Anto-
nio de Moraes Brito*e Manoel Luiz Regadas; eso-
cios correspondentes os Srs. Drs Júlio ParigoteJoao
Pedro Carvalho de Moraes; foi aberta a sessão; lida
O, sem discussão, approvada a actà da anterior, que
teve lugar em o Io do corrente mez.

.1 ... 
¦;-¦-¦¦¦¦'-y.

EXPEDIENTE.

O Sr. Secretario Geral participou que em 5 de Se-
tembro se remetteu à secção de machinas e appare-
lhos, para informar, o requerimento em que Duarte
Alves Machado solicita a concessão de privilegio para
usar de uma machina que diz ter inventado, para pre-
parar cigarros, o qual foi recebido com o Aviso n. 32
de 3 do mesmo Setembro do Ministério da Agricul-
tura, Commercio e Obras Publicas.

Carta do Sr. Alexandre Affonso da Rocha Sattamini,
em que participa que parte para a provincia do Rio
Grande do Sul em serviço do governo, e offerece por
isso alli seus serviços á Sociedade.

Forãò recebidos com agrado e remettidos abiblio-
theca os ns. 1, 2 e 3 do periódico Trabalho, publi-
cado á expensas da Sociedade «Reunião dos Expo-
áitores da Industria Brasileira.»

O Sr. Dr. Nicoláo Moreira apresentou quatro nu-
meros do Correio Nacional em que tem sido publi-
cada a discussão havida entre S. S. é o Sr. Quin-
tino Bocayuva acercada colonisação Chimy e por pro-
posta do Sr. Dr. Rebouças sô resolveu que sejão os
artigos relativos a essa discussãotranscriptos poiw-
xiliador da Industria.,

O Sr.Dr, Pereira Rego Filho participou que a com-
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missão encárrè^dà de, em nome desta Sociedade,
w^pfiiim^r |í;y;lÉ[í *1ò'J]M^efóg-br no dia 7 do cór-
rente mèz; aríníyèrsarí Ò da Independência do Brasil;
havia desempenhado a missão que lhe fora dada; è
que ao discurso que por essa oceasião tivera a honra
de prdhUiidãr e que entregava, S. M, o Imperador
se di^riáíra responder: « Associò-mé às congratulações
da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional; >>

, Q Sr. presidente declarou que a resposta de &ua
Magestade era recebida com muito especial agradoy é
què o discurso seria remettido ao Sr. Dr. redactor
do Auxüiador para o fazer publicar. [

Foi lido e ficou sobre á mesa, para ser opportü-
namente tomado em consideração, o parecer da sec-
ção de machinas e apparelhos sobre a pretenção de
Raymundo Carlos Leite & Irmão, que solicilão a con-
cessão de privilegio por vinte 'annos 

para usar de um
apparelho, qué declararão ter intentado, sob a denomi-
nação de Auto motor á vento.

Carta do Sr. Dr. Hygíno Alvares de Abreu SÍÍva
em què diz que, desejando ensaiar a creação do bi-
cho da seda que se sustenta da folha do mamono,
necessita que lhe sejão remeUidos alguns ovos, de-
venilo essa remessa, a reafisar-se, ter lugar por in-
termedio do Sr. Dr. José Rodrigues de Lima Duarte,
de Barbacena.— Á* Mesa para satisfazer, sendo pos-sivel.

Fôrâo apresentadas duas propostas, uma para spcio
correspondente e outra para effectivo; e sendo appro-
vada a urgência pedida para que as referidas pro-
postas fossem submeltidas á votação nesta mesma
sessão, fôrão approvados sócios effectivos os se-
nhores;

.Di*. Antônio Luiz AffbnsO dè Carvalho;¦ Deputado á
Assembléa Geral pela provincia da Bâhiar Presidente
dà Provincia dò Paraná1, è morador actualmente no
Gmivehm dé Santo Antóhió desta Gidadey e

Francisco Pereira Castro, fazendeiro' morador em
Monte Alto, Provincia dá Balia, áèndo séú cofres-
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pondènte nesta Côrté p 3r. br. Àflfotób de Carvalho;,
é sendo ambos propostos pelo Sr. Di*. Mijgiiél Anto-
iííòi dá Silva; e [Z.Z' ( , ..... ¦.-.;'¦ Klkv'

Sócio còrréspondéníè óSr. DèzeÉbárgadBr Bernar-
do Avelino, Gavião Peixoto, fazendeiro iia Píovihcíâ
de S. Paulo, proposto pelo Sr. Dr. íose Ái'ü||isto
Nascentes Pinto.

O Sr. Director dos Cursos e da Escola nocturna
disse que, estando «desoccupado o prédio nacional da
rua dos Ourives, donde se havia mudado ultimamente
o f ospital da Ordem 3.a do CÍarmq, lhe parecia que,
mediante às competente^ solicitações pòcleria ser elle
obtido para ahi se estabelecer a íscola nocturna, ao
que o Sr. Presidente respondeu que o Conselho toma-
va conhecimento da communicação do Sr. Director
da Escola, e opportunamente resolveria a semelhante
respeito o que julgasse mais conveniente.

O Sr. Commendador Azevedo apresentou uma car-
ta, que de Wildbad lhe escreveu o Sr. Marcos Au-
tonio de Macedo em 24 de Junho do corrente anno,
acompanhando um caixote com sementes de tamaras
do Egypto, pelo mesmo Sr. Macedo colhidas em unia
excursão ao Nilo por oceasião de ir assistir á aber-
tura do canal de Suez-, accrescentandot o mesmp Sr.
Azevedo que achava conveniente que fosse publicada
no « ^uxiüador» a referida carta, e que se distribuis-
sem as sementes, entregando-se ao Sr. Director do
Passeio Publico umas que vinhão separadas das ou-
trás; e assim se resolveu.

ORDEM DO DIA.

Entrando em discussà.0 o parecer j^ Secção dé" Fi-
nançâs sobre a proposta para a çphstrucçãò dejim
prédio, onde possa a Sociedade celebrar suas Sessões,
e, estabelecer bibliotheca, museo e esteta, propoz o
Sr. Commendador Azevedo, e foi approvado que Je
nomeasse uma Commissão, á qual fosse dado o ;,en^
cargo de orgánisar e apresentar a planta e orçamento
para essa construcção. Em conseqüência dessa reso-

*
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lução forão designados para a referida Commissao os
Sr/;. Commendador Joaquim Antônio de Azevedo, Dr.
André Pinto Rebouças, José Botelho de Araújo Car-
valho, Dr. Júlio Parigot, e Mestre em Artes José
Manoel Garcia.

Entrarão mais em discussão os seguintes pare-
ceres:

1.°

« A Commissao encarregada de interpor seu pare-
cer sobre a primeira parle da proposta apresentada
pelo Sócio effectivo o Sr. Dr. Luiz Henrique de Mo-
raes Garcez na Sessão do Conselho da Sociedade Au-
xiliadora da Industria Nacional de 4 de Maio ultimo
para a creacão de uma escola de adultos do sexo
feminino, entende que da educação das mulheres de-
pende a sorte dos estados, e que a civilisação pára
á porta do lar doméstico, quando ellas não estão
preparadas para recebe-la: pensa mesmo que as mu-
lheres, em seu caracter de mais, esposas, ou ser-
ventes, destroem a educação que os meninos rece-
bem nas escolas, quando ellas não possuem ao menos
os rudimentos da instrucçao primaria, e não duvida
affirmar que os costumes e as preoccupaçoes se per-
petuão por ellas, e que jamais poderá alterar-se a
maneira de ser de um p.>vo qualquer sem mudar as
idéas e os hábitos da vida das mulheres.

(. E' innegavel que existem em todo o Império, e
mesmo no município da Corte muitas adultas ainda
analphabelas, não fallando das míseras escravas, cuja
condição suppõe necessariamente a mais crassa igno-
rancia.'

« Já é tempo de remediar este mal.
« Por si só não pôde o Governo acudir de prom*

pto a todas as necessidades do paiz.
« Cumpre á iniciativa particular empregar os meios

a seu alcance para, ao menos no que diz respeito á
instrucçao popular, auxiliar o mesmo Governo nos
esforços que tem feito para dotar o paiz com este
melhoramento.
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« Entre os muitos meios de que podem lançar mão
os particulares para o desenvolvimento da educação
do povo é o primeiro em ordem, e tambem o mais
profícuo a abertura de escolas nocturnas, ou pelomenos dominicaes para os adultos.

«A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
já deu uma brilhante prova de seu patriotismo, crean-
do uma dessas escolas para o sexo masculino.

« Já fez muito em vista dos poucos recursos pe-cuniarios de que dispõe, e dos muitos encargos que
para utilidade publica se tem imposto espontânea e
generosamente.

« Ignora a Commissão se o cofre da Sociedade
comporta a despeza indispensável com a creação pro-
posta pelo iilustre sócio o Sr. Dr. Garcez.

« A ser possivel, a Commissão é de opinião quese abra a escola para adultas, ainda mesmo que,
por ora, as lições só possao ser dadas nos domin-
gos, quer na casa em que tiver de funccionar a es-
cola para adubos, quer em algum collegio particu-lar, de cuja directora se obtenha consentimento,

« E' provável que a principio poucas pessoas se
queirão utilisar deste favor da Sociedade, porisso quemuitos pais e maridos serão os primeiros a desço-
nhecer as vantagens da instrucção para suas filhas
adultas, ou para suas esposas; mas não tardará queo bom resultado, que de seus estudos colherem ai-
gumas das alumnas mais intelligenles, disperte a emu-
lação de quantas mulheres analphabetas tiverem disso
noticia, e que se complete a lotação da escola; e ò
exemplo da Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional não deixará de ser imitado por outras associa-
ções que se votão a promover o progresso material
e moral do império diamantino.

« Tal é o parecer da Commissão.
« O illustrado Conselho, porém, resolverá como em

sua alta sabedoria melhor entender.
« Sala das Sessões em o 1.° de Agosto de 1870.—

José Manoel Garcia4—Dr. Nicoláo Joaquim Moreira.
—Alexandre Affonso da Rocha Sattarhini* >>

70 2H



— 370 —

2,°

« Em cumprimento ao officio do Sr. secretario geral,
datado de 18 de Agosto do corrente anno, ácompa-
nhando o parecer da commissão ad hoc sobre a escola
primaria para o sexo feminino, e consultando-me, na
qualidade de thesoureiro da Sociedade, se o cofre delia
comporia a despeza, que se tenha de fazer com a
ereaÇão dessa escola, cumpre-me declarar o seguinte :

«1.° Que não poderia responder satisfatoriamente,
porque a commissão não mandou orçamento algum das
despezas que se tem de fazer com essa escola;

c. 2.° Que, quando mesmo tivesse vindo esse orça-
mento, responderia que não é possível por emquanto
fazer despeza alguma, visto que pouco se tem cobrado
das mensalidades dos nossos sócios;

cc 3.° Que, dado o caso que o cofre da Sociedade
estivesse regorgitando de numerário, na qualidade de
sócio e thesoureiro delia havia de oppôr-me á creação
de semelhante escola, pelo principio único de que não
se trata de uma escola industrial ou agricola, mas sim
de uma escola de instrucçao primaria, sendo os esta-
tutos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
muito claros e terminantes, como se vê no cap. Io,
art. Io a 3°.~Rio de Janeiro, em 25 de Agosto de
4870.—0 thesoureiro, José Botelho de Araújo Car-
valho. »

Depois de ter feito a semelhante respeito algumas
considerações o Sr. Garcia, forão approvados os dous
pareceres já citados, e por conseguinte approvada a idéa
da creação de uma escola para adultos do sexo femi-
oino, a qual será opportunamente posta em execução.

Tendo de entrar em discussão o parecer da Secção
de Colonisação e estatística sobre a questão « Convirá
ao Brasil a importação de colonos Chins? » Foi re-
solvido que se adiasse para outra sessão essa discussão,
visto não estarem presentes o Sr. presidente da Secção
de Colonisação, e outros senhores, que terão de tomar
parte na discussão,



Sendo approvada a urgência proposta pelo Sr. se-
cretario geral, foi submettidoá votação, e sem discussão
approvado o parecer, nessa mesma sessão apresentado,
da Secção de Machinas e Apparélhos:

« Requererão a 15 de Março de 4870 Raymundo
Carlos Leite & Irmão, privilegio por vinte annos para
a construcção e venda neste paiz de um motor aéreo
de sua invenção (dos vulgarmente denominados moinhos
de vento), que appellidárão auto motor a vento.

« A petição veio acompanhada de um desenho e
de 

"uma exposição assaz clara do motor.
« Os motores aéreos ou moinhos de vento são os

motores mais econômicos que se conhecem.
« TJtilisão o movimento do ar atmospherico do mes-

mo modo que os motores hydraulicos aproveitão os
movimentos d'agua das nascentes e dos rios.

« Ao passo que as nascentes e os rios em condições
de serem aproveitados pelos motores hydraulicos só se
encontrão em localidades excepciona.es, ha pelo con-
trario movimentos de ar por toda a parte, e os mo-
tôres, que delles se utilisão, podem ser estabelecidos
em qualquer situação.

« D'ahi provém o uso mui freqüente que destes
apparélhos se faz em toda a Europa, sobretudo nos
variados trabalhos da industria agricola, e notoriamente
na moagem do trigo e de outros cereaes, na elevação
da água dos poços e dos rios para a irrigação.

« Além de prestarem serviços muito importantes e

positivos, realcão e dão á paisagem os moinhos de
vento uma animação e um encanto muito particulares,

« No Brasil não se sabe porque é ranssimo ver
um movimento de vento.

« Dizem que outr'ora quando florescia a cultura
do trigo na provincia do Rio Grande do Sul, havia
muitos moinhos de vento sobre as colunas que rodeiao o
Rio de Janeiro.

« Infelizmente, apezar de todos os esforços empre-
gados pelo Governo Imperial e por alguns patriotas,
ainda não foi possível reviver no Rio Grande do Sul
àcultura do trigo, que não so contribuiria muito pode-
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rosamente para a riqueza nacional, como também parao desenvolvimento intellectual da população rural dessa
importantíssima provincia, hoje quasi que exclusiva-
mente occupada nas rudes e semi-barbaras praticas da
criação do gado*

« Os moinhos de vento são»de invenção muito antiga.
« Suppôz-se por muito tempo que tinhão sido im-

portados na Europa pelos Cruzados ao voltar da Terra
Santa; está hoje, porém, verificado que forão inven-
tados no Oriente, mas introduzidos na Europa pelaRússia, pela Polônia e pela Hungria.

« Ultimamente tem-se realisado melhoramentos im-
portantes na construcção dos moinhos de vento.

« Berton de 1850 a 1862 aperfeiçoou a construcção
das azas dos moinhos dando lhes uma disposição ana-
loga á das venezianas.

«Amedée Durand apresentou pouco depois um
motor * aéreo de orientação automática e graduação da
superfície de acção do vento por meio de um peso,
que tem sido empregado em França com muita acei-
tação.

« Na Exposição Universal de Paris de 1867, forão
exhibidos quatro especimens de motores aéreos porLepante de Pariz, Mahondeau de St. Epain, Mormis de
Montpellier, no systema imaginado pelo engenheiro
Dillons do Corpo de Pontes e Calçadas; de França,
e pela Sociedade Belga de Chantilineau no systema
Thirion—.

« O moinho de vento de Mahondeau se orienta, e
se regula por si mesmo, ou, como se diz na arte, é
de orientação e de registro automáticos.

« São machinismos muito simples e muito baratos.
« O que estava na Exposição de Pariz era do mo-

dico preço de 600 francos (300$000 ao cambio de 500 rs.
por franco).

« Em 1867 havia já em França mais de duzentos
moinhos em trabalho,

« Os moinhos de vento de Mahondeau empregão
para regular a acção do vento sobre as azas, molas
de aço e têm nisso um ponto de semelhança com o
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auto motor a vento, para o qual pedem privilegio Ray-
mundo Carlos Leite & Irmão.

« A Secção de Machinas e Apparelhos estudou todos
os documentos annexos á sua petição, e examinou um
modelo do apparelho.

Adquirio assim a convicção de ser mui racional e
bem imaginada a sua eonstrucção, e de que pôde prestar
excellentes serviços á nossa agricultura.

« E', pois, de parecer a Secção de Machinas e Ap-
parelhos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacio-
nal que se deverá conceder privilegio por vinte annos
a Raymundo Carlos Leite & Irmão para a eonstrucção
e venda neste paiz do auto motor a vento descripto
e representado nos documentos annexos à sua petição
de 15 de Março de 1870.

« Sala das Sessões da Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional, em 12 de Setembro de 1870.—
André Rebouças.— Dr. Antônio de Paula Freitas.—
Guilherme Von Vlech Lidgerwood. »

E nada mais havendo que tratar, o Sr. presidente
levantou a sessão, dando para ordem do dia da se-
guinte: discussão sobre a colonisação chim.—José Ma-
ria da Silva Paranhos, Presidente.—Dr. José Pereira
Rego Filho, Secretario geral. —João Evangelista de Ne-
greiros Sayão Lobato Sobrinho, Secretario adjunto.

Discurso
Proferido perante S. M. o Imperador pelo Sr. Dr. José Pereira

Rego Filho, como orador da commissão encarregada de, por
parte da Sociedade, comprimentar ao mesmo Augusto Senhor
no dia 7 de Setembro de 1870.

Senhor 1— « Jamais deixou de ser lembrado com
verdadeiro júbilo e veneração o anniversario da indepen-
dencia de um povo, como penhor sagrado que è de sua
existência politica, por symbolisar sempre a iniciação de
uma éra inteiramente nova nos annaes de sua historia.

« E pois a Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
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cional, acompanhando as manifestações patrióticas que
regorgitão de todos os corações brasileiros, os quaes
cheios de animação saúdão o 48° anniversario de sua
emancipação, nos envia perante, o Excelso Throno de
V. M. Imperial, para render a homenagem e respeito
de que são merecedores os Soberanos que sabem
manter illesos os thesouros que se lhes outorga;
fazendo outrosim votos á Divina Providencia para
que se perpetue a memória de tão grande dia, que
ella tem fé será sempre annunciador de paz e prós-
peridade na Terra de Santa Cruz. »

Discurso

Pronunciado na sessão da Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional, em 16 de Agosto de 1870, pelo Dr. Nicoláo Joaquim
Moreira, discutindo-se o parecer da Secção de colonisação e
estatística.

Senhores. — Encetando a discussão de tão importante
matéria, eslá longe de nossas vistas o fazer a luz, e
muito menos arcar com o distincto presidente e re-
lator da secção de colonisação e estatística desta So-
ciedade a quem, ha muito, acostumamo-nos a respeitar
pela illustração de seu espirito e excellentes quali-
dades que o recommendão; nosso único fim é este-
reotypar as nossas idéas, e, reivindicando o sagrado
direito que assiste á sciencia medica em ser ouvida
nas altas queslões de immigração e colonisação, gra-
var um protesto contra a maneira porque procedem
os governos do paiz em detrimento de nossos inte-
resses e do futuro de nossos filhos.

Que a medicina, senhores, deve intervir na resolução
do problema, que discutimos, é facto que está fora de
toda a contestação. Ahi se achão essas nações civilizadas,
cujas pegadas procuramos seguir, consultando a, cada
momento a divina sciencia de Hippocrates sobre as van-
tagens ou desconveniencias das immigrações de certos
povos, consideradas quer debaixo do ponto de vista an-
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thropologico, quer relativamente á necessidade de bo-
mens como puras machinas de trabalho.

E com effeito, senhores, basta considerar que a scien-
cia medica estuda o futuro do homem ainda ímmergido
no mundo das possibilidades, que o segue em seu des-
envolvimento embryonario. recebe-o nas portas da vida,
provoca-lhe o primeiro vagido, embala-o em seus bra-
cos, acompanha-o nas diversas phases da vida, corre
em seu soecorro quando acommettido pelas enfermida-
des physicas e moraes, curando-o muitas vezes,allivian-
do-ona maioria dos casos, e consolando sempre, e que
mesmo despedaçados os laços que prendem o espirito a
materia,oppôe-se á decomposição desta dando por assim
dizer uma fictícia ímmortalidade ao cadáver ; sciencia a
quem o legislador consulta acada momento, os juizes
invocão o seu auxilio e a religião santifica os preceitos
para se comprehender que não deve ser esquecida
quando se trata de factos que podem deturpar a nossa
raça, enfraquecer o nosso organismo, fraquear anossa
inteligência e compromelter a nossa nacionalidade.

Ainda mais, senhores, se a immigração e a colomsa-
Cão são sujeitas ás leis naturaes que as constituem uma
Siencia d_ applicaçao (1) e se é indispen^vepara que
a immigração seja proveitosa, que o immigran e possua
asSS qua idades physieas, moraes emtellectuaes,
aq^rnsenãc>á anthropologia ethnologiçasedeve^ped.r
as verdadeiras bases de uma immigração em regra 1

Se oseeundo acto da immigração é a colomsaçao e se
sem o flm deliberado de formar colônias a immigração
é de pouca importância para o progresso real do paiz,
será indifferente a qualquer nação receber em seu seio

povos dè cujo cruzamehto com os aborígenes resulte
nm ordducto defeituoso?

De certo que não;a anthropologia nos mostra que seos
rruzamentos melhôrãoas raças, muitas vezes também
as deSão quando se estabelecem de um modo dis-
______? A^simèque os Hollandezes em Malacapro-

SÊi'desgãUmente; que na Europa a «mao da

(i) Duval.
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raça branca com a amarella dá uma progenie fraca
pouco intelligente e de vida curta.

A raçahybrida dos Papüas é sem vigor e sem ener-
gia moral, e sujeitando-se facilmente á escravidão. ARussia que ha dous séculos se enlaça com os Mongóes
continua ainda na retaguarda dos povos civilisados

A constituição da raça ariana, tão bella nos antigos
germanos, perdeu toda a sua pureza desde que se derãocruzamentos com as populações slavas e armenianas.

Aos exemplos tirados dos Fitgidenses, Zelandezes,mestiços malaios, creoulos da costa oceânica, poderia-mos adduziros dos habitantes de Java cruzados com osHoilandezes e cujos productos hybridos não chegão áterceira geração ; os dos Halfs-Cast da índia cuja mortee prematura e sem reproduccão, ou quando a deixão,étraça e doentia, finalmente os dos mamelouks que du-rante uma existência de 550 annos no Egypto nem umso tem dado uma linhagem subsistente.
Em nossa opinião, senhores, os povos não degene-rao quando sua fusão se faz por meio de uma boa selec-

çao. As alhanças entre povos de uma mesma raça sãoessencialmente benéficas.
Dous povos que, reunindo uma grande somma de boas

qualidades moraes e physicas, se cruzassem numerosasvezes, se ennquecerião infallivelmente.
A condição essencial portanto, para a obtenção deuma feliz progenie consiste em evitar as allianças dos ex-tremos e em approximar as raças mais ou menos simi-lares, devendo-se em vez de seguir as idéas de Buffòn

IfJtZ* Pel° conírario era leites geographicos maisrest ictos, e se quereis, senhores, ter exemplos conclu-dentes dos perigos que se encontrão na união de raçasdisparatadas, estudai a degradação a que chegarão osdescendentes dos companheiros de Albuquerque e Vascoda Gama que conquistarão a Malaia e alliárão-se comos indígenas, o resultado do cruzamento dos Russianoscom os asiáticos, os mestiços caucasos africanos, osUsquos e os Gnffos que guardão todos os traços do typoinferior, com a diminuição, apenas, do pimentoE uma desgraça, senhores, porém.é ao mesmo tempo
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uma verdade demonstrada pela observação e pelas leis
anthropologicas que as raças inferiores imprimem seus
caracteres, e de um modo indelével, nas raças superio-
res. A raça européa, diz um distincto etnographo,har-
monica de forma, parece abater-se na combinação com
outras raças, pois que os mestiços patentêão sempre a
constituição asiática, arábica ou africana. Tudo é calmo
e medido nos caracteres anatômicos da raça mãi; tudo
é enérgico, violento e accentuado nos signaes orgânicos
das raças secundarias. Parece mesmo, escreve também o
eminente physiologista Bérard, que certas raças impri-
mem mais fortemente do que outras seus caracteres em
seus descendentes. Assim é que quando os mongóes se
misturão, ainda que em pequena proporção, com qual-
quer povo, este permanece mongolisado por longo
tempo.

E nem póde ser de outro modo, porque, senhores, a
natureza assim como é simples ém suas leis, é deter-
minativa e fixa em seus resultados.'

A terra, apezar da antigüidade da sua creação, ainda
não deixou degyrar em roda do sol, a aurora ainda pre-cede o dia, o crepúsculo da. tarde denuncia a noite, o
fluxo e o refluxo das águas do mar são previstos e cal-
culados, os elementos permanecem em seus ambien-
tes, os seres vivos em seus meios, a rosa desabrocha
sobre o influxo dos raios solares, o cactusexpande-se ao
brando orvalho da noite, a fauna americana não se
encontra no continente europêo nem a deste nas re-
giões asiáticas, e o homem, mesmo apezar de áizer-se
cosmopolita,não permanece em um clima estranho sem
passar pelas duras provanças da aclimatação e da na-
turalisação que, modificando-lhe profundamente O orga-
nismo, dão-lhe uma nova maneira de existir.

Nao se transgridem impunemente as leis da natureza, ,,
e quando levados pelo calculo, interesse ou satisfação
de nossas necessidades procuramos alterar a harmonia
queipreside á organisação dos seres, as modificações quenestes imprimimos sempre artificiaes,e por conseguinte
fugitivas, assim como são obtidas com grande trabalho,
assim lambem somente são conservadas à custa da nul-



lificação de certas qualidades que a natureza achou in-
dispensáveis à existência dós indivíduos.

Vede, senhores, se podeis pedir aos animaes suínos

grande abundância de tecido adiposo sem sacrifício do
systema ósseo; multiplicai as pétalas de uma rosa sem
diminuir-lhe as sementes; procurai no braço do homem
de letras o punho do bracejador de fardos.

Se o caracter das correntes immigrativas debaixo ao

ponto de vista physico não deve ser indiferente aosgo-
vemos dos paizes para onde aquellas se dirigem, muito
maior importância lhes deve merecer em "-ação a

psychiatria, isto é, ao moral e inteliectual dos immi-

gr 
A introducção, em um paiz de aspirações, de homens

acostumados a uma obediência passiva ou a escravidão,
é um Cancro que devorará necessariamente a socie-

Vão é de uma população numerosa, porém pobre de
costumes moraes, que, as nações devem esperar hson-
aeiro porvir, não é com uma submissão passiva que
ellas poderão encaminhar-se na carreira dos progres-
sos. A escravidão e a deficiência de dignidade pessoal
mata as mais nobres aspirações, embruteceudo o espi-
rito. A submissão absoluta á vontade de outrem e o
mais poderoso entrave ao desenvolvimento do moral e
inteliectual da espécie humana, « a grandeza das na-

ções, dizia Lamartine, não se mede pelo numero de bra-

ços que ellas exhibem, porém calcula-se pela escala das
intelligencias, e por sua actividade moral. »

Bem pequena, senhores, era Roma e tornou-se se-
nhora do mundo; trezentos fôrão os Leonidas e fizerão

parar o carro triumphante do orgulhoso Xerxes.
N'aquelles tempos, porém, Roma apresentava as mas-

cuias e cívicas virtudes dos Cincinatus, e a Grécia osten-
tava a grandeza dos seus Melciades e Temisthocles, nao
vivião pela intriga nem pela bajulação; a depravaçao
não havia ainda penetrado no sanctuano e no recesso
das famílias, nem a idolatria inquinado o canto dos poe-
tas e a officina dos artistas. .

E, pois, já deveis presentir que em nossa opinião aos
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governos assiste o rigoroso dever de examinar a índole,
a moralidade e o estado intellectual do povo, cuja emi-
gração pretende provocar afim ae que a troco de um
resultado material e ás vezes duvidoso, não contribua por
outro lado para o entorpecimento da educação como in-
felizmente concorrera a immigração africana que nos le-
gára a antiga metrópole; e por sem duvida, senhores,
porque onde reina a escravidão, o trabalho è uma humi-
lhação e não uma lei benéfica, imposta pela natureza
a todos os seres vivos, e neste caso as forças activas
da nação que devião fazer brotar a riqueza e a tranquib
lidade, tornão-se pelo contrario causas perennes de per-
turbaçoes sociaes e provocão a decadência.

E nem, senhores, os argumentos deduzidos da intro-
ducção dos povos asiáticos e africanos nas colônias das
diversas nações européas podem ter applicação ao Brasil.

Filhos deste vasto e fértil torrão americano, amando-o
de lodo o coração como a pátria futura de nossos filhos,
nós temos o implícito interesse em promover o desen-
volvimento de todas as forças com que o dotara o
Creadpr, não só para felicitarmo-nos como também
para colloca-lo no primeiro plano do roappa das na-
ções civiiisadas. -

Oulro tanto, porém, não acontece com as colônias
actuaes em relação ás suas metrópoles, as quaes em
vez de. desenvolver-lhes o espirito e purificar o senti»
mento, somente procurão locupletar-se.

Será necessário, porventura, senhores, lembrar-vos
a pressão exercida pela Hespanha no México, no Chili
e hoje em Cuba; a que sofrerão os Estados-Unidos
da parle da Inglaterra, o Brasil de Portugal e actual»-
mente o papel que representão as Antilhas em relação
á França ?

Não: instruídos, como sois, na historia dos povos
antigos e modernos, estais em favoráveis circumstancias
para apreciar a justeza das seguintes palavras de Mac-
Cullock :—Os antigos erão mais equitativos do que nós
em materia de colonisação; elles collocavão suas co-
lonias em um pé de igualdade muito mais pronun-
ciado do que as nossas em relação ás metrópoles, que,
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madrastas antes do que mais, affectao uma grande ter-
nura para com suas filhas, com o único fim de usu-
fruirem seus produetos, procurando, porém, sempre
mantê-las em condições inferiores afim de que nellas
não se desperte, breve, o amor da independência.

São, portanto, em nossa opinião as colônias os veios
auriferos onde as metrópoles* vão escavar os valores
com' que se atavião; verdadeiras escravas trabalhando
para senhoras ávidas e interesseiras, emui differentes
das antigas colônias gregas que constiluião logo Estados
novos e independentes, presas á metrópole apenas por
sua origem e mantendo com ellas relações iguaes a
que um indivíduo entretem com seus parentes e não
as que existem entre uma senhora e suas escravas.

Não exageramos, senhores, quando externamos por
este modo todo o nosso pensamento sobre uma questão
de tanto alcance e a que mais de um economista tem
votado suas lucubrações.

Lançai por um momento vossas vistas retrospectivas
sobre a historia de nossa pátria quando envolvida nas
faxas coloniaes. Vede como naquella época as algemas
da escravidão arroxavão os pulsos do infeliz colono,
como a metrópole se desapontava ao sentir cahir em
seu seio essas lavas ardentes que com os nomes de
Picanço, Leal, Gusmão, Azeredo, lhe projectava o
vulcão brasilico ; como a mão de um absolutismo sus-
peitoso trancava as portas das associações scientificas
e lançava nos horrores do cárcere os Maricás e Alva-
rèngas, e como Portugal sentindo oscillar o mais bello
florão de seu diadema não só seqüestrava os meios
materiaes como também procurava matar o pensamento,
supitando os vôos da intelligencia dos filhos desta vasta
região.

Volvei agora, senhores, os olhos para o estrangeiro
e lede o que escreve Duval tratando do absenteismo
e da frieza de patriotismo local que se observa nas
Antilhas; para possuir todo o seu elasterio as forças
materiaes devera alliar-se com as forças moraes, col-
locando-se á frente destas a fé resoluta que nasce do
livre exercido das faculdades pessoaes, e a confiança
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reciproca que cria a harmonia entre os cidadãos, e é
justamente debaixo deste ponto de vista que as co-lonias se mostrão assaz deficientes, não por falta doespirito crioulo, mas pelo systema geral da politica me-tropohtana, pouco appropriada a desenvolver os grandescaracteres e a identifica-los com o paiz.Fallando do egoísmo da França em relação ás suascolônias, continua o distincto publicista:— DesdeChris-
tovao Colombo, que revelou o archipelago das Antilhasaos olhos da Europa, numerosos são os filhos daquellas
que esperão uma recompensa ainda quetardia. D'Enam-
buc, o primeiro governador que firmou o poder co-lomal da França no mar das Antilhas ; Duparquet, seu
sobrinho, que soubera reunir todos os indígenas comuma liberalidade inimitável; Chlodoré, Baás e D'Eo-
nery, que desenvolverão .talentos de primeira ordem;
Dutertre e Labat, que gravarão na historia, com traçosindeléveis, as primeiras idades daquellas colônias;
D'Acosta, que ensinara o fabrico do assucar e a cui-tura do cacáo; Declieux, que soffrêra sede para coma agua poder conservar dous pequenos cafezeiros quelevava para a Martinica; o general Beauharnais; oaltivo Bouille, cujas façanhas causarão admiração áEuropa; Dugommier, o vencedor dos Inglezes em Tou-lon ; Gobert, o fundador dos prêmios acadêmicos sobre
a historia da França ; Buscaré, um dos bravos da Ar-
geha, emfim, D'Kstaing, Grasse, Lamothe Piquet, Yui-chen e muitos outros que souberão erguer bem alto
o pavilhão da marinha franceza, não merecerão atéhoje da metrópole um único signal visível que os re-commendasse á posteridade.

Em taescondições, senhores, não admira que a França,
a Inglaterra e a Hollanda, obsecadas pelos lucros que vão
auferindo, nao curem das conseqüências fataes que de-vem resuitar da introducção dos asiáticos em suas pos-sessões ultramarinas, conseqüências que infelizmente
começão a desenhar-se, malgré bon gré, nos relatórios
apresentados pelo governo francez ao corpo legislativo.

Ahi, senhores, vê-se que em Janeiro de 1869, a Marti»
nica continha 17,805 immigrantes, sendo IO,47g in«



- 382

dianos 6,709 africanos e 624 chinezes. A Guadeloupe
contava 17,910, sendo 14,220 indianos, 51 chinezes,
3,575 africanos e 70 annanitas. A Reunião comprehen-
dia 73,374, sendo 49,193 indianos. 22,691 africanos
e 1,490 chinezes. Finalmente a Guayana empregava-
3,642, a saber, 2,678 indianos, 887 africanos e 67
chinezes ¦' 

Á vista desta corrente imraigrativa de asiáticos sem
dúvida que se vos anlolhará um lisongeiro presente
e um prospero futuro para aquellas colônias, e enlre-
tanto, senhores, o reverso deste quadro vos trará do-
lorosas decepções.

Examinemos:
A Martinica, a Guadeloupe, a Reunião e a Gnayana,

essas quatro colônias francezas que em 1847 apresen-
tavão como população sedenlana -a primeira 2 ,134
indivíduos; a segunda 129,109; a terceira 103,209
eTquarta 18,566; em 1867, isto é 20 annos depois
conta.ão, a Martinica 125,164, a Guadeloupe 126,280,
a Reunião 103,209 e finalmente a Guayana_ 17,b7_,
decrescendo asN tres ultimas em sua população seden-
taria e apresentando apenas a primeira um miserável
augmento de 4,036 indivíduos. m

Noquinquenmode 1863 a 1867 a Martinica alcançou
4 711 nascimentos contra 4,097 óbitos, a Guadeloupe
e'suas dependências 3,678 contra 4 977, a Reunião
4,195 contra 5,697 e a Guayana 404 contra õb_.
Sommando as médias geraes dos nascimentos e óbitos
daquellas colônias temos que dentro do quinquennio
deL-se na população ^dentaria 13 006 nascrmentós

para fazer face a uma mortalidade de 15,347 inm-
viduos, sendo a proporção da mortalidade de ò,òi ,..

Se do exame da população, dos nascimentos e dos
óbitos passamos para os factos de economia rural vemos

que as habitações ruraes ou lavouras que 4 864 erao
em numero de 21,966, havião baixado em 1867 21,850

qae a producção de assucar que tora em 1860 de 146

milhõesde kil., em 1861 de 123; e em 1862 de 132
em 1867 descera a 105 milhões de kil.; a do cate

que representava em 18S9 1,900 md kil., em 1861
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1,500 mil,, em 1867 orçara em 1,248 mil kil., ha-
vendo apenas augmento nas colheitas do algodão e do
tabaco. .

A' vista, senhores, dos dados estatísticos que aca-
bamos de exhibir e que se achão consignados em docu-
çumentos officiaes, livres de toda a suspeição, e seé ver-
dade que, ou se adopte a theoria de Malthus ou se
sigão as idéas dos seus antagonistas, a população quan-do não encontra entraves, tende a duplicar dentro
de 25 annos e segue em cada período a progressão
geométrica, julgamo-nos autorisados a perguntar onde
está a grandeza real e futura de uma nação em quenâo sô os estabelecimentos ruraes decrescem de nu-
mero, como também a população sedentária diminue
ou estaciona já pela ihsignificancia das allianças matri-
moniaes, já pelo excesso dos óbitos sobre os nasci-
mentos?

Para quem como nós professa a opinião de que a
população fixa de um paiz é a que concorre de um
modo directo e seguro para seu engrandecimento, quea immigração que não se perpetua nos lugares onde
se estabelece não offerece vantagem alguma; não pa,s~
sando neste caso os immigrantes de simples explora-
dores, que nada produzem de permanente e tudo absor-
vem, e que, finalmente, a prosperidade das colônias
depende em máxima parte do augmento de sua população
do accrescimo de seus capitães, da homogeneidade da
raça e dos costumes dos incolas e dos immigrantes,
não pôde aceitar como exemplo a ser imitado o quadro
qüe se desenha sobretudo nas colônias francezas onde,
ainda não ha muito tempo, em troca de uma despeza
de 14 milhões de francos, a mão de ferro da metrópole
arrancava 36 milhões de impostos somente sobre a
producção do assucar, e não nos illudamos, senhores,
com o augmento dos valores pecuniários auferidos dos
productos daquellas colônias, porquanto esse accrescimo
depende menos do numero dos braços asiáticos do queda excitação das culturas pelo guano e pelos numerosos
e profícuos processos de fabrico que ha fornecido a
chimica agricola. Antigamente, senhores, um hectare de
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terreno na ilha da Reunião produzia, no primeiro corte
dos cannaviaes, 4 200 kilogrammos de assucar, hoje
obtem-se duplicado rendimento, e qual de vos nao co-
nhece a immensa differença que existe entre os resul-
tados obtidos pelos antigos systemas de fabricar assucar
e os apparelhos modernos movidos a vapor e armados
com as suas, turbinas que em 10 minutos fazem mais
do que as fôrmas em 15 dias? \

Além disto, senhores, para desfazer essa miragem
que se eleva do lado das Antilhas francezas e que nos

pretende illudir, apresentamos ao vosso juízo o que se
acha transcripto na Revista Colonial de Fevereiro do
corrente anno:-Em 1° de Agosto de 1869 a exportação
de assucar na Martinica elevou-se a 29,414,441) kilo-

grammas, cifra inferior a do anno antecedente; a situa-

ção não correspondeu ás esperanças, posto que nao
seia desanimadora.

Em Guadeloupe a producção de assucar declinou;
a situação geral das finanças da colônia deixa muito
a desejar.

Quanto á ilha da Reunião, ninguém ignora as pro-
vanças por que tem passado nestes últimos annos.
Credito, trabalhos agrícolas, explorações industriaes,
tudo tem sido abalado. .

Pelas succintas considerações geraes que acabais de
ouvir, comprehendeis perfeitamente que somos adver-
sarios da escola que professa a colonisação chmeza e que
por conseguinte acompanhamos a illustre secção de colo-
nisação e estatística quando em seu parecer faz votos
não sò para que os asiáticos não permaneçao no paiz
nem se cruzem com a nossa população, como também
que contingentes das diversas nações européas com as
diversas aptidões e qualidades que as caractensao venbao
estimular a actividade do povo brasileiro. _ t

E com effeito, senhores, a immigração chmeza nao e
uma immigração propriamente dita, e antes uma bar-
baria systematica e artificial. Os chins não são os homens
do século, os obreiros da civilisação (*)• Não e em ura

(*) Dr. Weraeck,
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povo onde o homem é besta de carga, onde o pai tem
o direito de trucidar o filho recemnascido, onde os indi-
viduos se envenenão diariamente com o ópio, onde a
intelligencia degenerou pela disformidade do cérebro,
onde a raça definhou pela nutrição insufficiente do
arroz, onde emfim a religião é o culto dos ídolos, queaós, nação nova e nas vias da civilisaçao moderna,
iremos buscar um contingente prestimoso para a con-
quista grandiosa que temos em vista — a cultura da
razão, a organisação social, a producção multiplicada
€ o progresso sem limites.

A civilisaçao chineza é um obstáculo á civilisaçao,
porque ella disse ao homem— parai, quando o destino
lhe brada—marchai.

Na China trabalha-se como se trabalhava ha 500
annos, na época em que a visitou Marco Paulo e nessa
árdua e fastidiosa tarefa de copistas, os chins possuemapenas a virtude que é indeclinável aos seus hábitos e
costumes de imitação, a paciência. Onde está, porém,a actividade, o ardor e o enthusiasmo? A industria não
é uma machina que opera materialmente; é uma scien-
cia que caminha infatigavel de descoberta em descoberta,
de progresso em progresso. Confiamos em Deos, ex-
clama o autor das phrases que acabais de ouvir; con-
fiamos em Deos que os chins não viràõ perder de todo
a raça brasilica, já misturada com a disformidade do
indígena edo africano ; esperamos que a Ásia não virá
ainda concorrer para a degenerescencia de nossa popu •
lação enviando-nos o elemento chinez.

Proclamando estas verdades o distineto brasileiro querelevantes serviços prestara nos diversos consulados da
Europa, enganava-se a respeito do juizo que sobre os
chins farião seus conterrâneos, pois que actualmente
nâ> sô se sustenta as vantagens da immigração asiática
em nosso paiz, como tambem ha quem a promova com
todo o enthusiasmo e isto, senhores, quando os fados
recentes, a observação minuciosa e os inquéritos offi-
ciaes demonsirão a não deixar duvida que nem como
puras machinas de trabalho podem prestar os,chins,
estando em referencia a este ponto de vis|a muito abaixo
do colono africano, que não sendo inferior em intelli-

70 25
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gencia tem de mais a força physica própria de uma
desenvolvida musculatura, um caracter mais modificavei
aos influxos da civilisação, uma tendência a amar seus

' amos, de quem tomão com facilidade os usos, os costu-
mes, a linguagem e a religião.

Negando a utilidade dos chins como puras machinas
de trabalho sabemos, senhores, que contrariamos \ a
opinião da illustre secção de colonisação e estatística desta
Sociedade; ella, entretanto, não levará a mal que nos
afastemos de seu modo de pensar e que procuremos
provar com o testemunho insuspeito de observadores
nacionaes e estrangeiros a opinião que nutrimos sobre
a matéria em questão, opinião que aliás já deixamos en-
trever quando mostramos que o augmento da produc-
ção bruta das Antilhas não se achava em relação com o
numero de braços asiáticos alli importados com tanto
afan e neste certamen não invocaremos em nosso auxilio
as circumstancias de pequenez de talhe, delicada mus-
culatura, insignificancia do systema ósseo, enfraqueci-

, mento dos apparelhos orgânicos pelo abuso dos fecu-
lentos e difficuldades de aclimação pelas moléstias de
que são accommettidos durante esse critico e muitas
vezes fatal período, nem tambem discriminaremos os in-
diaticos dos chins, porque sendo ambos péssimos, não
indagaremos qual delles é o melhor,

Aquelles que sustentão a utilidade dos trabalhadores
chins no Brasil não consentem que se lhes lembre a
desgraçada experiência que já tentámos, fundando^se
uns em que não è permittido concluir de um facto
único e simples a vantagem ou a disconveniencia de
qualquer immigração, e explicando outros o máo êxito
daquella experiência pela falta de escrúpulo dos agentes
contractantes e muito principalmente de não haverem-se
possuído, os que exploravão os serviços dos chinezes,
da idéa de que tratavão com gente de Índole especial
em que podem mais os meios suasorios, do que a força
e a violência.

Permitli, senhores, que vos declaremos estas razões
mais que contestáveis e mesmo improcedentes. Assim,
não é exacto que uma única tentativa de immigração
chineza se fizesse em nosso paiz; nós ao menos conhe^-
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cemos tres: a primeira em 1855, promovida pelo ne-
gociante Manoel de Almeida Cardoso; a segunda em
1856, encarregada pelo governo á casa de $ampson â
Tappan, e a terceira em 1866, ainda devida aos esforços
do mesmo Sr. Cardoso.

Tambem não podemos acreditar que distribuídos; os
chins pelas diversas repartições publicas e industriaes
não houvesse ao menos um único chefe intelligente e
conhecedor da Índole chineza para aproveita-lo em
suas explorações.

Tão cruéis ou ignorantes serião o Dr. Lacaille, o fa-
zendeiro Joaquim Manoel de Sá, o engenheiro Riviere,
o Dr. Cockrane, o conselheiro C. Baptista de Oliveira,
os chefes da repartição de Marinha que procurarão por
todos os meios desembaraçar-se desses asiáticos, cujos
serviços lhes havião sidos adjudicados?

Tão inconsiderado seria tambem o illustre conselheiro
Manoel Filizardo que, sem estudo profundo da matéria,
declarasse em documento publico e official que a expe-
ríencia sobre trabalhadores chins dera péssimo resul-
tado e que por felizes nos deviamos dar por nos acharmos
livres de nova importação de similhante gente?

Não, senhores, os factos de insubordinação e revolta,
de exigências e recusa de trabalho, de numerosos suici-
dios et graves moléstias que se derão nos chúns impor-
tados no Brasil, não são novidades nos annaes da im-
migração chineza. Consultai os archivos dos trabalhos
coloniaes evereisque de 7,358 chins embarcados nos
portos do celeste imperio desde 1849 até 1854 eem
direcção ás ilhas Chinchas, apenas 4,754 chegarão ao
seu destino; 549 fallecêrão em.viagem, alguns naüfra-
gárão, a maior parte insurgio-se.

De 42,501 indiaticos transportados para Cuba até
1860, 7,772 fallecêrão durante a viagem e 25,500
dentro dos 12 primeiros annos, regulando a mortali-
dade no primeiro caso em 15,20°/. e no segundo em
60 °/0, cifra espantosa.

Cochin em seu excellente trabalho sobre a abolição
da escravatura explica os máos resultados da coloni-
sação chineza nas colônias britannicas, não só pela mor-
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talidade espantosa que entre os chins se manifestava
como tambem pelo perigo de suas freqüentes revoltas.

Tratando das colônias e da politica colonial da França
diz o Sr. o Duvah—« O chin é* difficil de ser dirigido
em razão de seu idioma e de seus costumes originaes.
Terço apezar de laborioso por gosto é mui susceptível
no tratamento e não menos disposto a exigir o salário
e certas attenções do que a cumprir os seus deveres.
Raça econômica até á avareza é refractaria a toda
assimilação. »

Na ilha da Reunião, senhores, o juizo que se fôrma
sobre a conducta dos asiáticos é desgraçado. A colo-
nisação chineza se procura de algum modo enriquecer
o paiz, o escandalisa muito mais.

Em nenhuma época, nem mesmo nos péssimos
tempos da escravatura, o paiz presenciou crimes tão
diversos e numerosos como depois que começara a
immigração indiana: assassinatos, roubos, incêndios
e attentados contra o pudor são quotidianos. Preparão-
se os crimes nas orgias do vicio e os castigos sem
força para reprimir taes actos não tirão o terror de
que, com justa razão, se acha possuído o povo crioulo.

E estas asserções, senhores, não podem ser contes-
tadas, porquanto um dos nossos mais abalisados es-
criptores, apologista fervoroso dos indiaticos, o Sr.
Quintino Bocayuva, na pag. 43 do seu opusculo inti-
tulado Crise da Lavoura, exprime-se por este modo:
« Sóbrios e modestos (*) são os indiaticos exigentes
quanto ao seu salário. Apaixonadíssimos pelo jogo, re-
sistem a toda a disciplina que lhes veda o exercício
dessa desmoralisadora inclinação. De natureza moral
pervertida, e tendo o habito de immigrarem sem mu-
lheres, entregão-se a actos torpes e nocivos. »

Na circumspecta New Quarterly Review, publicada
em Londres, discutindo-se cuidadosamente a questão
da substituição da escravatura por trabalhadores livres,
a penna de um distincto publicista traçou as seguintes
phrases: « Em compensação das vantagens que os chins
auferem de nossas colônias deixão-ihes um trabalho de

(*) O que contestamos.
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bem medíocre qualidade; seu corpo fraco, sua alma
viciosa, seu espirito supersticioso não nos podem legar
outra cousa.

« Os immigrantes chinezes são quasi todos do sexo
masculino, vivem a parte; afastão-se o mais possivel
dos habitantes do paiz em que permanecem.

cc Consomem poucos produetos, nada aproveitão de
civilisação, fornecendo-Ihe pelo contrario máos exemplos.

cc Os immigrantes desta qualidade podem dar algum
incremento aos produetos coloniaes, mas arruinão o
paiz impedindo que se torne foco da civilisação.

c< Os coolies das índias Occidentaes são o mesmo que
os chinezes, differindo apenas em serem menos indus-
triosos e ao mesmo tempo menos corrompidos que os
chinezes. »

Não são unicamente, senhores, os publicistas estran-
geiros qne pela pratica e experiência dos negócios
coloniaes se espraião em considerações como as que
acabais de ouvir. Estudiosos brasileiros que hão per-
corrido a Europa e permanecido nas diversas colônias
européas, são accordes em declarar que de todos os
trabalhadores o coolie é aquelle que sendo contratado
por preço relativamente baixo, fornece, entretanto, o
trabalho por preço mais elevado [prix derevient). Este
facto, diz o Sr. Felismino Moniz Barreto, discípulo da
escola de Grignon, é devido a duas causas principaes;
a primeira, é que os coolies são sujeitos à doenças
graves logo que mudão de clima e de condição;
a segunda porque são fracos e mal constituídos. Sobre
400 que chegão 30 a 40 cabem doentes, os poucos que
escapão só príncipião a trabalhar 4 a 6 mezes de-
pois (*).

Considerando o preço do engajamento, perdas, cu-
rativo, alimentação, aposento, tempo perdido, ele, o
coolie vem a despender de 720 a 800 réis por dia.

Posto que, senhores, acreditemos que se acha comple-
lamente batido o argumento apresentado pelos apologis-

(*) O desaceio dos coolies é um facto que os caracterisa. A sarna
é uma affecção mui commum, sendo até considerada como
emuneção favorável á saúde.
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tas da immigração asiática, dé que as aecusaçõés lançadas
contra os cõolies e chinezes são todas filhas do inte-
resse que têm os colonos europêos em desaloja-los
em conseqüência da barateza dos salários, comtudo
seja-nos ainda permittido invocar em favor dá nossa
these um documento official, datado de Julho dé 1869,
e no qual os conselhos geraes encarregados dos tra-
balhos das colônias francezas, emitlem seu juizo sobre
a matéria em questão, solicitando do governo a abo-
lição do tratado de 1861, celebrado entre a França e a

. , .;; Inglaterra, relativamente á importação, nas Antilhas,
?*t" de colonos africanos.

« O índio, dizem os conselhos geraes, principal ele-
mento de nossos trabalhadores actuaes, não dão bons
resultados senão em condições excepcionaes de saiu-
bridade; seu trabalho custa mais que o produeto, dando
em resultado a ruina do lavrador, sem contar com as
tubulações que o indio provoca por sua desregrada
condueta, seu habito de embebedar-se e de entre-
gar-se ao roubo e principalmente ao incêndio, que
parece nesses homens uma espécie de monomania.

a As ultimas importações chegadas da índia derão
taes resultados que levarão ao cumulo o desanimo
dos engajadores. Além disto pela expatriação obrigada
toda a aprendizagem se perde e com ella a economia,
ao contrario do africano que bom trabalhador se^ es-
tàbelece na colônia, augmentando a população seden-
taria e laboriosa. »

Apezar, senhores, deste juizo tão definitivo sobre a
condueta moral dos asiáticos e os resultados mate-
riáes auferidos por meio de sua immigração, parece
que estamos vendo os nossos adversários apontar-nos
o éngrandecimento da ilha de Cuba, da Austrália e
dos Estados-Unidos depois da introducção dos coolies
e chinezes.

Confessamos, senhores, que a colônia hespanhola
tenha caminhado em seu desenvolvimento, mas tambem
vos pedimos que reflictais sobre o extraordinário nu-
mero de africanos que nella existem, e que vós, filhos
de um paiz onde imperão os sentimentos de liber-
dade e de amor do próximo, não poderieis exercer
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áobre os indiaticos os rigores a que se achão su-
jeitos- Distribuídos apenas chegão a 40 onças hes-
panholas por cabeça, são levados para as lavouras,
onde são castigados como verdadeiros escravos e se
por acaso fogem aos castigos, presos que sejão, se
lhes inflinge o trabalho forçado e a calceta como .es-
cravos rebeldes.

E pois, senhores, o tão decantado engrandecimento
da ilha de Cuba não é o resultado do trahalho livre
que procuramos estabelecer.

Em relação á Austrália, seria conveniente que a
illustrada* secção, apontando o facto da entrada de
50,000 indiaticos naquella colônia, declarasse quaes
os motivos ponderosos que levarão a assembléa de
Melbourne, assombrada pelo elemento chinez, a lançar
um imposto de 10 libras sobre cada immigrante, mos-
trando-se mesmo disposta a prohibir-lhes a entrada
no paiz.

Quanto aos Estados-Unidos, os perigos, que se nos
antolhão em relação ao nosso paiz com a importação
dos asiáticos, desapparecem á vista de sua compacta
população de 33 milhões de individuos que apresenta,
de uma immigração espantosa e da qual nove décimos
é de origem européa (*).

(*) Para conhecer-se qual é a immigração chino-indiatica nos
Estados-Unidos lêa-se o seguinte:

« Segundo vejo do relatório annual dos commissarios da ímmi-
gracão, desta cidade, entrarão neste porto em 1869, 258,900 im-
migrantes, sendo 45,300 mais do que entrara em 1868 e 75,400
acima do termo médio dos poucos últimos annos passados. Os
Allemães contão 100,000 entre os entrados, apezar de ter a sua
immigração declinado 50 % sobre a de 1868. Este numero, todavia,
ainda é superior ao dos Irlandezes entrados, por 33,000, isto é,
dous. terços maior do que este. Na verdade, a immigração da
Allemanha do Norte e da Áustria tem tomado proporções tao
gigantescas, que ultimamente houve uma conferência dos dous
governos em que se estudou que meios serião os mais idôneos
para refrear-se o impeto desta corrente, deste grande êxodo para
a America. __ ., ,

« Ouasi todos os immigrantes que chegao a esta cidade vao pro-
ourar a vida no oeste; entretanto a proporção dos que se esta-
belecem pelas costas do Atlântico é muito maior do que pensar-
se-ha. Este Estado de Nova-York, só absorveu 85,000 dos entrados
no anno passado, quasi todos sendo Irlandezes, e a Pensylvania
32 000, quasi todos Anglo-saxonios. Do oeste, o Illinez íicou com
39,000, o Wisconsin com 18,000, o Ohio com 12.00O,etc.

« Até para os Porluguezes este paiz ofiferece attractivos. O leitor

'W:
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Havemos, senhores, manifestado os motivos que nos
levão a regeilar os asiáticos não só como colonos, mas
ainda na qualidade de máchinas de trabalho.

As leis anthropologicas, a natureza physica e a mo-
ralidade da raça indochina, inerte no progresso e es-
tacionaria na civilisação, contrasta profundamente com
os nobres e elevados fins a que nos propomos.Os povos, senhores, são como os indivíduos; estes
em intimidade com os vicios pervertem-se, áquelles em
contacto com a barbaria, barbarisão-se.

Disseminar, portanto, no seio de nossa população,
pequena é verdade, mas cheia de vida e repleta de
enthusiasmo, núcleos de indivíduos tirados de uma
nação decrépita, despida do ideal, poderoso movei de
todo o progresso, e onde a religião é um amálgama
de todos os dogmas e de todos os cultos, o bello se
transforma no grotesco, os sentimentos em appetites
depravados, é envenenar a seiva que deve robustecer
o corpo do gigante americano a quem a natureza pa-rece haver votado um prospero futuro.

Estremecemos, senhores, todas as vezes que se nos
afigura quererem mongolisar o Brasil como africani-
sárão S. Domingos.

Respondido por este modo o primeiro quesito da
proposta do Sr. commendador Azevedo, é fácil conhe-
cer a nossa opinião quanto ao segundo ponto.A' raça caucasiana, senhores, é a que nos devemos
dirigir debaixo do ponto de vista anthropologico, pre-ferindo o elemento anglo-saxonio em relação á in-
dustria e ao commercio.

Methodicos, econômicos, dotados de uma perseve-
admirar-se-ha sem duvida que haja no Ilünez, entre Springíielde Jacksonville, uma povoação de cerca de 2,500 Portuguezes, que,segundo ouço dizer, dedicão-se com muito bom suecesso aos mys-teres da agricultura e do trabalho manual. Todos, com excepeãoaos mais velhos, fallão o inglez como qualquer natural e todossao protestantes, seguindo a igreja presbyteriana. Em Bostontambem ha quasi sempre de 300 a 500 Portugueses, quasi todosvindos dos Açores. Esses são, na maior parte, marinheiros baleei-ros. Em varias cidades do Massachusettse da indiana ha negocian-tes portuguezes. Em Lawrence elles monopolisárão o officio debarbeiro. »

Correspondência dos Estados-Unidos.—1870.
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rança levada á tenacidade, os anglo-saxonios são os
únicos indivíduos capazes de inspirar-nos o fervoroso
enthusiasmo industrial.

Vede como seus musculosos braços, manobrando o
machado no seio das florestas norte-americanas, fazem
dentro em pouco apparecer a ferme que se transforma
mais tarde em aldêa, depois villa e por fim em cidade (*).

Nova-York, que na expressão de Washington Irving,
era uma pequenina cidade onde dois amigos quando
não moravão fronteiros, morava um delles com cer-
teza no canto da rua, Nova-York em menos de um
século transformou-se em um vasto empório para os
emigrantes dos diversos paizes europêos que se de-
sejão lançar nos vastos braços da America.

A Austrália, votada primitivamente aos infelizes sen-
tenciados, em menos de 70 annos, s«5b o influxo do
gênio brilannico, apresentou uma população sedentária
anglo-saxonia de 1.600,000 indivíduos, produzindo 5
milhões de libras esterlinas e rivalisando em morali-
dade com a velha metrópole.

Não será preciso, senhores, que vos mostremos
como a Inglaterra envolve o mundo inteiroemsua vas-
tissima rede industrial, estendendo de mais em mais seu
commercio, como o elemento escossez, moral, laborioso
e instruído, prima em todas as regiões para onde emigra,
e finalmente como a Allemanha se ostenta brilhante no
produclivo campo da agricultura, porque está hoje
mais que demonstrado não poder em matéria de indus-
tria e commercio o- elemento latino rivalisar com o
elemento anglo-saxonio.

Temos, diz o Sr: Moraes Sarmento, a imaginação
ardente com seus ímpetos arrojados e enorme actividade
intòlleclual; falta-nos, porém, a razão pratica dos ne-
gocios, um tanto prosaico e seccarrona. A raça latina
em vez do espirito inventivo e emprehèndedor da raça
anglo-saxonia, vive pelo contrario da espada victoriosa
de César ou das bellas arengas de Cicero ; Napoleão ou
Mirabeau, a violência militar ou a seducção da eloquen-

(*) Durante o anno de 1869creárão-se nos Estados-Unidos 70,000
pequenas herdades (fermps)
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cia. E entretanto, senhores, é fundindo pelo cruzamento
estes dous ramos anthropologicos, dotados cada um
delles de qualidades sui generise apreciáveis que pode-
remos obterá mais perfeita e completa civilisaçâo que
se podei imaginar, e nem se creia como obstáculo á in-
troducção em nosso paiz do elemento anglo-saxonio, o
calido clima em que vivemos. A observação desmente
os preconceitos de Humboldt e Martins em affirmarem
que a influencia da temperatura dos trópicos enfraquece
o corpo e extenua o espirito dos filhos das regiões tem^
paradas. O Brasil não seoppôz a que os Portuguezes
se estabelecessem por todo o seu extenso território,
assim como o Egypto, de um clima 20\jnais quente que:
o nosso, não entravou o desenvolvimento da civilisaçâo
e da industria que lhes levarão os Phenicios que tanto
o ennobrecêrão em seus primitivos tempos.

Agora, senhores, por que meios provocaremos as cor-
rentes immigrativas e de que maneira multiplicaremos
a nossa população sedentária, são questões de altaeco-
nomia politica, e que nós, faltos de recursos neste vasto
ramo dos conhecimentos humanos, jamais poderemos
satisfactoriamente responder. Todavia sempre diremos
que o numero de braços úteis em qualquer paiz se aug-
menta pela catechese dos indígenas, pelas condições
hygienicas em que se colloca a população, e finalmente
pela immigraçao.

O que havemos feito a respeito da catechese podereis
apreciar, sabendo que ainda hoje existem presidentes de
provincias que proclamão a necessidade de irmos á
conquista dos indígenas para que elles sintão e reco-
nheção nossa superioridade, e que os aldeameutos ins-
tituidos pelo governo são focos onde o mesmo vai recru-
tar seus melhores soldados, certos magnatas alguns
captivos, e cujos directores, na phrase eloqüente do
actual Sr. ministro da agricultura, em vez de proteger.,
opprimem os Índios, exigindo-lhes alça valas e trabalhos,
e esbulhando-os muitas vezes de suas propriedades.

E pois, senhores, não sorprehende que esses aldêa-r
mentos desappareção, dando lugar muitas vezes a actos
de represália da parte dos indígenas, e que tanto nos
tem horrorisado.
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Fazer também do indígena uma maehina de trabalho,
passiva, obediente, sofredora, sem autonomia própria e
quasi sem direitos, é a catechese do colono que veio
para America explorar o solo. Arrancar o índio das gar-
ras do espirito das.trevas, salva-lo da perdição eterna
fazendo-o lastimar este valle de; lagrimas e amar só-
mente a vida futura, é a catechese dos frades mercê-
narios. A primeira idéa, diz o Sr. Couto de Magalhães,;
é a morte moral; destróe-se o indígena porque não sei
pôde matar a alma sem destruir o corpo; a segunda faz
do selvagem um fanático, mas não pôde fazer um ci*
dadão.

Quaes as condições salutares em que se acha a nossas
população afim de multiplicarrse, segundo as leis dai
sciencia, não seremos nós que vo-lâs indicaremos,
deduzireis facilmente lendo o recenseamento que o Go-
verno Imperial acaba de publicar.

A nossa população que em 1850orçavapor 8.000,000
de habitantes, em 1870,20 annos depois, apresenta ape-
nas 9.600,000 almas, ou 10.415,000 segundo os^cal*
culosdoSr. Senador Pompêo, e isto ainda abrangendo
tanto a população sedentária como a adventicia.

Entretanto,senhores, os Estados-Unidos, que nãoposr
suem um céo mais rutilante que o do Brasil, uma na--
tureza mais pródiga, um solo mais fértil e um clima
mais salubre^ vêem crescer de uma maneira admirável jsua população.

Os Estados-Unidos, que em 1790 contavão 3.900,000
almas, apresentão actuálmente 33 milhões de habitan-
tes; sendo necessário confessar ainda para gloria da-
quella nação que, postas â margem as correntes immi-
grativas, a população sedentária, em virtude de sua pro-
pria força e da facilidade de encontrar o bem-estar
do espirito e o alimento do corpo, tem duplicado em
cada período de 22 annos.

Entre nós o lento caminhar da população nacional não
nossorprehende; suas causas justificativas se achão elu-
cidadãs pelos bellos relatórios do illustrado conselheiro
presidente da Junta Central de Hygiene Publica,o qual
com toda a franqueza que o caracterisa declara ser dolo-
roso, mas necessário confessar que bem pouco cuidamos
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de bygiene e saude publicas,porque as questões da po-
litica diíficultão a acção' dos homens collocados á frente
da administração do paiz.

E com effeito, senhores, ajuizai o que vai pelas pro-
vincias pelo que se passa na capital do Império.

Aqui centenares de Brasileiras arrancadas ao trabalho
honesto e subtrahidas ás leis naturaes da procreação,
lançadas pelo sórdido interesse de senhores deshumanos,
nos braços da mais cynica e desenfolta prostituição. Alli
esse acervo de males physicos filhos da devassidão e do
descomedimento, degenerando a espécie humana, es-
Irangulando a mocidade, gangrenando a população e
indo muitas vezes no seio materno macular b innocente
imprimindo-lhe sobre a fronte o ferrete demonstrativo
da luxuria de seus pais.

Acolá a falta de subsistência de muitos pela abundan-
cia em que regorgitão alguns predilectos da fortuna.
Mais adiante, e em um paiz rico de mananciaes, o pobre
operário a deshoras em vez de descansar das fadigas do
dia, estende as mãos e implora ao governo um copo
d'agua com que mate a sede de seus filhos.

Por toda a parte, finalmente, estes aleijões architec-
tônicos, tão significativamente chamados— cortiços — e
onde a pobreza em vez de um abrigo encontra a morte
moral e a sepultura do corpo.

Que muito é portanto, senhores, que nem sempre, na
capitat do Império, o numero de nascimentos exceda ao
dos óbitos, e que a nossa população não offereçaao paiz
os braços que lhe são necessários para seu engrandeci-
mento ?

Quanto á immigração,quer ella seja voluntária ou for-
cada, accidental ou legal, estamos intimamente convenci-
dos de que não a provocaremos de um modo satisfac-
torio sem que mudemos o systema que adoptamos.

Quereis correntes immigrativas, senhores, e não vos
preparais para recebê-las ?

Quereis colonos e os lançais, quando chegão aos nos-
sos portos, no centro do deserto, distante dos mercados
consumidores e sem facilidade de communicações ?

Quereis que indivíduos que possuem pátria,tradições
e familia vos tragão seus braços, sua industria e seu
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trabalho e os recebeis como mendigos que vos implorão
uma esmola?

Quereis immigração e determinais que se transfirãô
os serviços dos colonos como se estes fossem escravos ?

Quereis trabalhadores livres e ordenais que fiquem
sujeitos à disciplina dos fazendeiros, pela maior parte
acostumados a se fazerem obedecer por meio do tron-
co, do martyrio e do açoute?

Quereis auferir os vantajosos lucros da intelligencia
e tremeis diante da emancipação do elemento servil ?

Quereis, finalmente, emigração espontâneae vós que.
vos dizeis filhos de jum paiz livre pretendeis lançar as
algemas do despotismo na consciência humana, esse
abysmo somente devassado pelas vistas do Creador t

Não, senhores, se é verdade que a immigração, quan-
do não provém de indigentes ou inválidos, quando não
se recruta no lodaçal dosvicios, e quando se compõe,
ao menos em maioria,de individuos fortes.industriosos
e morigerados, é para o paiz a que se destina um ele-
mento de riqueza e de prosperidade (*)/, lambem nin-
guem contestará com bons fundamentos a conveniência
de que os immigrantes encontrem no paiz em que
aportão, condições taes que os facão esquecer de algum
modo a pátria que deixarão.

A fertilidade do solo, a barateza das terras, a amem-
dade do clima e a remuneração do trabalho não po-
dem felicitar o immigranlese esle em vez de encon-
trar segurança e repouso, acha a inquietadora tutela
governamental.

Fechando estas considerações, senhores, em conclu-
são.vos declaramos que nos oppomos formalmente á in-
troducção do elemento asiático em nossa população,
por qualquer que seja a face que o encaremos, e que na
necessidade de braços que venhão em auxilio de nossa
lavoura e industria, chamemos pelos m§ios convemen-
tes ao seio da sociedade esses milhões de incolas que
errão em nossas densas florestas, promovamos as con-
diçôes do bem-estar physico e moral do povo, e aos
immigrantes que procurarem respirar as auras do nosso

(*) Legoyt.
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paiz, concedamos toda a liberdade para que melhor
possão desenvolver seus recursos physicos e intellec-
tuaes, desprendendo-nos ao mesmo tempo dessa depen-
dencia do governo em todos os actos de nossa vida so-
ciai e que tanto caracterisa a raça latina para abraçar-
mos o benéfico principio do self govemment que tanto
tem engrandecido o elemento anglo-saxonio.

Rio, 16 de Agosto de 1870.

Dr. Nicoláo Joaquim Moreira.

A commissão especial da câmara dos Srs. deputados, em seu
parecer sobre a emancipação do elemento servil, deixa entrever
a vantagem da immigraçao chineza, mndahdo-se em escriptos
publicados em França em. ... 1841 ! !! !
TNão encontraria por ventura a illustrada commissão trabalhos

modernos e inquéritos officiaes de reeentissima data para con-
sulta-los í

Discurso
Pronunciado na Sociedade Auxiliadora da Industria Ma-

cional, em sessão de 16 de Agosto de 4870 pelo mem-
bro correspondente Dr. J. Parigot.

Senhores. — Debaixo da questão a discutir: Se con-
virdao Brasil aimportação de colonoschins? subenten-
deu-se, naturalmente, que esta se faria na falta de emi-
gração voluntária da raça caucasica. Assim a illustre
secção de colonisação e estatística da Sociedade parece
o entender tambem; visto que depois deter exposto
o estado actual da colonisação, ella apoia a introducção
de chins, como o meio mais simples de transição, ¦ até
mudarem-se as circumstancias.

Conforme o relatório, a secção não parece desejar
que se exclu| do Brasil os povos de raça amarella, que,
ao menos, se tem mostrado superior a qualquer outra
na agriculcura.—Assim, a secção, movida por altos sen-
ti mentos, não quiz inlrometter-se nos segredos da
Providencia que recommenda, pelo contrario, o amor
do próximo sem distineção de côr.

Mas, senhores, para que esta precaução, esta duvida,
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na questão que temos a discutir? Ninguém, entre nós,
ignora que a importação de chins seria um meio
transitório para alliviar a crise da lavoura e facilitar
a manumissâo do elemento servil; em quanto da par-
le dos chins, seria um verdadeiro desterro, ainda que
momentâneo, do celeste império l

A questão antecedente que se deve indagar parece
ser: qual é a razão que impede a emigração de vir
aqui aesfruclar vantagens . iguaes, senão superiores a
aquellas dos outros paizes da America inteira ?

Senhores, esta necessidade de braços para a lavoura
não é recente; desde que a Lei de 4 de Setembro de
1850 foi promulgada, os diversos ministérios trata-
rão de colonisar o Brasil.—Sem duvida, a experien-
cia fez que, tanto nos relatórios dos presidentes das
provincias, como dos ministros ^Agricultura, o termo
de emigração substituísse, com o tempo, a palavra de
colonisação.

Parece como se, por instincto, se quizesse mudar
de nome como de systema que elle representa. Em-
fim, ultimamente iodos aquelles que sabem do resul-
lado da colonisação (indicado também no parecer da
secção) podem e querem que a immigração seja es-
PONTANEA.

A razão deste facto será talvez que a colonisação tor-
nava-se custosa de mais?—Não, senhores, esta prefe-
rencia explica-se melhor por outra, mais preponde-
rante, a saber: a reconhecida necessidade de uma
determinação mais enérgica, de uma espontaneidade
virtual, da qual os emigrantes precisão para vencer as
difficuldades do primeiro estabelecimento em um paiz
novo.

Com effeito, senhores, se o espirito publico seascen-
de ainda, infelizmente, para a guerra que destróe a
familia, mais facilmente se moverá para conserva-la e
augrnentar o bem-estar de seus membros.< O Brasil
pôde, com algumas reformas essenciaes a respeito dos
estrangeiros, determinar, quando quizer, a correnteza
de uma emigração superior em qualidade e em forças.
Uma: vez que estas reforinas sejão effectuadas eco-
nhecidas na Europa, a convicção se determinara; e
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sabe-se que contra a vontade dos povos nem prohibi-
ções, nem publicações poderão impedir que elles ve-
nhão ao Brasil.

Senhores, apezar de ser rodeado de desastres pro-
prios ou públicos, não vê-se que a alma, a consciência
ficão livres? Se elles não se podem domar pelo mal, per-
tence á civilisaçao guiar, desde já, a opinião publica e
apromptar as vias de salvação para aquelles que têm
de soffrer.—Nunca terá o Brasil melhor oceasião de
beneficiar a humanidade I %

Senhores, a pratica mostra que a colonisação e a
emigração são cousas inteiramente dffferentes. Esta ul-
tima é um acto livre de pessoas, de grupos de fami-
lias, ou de associações poderosas, que, á sua custa, vão
em paizes estrangeiros escolher, e comprar as terras
que lhes convém. A colonisação, pelo contrario, é a
arte de transportar,, collocar e proteger os pobres de um
paiz para outro. Cr facto delles virem á custa de um
governo tira-lhe, em geral, a energia que elles acharião
em outras circumstancias. —Parte delles, transforma-
dos assim em entes passivos, cahem na miséria, não
querem mais trabalhar e tornão-se um peso do Eslado
que os engajou.

Com estas definições, pergunto eu, si se pôde ainda
tratar da questão de importar ,chins como colonos e
muito mais como immigrantes espontâneos ?

Senhores, permittão-me dizer, francamente, que achei
boa, para o Brasil, a determinação do governo de
supprimir a exageração de seu papel na colonisação.
Me parece evidente que um systema, como aquelle
dos antigos, que absorvia completamente o individuo
e destruía a sua responsabilidade perante a sua família,
não póJe convir, nem mesmo em um paiz, bastante
generoso como o Brasil, onde ninguém morre de fome,
ainda que não trabalhe.

Porém longe de crer. que o governo não deve fazer
nada para atlrahir e favorecer a emigração espon-
tanea, penso que é preciso ajudar aquelles emi-
grantes que têm esta determinação (a qual reparei
em muitos colonos allemães e de outras naçõesj até



terem elles vencido as primeiras dificuldades. Ê umâ
necessidade econômica, bem entendida, associár-âe ao
menos moralmente, com homens que têm a paixão
do suecesso.— Não quero abusar da paciência da casa,
porém posso assegurar-lhe que tenho visto muitos
casos destes nas colônias do governo.

Não duvido expor as razões que, supponho eu, im-
pedirão até agora a emigração de vir, com seus cabe-
daes, fazer aqui o que ella l,em executado nos
Estados-Unidos.

Temos, primeiramente, a falta de caminhos de ferro
para chegar, sem demora e com pouca despeza, até
ás immensas planicies que desde os rios da Prata e
do Paraná vão elevando-se até ás alturas da serra dm
Vertentes, e à leste até a serra do Mar. Esta bacia
immensa contém rios, morros relativamente pouco
elevados, mattos e campos riquíssimos. Se os emi-
grantes da Europa soubessem que nestes campos não
existem seccas periódicas que destruão a vegetação,
como nas Pampas, nem as inundações que as seguem,
emfim que lá, conforme as alturas, póde cultivar-se
cereaes eplantas forrageiras, criar gado, ou estabelecer
fazendas para o café ou algodão; digo que então a
emigração viria sem demora.

O outro embaraço da emigração é a falsa idéa que
sendo uma vez transplantada aqui, ella não póde fa-
cilmente voltar ao paiz da origem por causa dos
impedimentos e embaraços. Agora para acabar com
isso, o governo deveria estabelecer uma linha de
vapores que nos relacionasse com o norte da Europa;
desta maneira a ida e volta dos emigrantes seria
possível, com pouca despeza.

Por um que ficasse lá, cem virião substitui-lo.
A emigração não se crêa, nem seorganisa. Ella não

quer ser dirigida, nem centralisada. Ella nasce de
— si mesma — vai onde quer, mas pôde ser attrahidâ*

Senhores. A attração para vir ao Brasil é de tres
sortes; moral, intellectual e material; estas compre»
hendem oito condições:

26A.
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A primeira exige:
1.° A liberdade civil e religiosa.
2.° A justiça e a instrucção.

A segunda exige:
3.° A verdade sobre as vantagens como também

sobre as diíficulclades que as occultão e que
são realmente as Riqwzas latentes do Brasil

4.° A descripção dos climas e terrenos próprios à
cada cultura e criação de, animaes domésticos.
Emfim notas positivas sobre as minas do Brasil,
as madeiras e outros productos do commercio.

A terceira exige:
,f.. 5.° A venda barata das terras a dinheiro á vista,

sem demora de demarcação cadastral, nem de
entrega dos titulos definitivos.

6.° Caminhos de rodagem ou de ferro (trams-veads)
para chegar a um ou dous mercados — ou em-
fim ao mar.

7.° Passagens reduzidas de ida e volta (mais baratas
se fôr possivel do que as d, s Estados-Unidos),
aos emigrantes que comprarão e pagarão suas
terras.

8.° Hospedaria barata, com todos os com modos parareceber os immigrantes e as facilidades quese encontrão no Castle Garden de New-York —
sem elles precisar de correr pelas ruas.

Senhores, neste projecto de reforma duas adminis-trações são necessárias. A primeira deveria ser diri-
gida por um administrador geral da immigração;-*-
(Esta denominação é mais em relação cóm a impor-tancia e dignidade do actual benemérito agente offi-ciai). —A esta repartição tocaria colligir e activar osmeios mencionados para receber, aconselhar e dirigiros recém-chegados nas suas primeiras indagações eoperações de escolha. Ella deveria também dar gra-tuitamente seus conselhos a respeito dos direitos civise outros, ou concernente a contratos durante os pri-meircs tempos da checada.

Esta repartição deveria fornecer e colligir todas as
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informações, documentos e amostras para servir nas
lições publicas sobre o Brasil na Europa.

A segunda administração, que seria somente um
ramo especial da Fazenda, teria suas agencias de re-
gistro para as vendas de terras aos immigrantes, e
uma subdivisão cadastral com seus agrimensores.

Senhores, aqui apresento dous meios paraattrahir
familias estrangeiras e ajudar os grandes proprietários
e a lavoura (que tambem é possuidora de vastas ex-
tençôes de terras) para vender o que lhe é supérfluo
e alugar braços livres, mesmo por comprometimentos
mútuos. '

A. —Favores especiaes a grupos de familias que com-
prarem uma légua quadrada de terras ou mais, seja
do governo, seja de particulares.

!.• Os favores feitos a todos os immigrantes em
particular.

2." Construcção de uma capella para o culto e de
uma escola — no lugar designado por ellas. —
Se o numero dos immigrantes não fôr sufficiente
para collocar um padre ou ministro—o mestre
de escola (que deverá ensinar tambem a lin-
gua nacional) poderá ser o sacristão da capella.

3.* Logo que a maioria do grupo se tiver nalura-
lisado, os officiaes de policia civil e judiciaria
serão escolhidos entre os cidadãos brasileiros
naturalisados.

4.* O serviço da guarda nacional se fará pelos im-
migrantes naturalisados, somente dentro da fre~
guezia ou da povoação. Todos os immigrantes

, sao isentos de qualquer serviço militar de terra
ou mar.

fí/A empreza dos caminhos vicinaes para o uso
delles, se não existirem taes meios de commu-
nica ção*

B. — Favores para immigrantes capitalistas que po-
derão associar-se com capitalistas brasileiros.

O governo imperial deveria, ser autorisado a con-
ceder privileg os para construir caminhos de rodagem
ou iram-roads a grupos associados de immigrantes



— 404 —

possuidores dé bmco â dez lègüàs quadradas. ÉssèS
caminhos conduzirão a um centro cultivado destas
ferras,

Synòpse das medidas propostas neste discai.so.

1 .• Abandonar o systema de colônias de estrangei-
rós Supprimir as repartições de terras publicas,
seus empregados e os direetores de colônias.

i° Estabelecer uhia administração de registro e
venda de terras devolutas oü compradas pelo
governo —com a sua repartição de agrimen-
sores para demarcar territórios e linhas dedi-
visão por picadas largas e marcadas de cem
em cem braças (as actuaes depois de alguns
mezes não podem mais se achar I)
Demarcar também territórios em terrenos de
campo. '

3.° Nomear o ttgente oficial administrador geral da
immigração, sendo assim elle chefe de uma di-
visão do Ministério da Agricultura.

&.* Obter do corpo legislativo ura credito especial
para os caminhos de rodagem e tram-roads dos
immigrantes e para as linhas de vapores delles
com Portugal e o norte da Europa.

5.° Disseminar informações sobre o Brasil por meio
de discursos ou lições publicas [Public lécture&)
e publicações fora do Império.

é.° Empregar os meios já mencionados de attrac-
ção para à immigração espontânea, porém des»
de já instituir o contracto civil para 0 casamento,
sendo este independente do culto das partes
contratantes, ao qual elles podem pedir a sane-
Ção religiosa.

7.é Principiar jà os caminhos de ferro para os campos
geraes das provincias de S. Paulo, Paraná é Santa
Catharina.

16 de Agosto de 1870.
Dr. J. Parigot.

Rio de Janeiro, 1870.—Typ, Universal de Laemmert, rua dos Inválidos, 61 B-
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Sessão do CJojiseih.© administrativo ei» S> d« Ôsutuforo
d* JSVO.' *

Honrada com. a Augusta Presença cie S» M* o Imperador. ¦

PRRSIBENCrA. BO EXM. SR. CONSELHEIRO í>'.CSTAD0 JOS.ti MARIA BA

SILVA PARANHOS.

Achando-se presentes os membros do conselho Srs.
conselheiro Paranhos; Drs. Nicoláo Moreira, Galvão.'
Migue). Antônio da Silva, Lopo Cordeiro, Siqueira
Filho, Pereira Portugal, Rebouças, Paula Freitas, ;Nas-
centes Pinto, Bomsuccesso, Pereira Rego Filho, eSayão
Lobato Sobrinho ; commendadores Azevedo e Norberto;
José Maria dos Reis, José Maria Pereira, |ellis,
Lidgerwood, Haring, Rabello, Macedo, Deschamps de
Montmorency, Cardoso, Henrique Nascentes; sócios
effectivos os Srs. Conde de Baependy; Drs. Fernando
•Pires Ferreira, e José Rufino Soares de Almeida,

A. 26
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Theodoro Jansen Muller, Yirginio Alves de Brito, Manoel
Joaquim Valentim, e Malhias Antônio de Moraes Brito;
e sócio correspondente o Sr. Dr. Júlio Parigot, annun-
ciou-se a chegada de S. M. o Imperador, que, sendo
recebido por todos os membros presentes, se dignou
tomar assento pa mesa.

Depois do que, foi aberla a sessão.
Foi lida,iB, sem discussão, approvada a acta da

sessão anterior, que teve lugar em 1.7 de Setembro
próximo passado. ;> v ...

EXPEDIENTE.

Aviso n. 9 de 29 de Setembro próximo passado, em
que o Sr. Dr. Jeronymo José Teixeira Júnior participa
que, por Decreto dessa mesma data, houve por bem
S. M. o imperador nomea-lo ministro e secretario d'Es-
tado dos negócios da Agricultura Commercio e Obras
Publicas. Inteirado»

. O Sr. secretario geral participou que remetteu-se
para informar:

/ Carta do Sr. Cândido Barreto de Souza Faria agra-
decendo a sua admissão para membro effectivo desta
Sociedade, cujo diploma accusa ter recebido, e assegu-
rando que fará tudo quanto estiver ao seu alcance em
bem do desenvolvimento e prosperidade da industria'
nacional. Inteirado»

Em 21 de Setembro á secção de machinas eappa-
relhos o requerimento recebido com o Aviso n. 33 de
40 do mesmo Setembro, do ministério da agricultura,
commercio e obras publicas, e em que Nuno Alvares
Pereira e Souza pede privilegio por 50 annos para
introduzir no Império as machinas usadas na Europa
para-a transplantação de arvores, e ts carros de sys-
tema «Barles Deschamps» destinados ao transporte
dellas do lugar de que são extrahidas para aquelle onde
têm de ser plantadas; ''

Em 26 ainda d© Setembro á secção de geologia ap-
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plicada e chimica industrial o requerimento que foirecebido com o Aviso n. 34 de 23 do referido Setembroe tambem do ministério da agricultura, e em queWllliam Howart pede privilegio para usar de uma ma-chma que diz ter inventado para condensar o leite daseringa ou-gomma elástica por meio de defumação * étm 29 igualmente de Setembro, os Avisos ns. 35e36 de 28 desse mesmo mez do ministério daaffri-cultura. &
0 1.° á secção de commercio e meios de trans-

porte, para informar com seu parecer sobre a proba-bihdade do bom êxito da empreza para cujaencorporação
pede permissão o Sr. Dr. Miguel Antônio da Silva,e que tem por fim a pesca de vários productossub-marinhos;

O 2.° á secção de machinas e apparelhos para in-formar sobre a pretençao de João Pereira da SilvaMonteiro, que solicita privilegio para introduzir ma-chinas á vapor destinadas ao fabrico de obras decobre.
Foi recebido com agrado e remettido á blbUo-

theca um exemplar do « Vocabulário das arvores
brasileiras que podem fornecer madeira para cons-
trucções civis, navaes e marcenaria», offerecido porseu autor o Sr. Dr. Nicoláo Joaquim Moreira.

Sendo approvada a urgência requerida, fôrão em
seguida approvados:

Sócio effectivo o Sr. Clemente H. Wilmol, engenheiro
civil, morador nas Larangeiras, proposto pelo Sr. Dr.
José Augusto Nascentes Pinto ; e

Sócio correspondente o Sr. Dr. Antônio Pires Fer-
reira Filho, juiz municipal da Parahyba, no Piauhy,
proposto pelos Srs. Drs. Lopo Diniz Cordeiro e
Fernando Pires Ferreira.

ORDEM DO DIA. '

Continuando a discussão, anteriormente adiada, do
parecer da secção de colonisação e estatística sobre a

,



* Coiivirà ao Brasil a importação de colonos.
cbins""9" •> tomarão parte nella os Srs. commendador
Azevedo é Dr. Galvão, cujos discursos serão oppor-
tunamento publicados no Auxiliador. •

Estando a hora adiantada, e depois de obtida à
Imperial Yenia, o Sr. presidente levantou a sessão, dando

para ordem do dia da seguinte: a continuação desta
mesma discussão, ficando com a palavra os Srs. Drs.
Galvão í-i Nicoláo.- Barão das Tres Barras, yice-pre-
sidente —Dr. José Pereira Rego Filho, secretario geral.

Dr lod Augusto Nascentes Pires, secretario adjunto.

Sess&4»'«E*- w»iuf*eWlM» administrativo., «»m. 1* *te Ontubr»

Honrada ^m a Augaslu. itres'ea<;a de S. M. o imperado;--

VICE-PRESIDÊNCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO DE ESTADO

BARÃO DAS TRES BARRAS.

\chando-se presentes os membros do conselho, Srs.
conselheiro Barão das Tres Barras; Drs. Nicoláo Moreira,
Souza Rego, Galvão, Azevedo Macedo, Lopo Cordeiro,
Souza Costa, Matheus da Cunha, Paula Freitas, Pereira
Portueral, Paes Leme, Rebouças, Bomsuccesso, Bartho-
lomeií, Pereira Rego Filho, e Nascentes Pinto;.com-
mendadores Azevedo e José Ayrosa; José Maria
'Pereira, Lidgerwood, Haring, Lellis, Moniz, Rabello e
Macedo; sócios effectivos os Srs. Yisconde de Barbacena:
Drs. Luiz Henrique de Moraes Garcez, e Fernando
Pires Ferreira e Malhías Antônio de Moraes Brito;

<e sócios correspondentes os Srs. Drs. Júlio Parigot, e
João Pedro CarvaIho.de Moraes, annunciou-se a che-
gada de 8. M. o Imperador, que foi recebido co:
formalidades, a se dignou tomar assento na mesa.

com /asv
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)Ois ao que, senão soiicitaüa e obtida a 11
veniá, foi aberta .& sessão, lida e, sem discussão,
approvada a acta da interior, que teve Sugar em 3 do
corrente mez. '

EXPEDIENTE.

¦Carta do Exm. Sr. conselheiro de Estado José Maria
da Silva Paranhos, em que participa que deixa de'com-
parecer, ás sessões da Sociedade por ter de retirar-se
para fora do império por motivo de serviço publico.
Inteirado.

Foi lida a seguinte proposta *. ,
«Os relevantes serviços prestados delonga data à

Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional pelo nosso
consocio, vice-presidente honorário, conselheiro Ale-
xandre Maria de Mariz Sarmento toraão-se credores
de nossa gratidão e de um solemne testemunho á sua
memória ; e por isso propomos:

« 1.° Que os membros do conselho administrativo
assistãono trigesimo dia de seu fàllecimento a uma
missa resada por sua alma.

« 2.° Que em assembléa gera! extraordinária seja
inaugurado o seu busto na • sala das sessões, e nessa
oceasiao lido o seu elogio hislorico.

•« 3.° Que fique o Sr- thesoureiro autorisado a
fazer as despezas precisas.

« Saladas sessões, em 17 de- Outubro,de 1879.—
Joaquim Antônio de Azevedo.—José Augusto Nas-
centes Pinto.—Dr. Nicoláo Joaquim Moreira. —Dr,
Antomo José de Souza Rego.—Antônio Fernandes,
Pereira Portugal.—André Rebouças.—Dr. José. Pe-
reira Rego Filho.—Dr. Anastácio Luiz do Bom-
suecesso. »

Foi também lido' e ficou sobre a mesa para ser
opportunamente discutido, o parecer da secção de
geologia applicada e chimica industrial sobre a pre-
tenção do engenheiro inglez William Richards, que pede
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que lhe seja concedido privilegio por vinte annos
para manufacturar neste Império o oleo Kerosene,
petróleo ou parafina com substancias existentes nas
províncias da Bahia e Alagoas, e isenção de direitos e
impostos geraes, provinciaes e municipaes para todo
o machinismo e materiaes necessários á propriedade
em que tiver de ser assentada a respectiva fabrica.

Tendo sido approvada a urgência, pedida pelo Sr.
commendador Azevedo, para que nesta mesma sessão
fosse discutida a.proposta apresentada para que seja
inaugurado o busto do finado conselheiro Mariz Sar-
mento, e se mande celebrar uma missa por sua alma
no trigesimoídia de seu fallecimento, foi a referida pro-
posta approvada depois de terem sobre o assumpto feilo
algumas considerações os Srs. Dr. Garcez, commen-
dador Azevedo., e os Drs. Pereira Rego Filhote Nascentes
Pinto-

Em seguida o Sr. presidente designou o Sr. Dr.
Bomsuccesso para fazer o elogio histórico do finado
conselheiro Mariz Sarmento.

ORDEM DO DIA.

Continuando a. discussão anteriormente interrompida
sobre—Colonisação Chim— proseguio o Sr. Dr. Galvão
no. seu discurso começado na sessão passada, com o
qual occupou todo o tempo, pedindo para o continuar
ainda na sessão seguinte, o que sendo-lhé permittido, o
Sr. presidente, depois de solicitar e obter a Imperial
Venia, levantou a sessão, dando para ordem do dia da
seguinte : Continuação da discussão adiada, ficando
com a palavra os Srs. Drs. Galvão e Nicoláo.—Barão
das Tres Barras, vice-presidente. —Dr José Pereira
Rego, secretario geral—José Augusto Nascentes Pinto,
secretario adjunto.
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iscurso

pPoítstnciaáo era sessâ© elo coíiseSS?.» K«taÍ!fifsÉK!iíiv© ti© i
3 de ^íttat8E!5> «Ie 1$7© por Joaquim Antônio «FAsevedo,
2<> vice-inpesidente' «Ia mesma sociedade;

Progbamha. —« Se convirá ao Brasil a importação de colonos
Chins, tão apregoados ultimamente por áisumas publicações?No caso contrario qual a nação , que melhores colonos" nos
poderá fornecer? -

Sr. Presidente.— Fedi a palavra com o único fim
de motivar o meo voto de protesto contra a impor-
tação no paiz de chins, quer como colonos quer como
simples trabalhadores, por isso que, de qualquer lado
que encaro a questão, considero semelhante idéa um
mal muito maior do que aquelle que soffremos actual-
mente com o elemento servií.

O luminoso discurso do meu illustre amigo presi-
dente da secção de agricultura o Sr. Dr. Nicoiáo Mo-
reira, proferido nesta discussão em primeiro lugar,
foi tão repleto de argumentos contra a malfadada ten-
tativa cie introducção de chins no paiz como traba-
ihadores, afim de operar-se a transição do trabalho es-
cravo para o trabalho livre, que não posso ter a ve-
leidade de trazer novos argumentos que mais escía-
reçãò a verdade já tão eloqüentemente demonstrada,
tanto mais que falta-me não só a necessária capaci-
dade para isso, como a autoridade da palavra profis-
sional para poder levar a convicção ao espirito dos
nobres membros da secção de colonisação e estatis-
üca assim como dos conspicuos membros que me fa-
zem a honra de neste momento prestar attençâo*

Se não fosse, Sr. presidente, a obrigação que con-
trahi como autor da proposta que se discute, certa-
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mente não tomaria tempo â casa, e sirva este motivo
dec?mraPUÍustrado 

amigo que em primeiro lugar fal-

lou demonstrou a toda a evidencia da Juz e com

documentos os mais modernos que por todos osilado

que se considere a presente questão ella dará sempre

um resultado negativo. _
Fol*o, Sr. presidente, de nesta oceasião de tributai,

como me cumpre, toda a homenagem, de respeito a
Sracão e patriotismo da nobre secçáo de colonisa-

S?SStóff e peço â seus .Ilustres membros

permissão para offerecer ligeiras considerações ao pa-
recer que se discute. . .

A honrada secção em seu parecer ea primeira a

eondemnar a introduccão dos chins, pois se.os juJga
de utilidade como de urgente necessidade, no caute-

ter de trahalhadores destinados a suppnr a escassez
de braços nas fazendas e outros estabelecimentos, onde

se emprega hoje o trabalho escravo; e mo como ver-
daâeiros colonos que se venhão fixar no solo; fazer
mrte irmãmente da nossa sociedade ; e concorrer peta
fusão com a população indígena do paiz o %mmigran-
tes de outras origens, para constituir nossa naciona-
lidade futura, •

E porque, Sr. presidente, não admitte a secçáo o

cbim como verdadeiros colonos que se yenhao fixar
ao solo, ella que nos diz em seu parecer a pagina Io •

• « Em todas as regiões para onde elles têm sido
chamados, são considerados homens mui sóbrios, eco-
nomicos, laboriosos e intclligentes. »

Porventura não serão essas as qualidades prmci-
oaes que se requer em um colono?^ _ .x 

Certamente que sim; e porque então nao aceita a
secção o chim como colono?

Não aceita porque a illustrada secção sabe que nao

podia aconselhar a seu paiz a introduccão de um
flagelo maior ainda do que aquelle que sofíremos ae-
lualmente. Ln««~n ,„Y(

Importando a raça chineza que, como escreve um

i

\
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illustre brasileiro (I), cc é estacionaria, de uma civili»
sação duvidosa, inerte no progresso, ha de ceder o
.logar, e ser exterminada e destruída pelas nações
provectas da Europa e da America, que, obedecendo
a uma missão providencial, caminhão, armadas do
gladio evangélico e do pharo! da civilisação , poravante na imposição das idéas, e na conquista e
posse dessas para todo o globo.« Nesse tumulto, nesse roçar de povos com povos,
de umas nações com outras, de idéas com idéas haverão
não lutas, pelo menos grandes agonias, e acerbas
dores para os vencidos e conquistados.

cc Não será seguramente o triumpho para as idéas re-
írogradas e as nações barbaras; não será ainda para.
as raças decrépitas no espirito e disformes no corpo,
oão será de certo o triumpho para as nações asia-
ticas. »

A nobre secção ainda faz-nos vêr que quanto ao
que se refere ao desenvolvimento da producção nacio-
nal; ao povoamento do solo; a renovação da nossa
seiva vital e regeneração, pelo cruzamento da nossa
raça que decahe ; não foi ella chamada a dizer.

Discordamos da honrada, secção, pois entendemos
que sobre -este importante ponto é que foi a secção
consultada, quando se lhe offereeeu o prográmma.

« Se convirá ao Brasil a importação de colonos
chins, tão apregoados ultimamente por algumas pu-
blicaco.es?

cc No caso contrario qual a nação que melhores co»
lonos nos poderá fornecer? » :

E não, se convinha ao Brasil a introducção dos
chins como trabalhadores.

Mas, já que a illustrada secção levou para esíe
lado a questão, permitta-se-nos que apresentemos á
sua illustrada consideração e dos nobres collegas a
opinião de? um homem que não pôde ser averbado de
suspeito quando se trata de chins como trabalhadores",

(!) L. P. cie Lacerda, Werneck, — Idéas sobre colonisação.
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,0 Sr. Leonardo Wray, lavrador pratico, com a èx-
periencia de 16 annos, nas índias Occidentaes em
Bengala, e nos estabelecimentos dos estreitos de Ma-
lacca/na sua obra — O lavrador pratico de canna de
assucar—, censura fortemente ao governo inglez por
não acoroçoar a immigração chineza como trabalha-
dores para aquellas colônias.

O mesmo Senhor em um momento de enthusiasmo
escreve á pagina 88:

« Ora, de todos quantos trabalhadores tenho eonhe-
cimento, nenhum, de que saiba, pòde-se comparar ao
chinez pelo seu espirito emprehendedor, pela sua
energia, sobriedade, intelligencia, applicação, força
physica, perseverança fixa, combinados com bom ge-
nio e prudente economia. »

Agora o reverso da medalha; tres paginas adiante
lê-se o seguinte:

« Mas para ter o ajuste do immigrante chinez pleno
vigor convém que seja feito com um patrício; para
outro qualquer é cheio de vexames,¦¦ pois muitas vezes
alguns dos colonos ou por velhacarianâo quererão prestar
serviços pelo tempo do seu contrato, e por isto se es-
condêrão; ou os prestarão tão preguiçosamente, que
muito atormentarão ao lavrador estrangeiro, cousas
estas que não ousaráõ praticar com o seu patrício.

« Sempre achei portanto que o melhor era mandar
o feitor, ou superintendente chinez, á bordo contratar
a gente precisa, pagando-lhes o dinheiro de passagem•3 fazendo-os claramente vêr, de que desde agora ga-
nharião a mesma soldada, que os mais chinezes, já
no engenho, da qual mensalmente se descontaria uma
pequena quantia, pelo adiantamento, que por elles se fez.
Erão ao depois distribuídos entre os differentes contrata-
dores que tornando-se directamenteseus amos, e respon-
saveis pelos adiantamentos, tomarião todo o cuidado,
para não os consentir gastarem seu tempo entregues ao
ociõ e á preguiça. »

Tratando agora do trabalho por contrato, diz ainda
o.Sr. Leonardo Wray à pag. 416:

« Para effectuarem o trabalho dous ou tres chinezes
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vivos e emprehendedores contratão uns 40 patrícios,estabelece-nos no terreno, etc, o que feito isto põem-sea trabalhar a gente, tendo por feitores os dous ou tres
chinezes; mas o lavrador deve duas vezes por dia
fazer chamada, e vêi quantos estão presentes ao ser-
viço.» .../*¦ 'Jv4

Á vista do que acabo de transcrever haverá ainda'
quem aconselhe trabalhadores chinezes ?

Esta opinião do Sr. Leonardo Wray é ultimamente
confirmada nos Estados-Unidos, que tendo importado
chins como trabalhadores para a construcção de uma
estrada, foi ella contratada com chinezes emprezarios,
que a seu turno contratarão com sens patrícios, e o
trabalho foi feito dividido por turmas feitoradas por~chinezes.

Estes factos pro vão que o chim trabalhador não se
sujeita de fôrma alguma ao estrangeiro, e quando com
este contrata, leva sempre em mira desgostar ao es-
trangeiro que aborrecido o despreza perdendo todo
o dinheiro que adiantou.

Tal éo resultado que em toda a parte tem dado o
trabalhador chinez.

Sobre a mimigração chinezar quer como colonos,
quer como trabalhadores, entendo que é dever nosso
mostrar toda a inconveniência de tal importação, e não
podemos fazer mais do que trancrevermos aqui o
protesto feito pelo íllustrado brasileiro o Sr. Dr. É. F.
de Lacerda Werneck na sua obra — Idéas sobre cóloni-
sação — para o que pedimos venia:

« Protestamos em nome do paiz, em prol dos nossos
mais vitaes interesses, em nome >dos vindouros,
contra todas as tentativas que tiverem por escopo â
introduccão do elemento chinez ; elle nos trará alusão
em a nossa população de uma raça decrépita, de idéas
retrogradas, de princípios que, mais do que se pensa,
podem acüvamente entorpecer o progresso moral e
material do paiz.

« E ainda, quando mesmo a cegueira e a, ambição
dos homens os convide e os derrame em nosso territo-
rio, confiamos, que a Providencia, pela aeção da na-
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tpreza e pelo mero contado da nossa civilisação,
superior .nas.-idéas,-senão nosifactos, á sua, os faça
desapparecer pelas portas dos túmulos!

«Apage! os Chins ! Lembremo-nos, que-o'nosso
paiz não'é hoje uma colônia de quem a metrópole
queira tirar vantagens setó se embaraçar com a natureza
dos meios. .

«Antes de tudo nos constituímos um povo, uma
nacionalidade,, cujo futuro, dependerá da intelligencia
das raças, que se lhe aggregar, da índole da civilisação,
que áctuar sobre ella.

« E o chim é um elemento de regresso e-de. anni-
quilamento que vamos introduzir no paiz; ê menos do
que tudo isso, porque o chim não é homem, ê uma
espécie dc monstro, quer do corpo, quer no espirito,
•é. . . . lama, é pó, é nada! »

Como complemento ao juizo ou protesto que acaba-
mos de lêr permitta-se-nos* transcrever ainda aqui o
que nos diz o distincto escriptor o Sr. Q. Bocayuva na
sua segunda carta dirigida ao* nosso iltustrado amigo o

¦Sr. Dr. Nicoláo Moreira, que se acha publicada no
Correio Nacional de 7 de Setembro p. passado :.

« A raça indiatica é má para a assimilação; não nos
pôde offerecer, nem pelo lado moral nem pelo lado
physico, vantagens ou melhoramento com relação ao
sangue, ás idéas, aos costumes,, .e.á índole da nossa
sociedade. »

Ainda um outro illustrado cavalheiro o* Sr. Xavier'
Pinheiro na sua Memória favorável á importação de

' trabalhadores chins, nos cita com toda.a imparcialidade
. os máos resultados que tiverão as diversas tentativas

que se fizerão no Rio de Janeiro, usando das seguintes
palavras: «

« Ainda, porém, não havião decorrido dous -mezes,
depois da chegada dos chins a seu emprego nsas fazen-
das quando começarão a apparecer graves desavenças
entre elles e setSs patrões, . .

»
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Seis factos são citados (1) e entre' elles o. de dous' esta-
belecimentos públicos que pedião rescisão de seus
contratos, allegando diversos .motivos principalmente a '
extrema aversão ao' trabalho. ¦

Na mesma Memória tratando da rescisão do - con-
trato com o Sr. Baird Lecocq & C. % correspondentes
da casa incumbida pelo governo da remessa dos chins,
encontramos o seguinte ' -'

«Por essa oecasião o director da repartição geral
das terras publicas, o Sr. conselheiro Manoel Felisardo
de Souza e Mello, sustentou o parecer que apresentara
ao Sr. Pedreira, favorável á rescisão, e acerescentou as
seguintes palavras, que demonstrâo o conceito que
naquella época se fleou fazendo da immigraçao chineza.

« A experiência sobre trabalhadores chins deu péssimo
resultado e por felizes nos devemos dar por nos achar-
mos livres de nova importação de semelhante gente, qm
de certo ninguém mais receberá. »

Não podendo nós fazer, oas circumstancias do paiz,
a distineçao que esses cavalbeiros^uerem de colonos e
de trabalhador chinez, o provado como fica avista das
citações que transcrevemos a alta inconveniência da co-
lonisação chineza e tendo nós acompanhado com toda
attenção esta importante discussão chegamos a con-
elusães de1 que irrevogavelmente está condemnada a
importação chineza para o nosso paiz.

Passemos agora a outra ordem de considerações, isto
é, a segunda parte do programma -** No caso contrario
qual a nação, que melhores colonos nos poderá for-,
oecer ? — Aqui fazemos votos conjuntamente coma iUus-
irada secção para que mnhão contingentes das diversas
¦nações da Europa.

A causa principal e qoe mais fortemente, .actüa

(l)'Dr. Lacaillo, fazendeiro ern Magé.
José Manoel de Sá, fazendeiro em Pirahy,
Engenheiro Rivière.'Dr. Cockrane.
Director do Jardim Botânico.
Ministério da Marinha.

i
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contra a introducção de braços livres, é sem duvida
alguma a existência do elemento servil. r.

A importação de colonos que precisamos para sup-
prir o grande déficit que existe na população dos cam-
pos não se faz de um anno para outro, e por isso
pareçe-nos que, infelizmente, temos necessidade ainda
por algum tempo do africano na lavoura até ser sup-
prida com braços livres; mas o que nos parece já de
grande alcance é começar-se a introduzir o serviço
livre nas cidades promulgando-se para isso uma, lei
prohibindo o elemento servil nas principaes capitães
em um espaço dado que melhor pôde ser fixado por
medidas que só o governo imperial pôde levar a ef-
feito, por isso que depende que, dentro do espaço que
fôr fixado, se procure abastecer esses grandes núcleos
de população de braços livres, que devem ser empre-
gados especialmente no serviço doméstico.

Às vantagens que destas medidas se podem colher
são innumeras e estão ao alcance da illustração * do
paiz, por isso apenas mencionamos a mais palpitante,
a nosso vêr, e a educação da população nascente.

Substituído que seja o elemento servil nas princi-
paes capitães, como acabamos de apontar, outras me-
didas.se tomarão fazendo extensivo esta a outros nú-
cleps.de população, que tenhão certo e determinado
numero de habitantes, até que por este meio se vá
lentamente internando o elemento servil, que não po-
dera achar ahi outro emprego senão a lavoura.

Sendo facto conhecido que o nascimento não está
em relação com a mortalidade, é evidente que no
correr dos annos ella por si mesmo se extinguira sem
abalar as fortunas particulares e sem exhaurir os co-
fres públicos.

Trate-se pois com fervoroso e prudente afinco de fa-
vorecer a introducção em grande escala de colonos
laboriosos, que na mesma proporção se irá tornando
desnecessária a escravatura." Precipitar este grande acontecimento por medidas
violentas e súbitas, como as que fôrão praticadas
nas colônias inglezas, seria levar o paiz á sua perda.
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O paiz tem tentado mais de uma vez promover acolonisação estrangeira e nada tem conseguido até hoje
que satisfaça a esse desideratum devido aos erros eirreflexões tie todos.os systemas praticados, que dãohoje lugar a uma falta absoluta, de confiança.

A existência da Lei n. 108 de 11 de Outubro de1837 (1) é para o colono vexatória; e a remoção dos
graves inconvenientes apontados na consulta de 27 deAbril de 1854 da secção de justiça do conselho de
Estado nos parece igualmente de grande alcance, mór^
mente quando precisamos chamar ao paiz colonos es*
trangeiros cuja máxima parte não segue o catholicismo.

« A immigração que não fôr cathoiica, diz ainda
essa consulta, não encontra no Brasil garantias aos
seus contratos matrimoniaes, e para os direitos quedelles derivem seus filhos. »

Este estado é desanimador, e logo que todos esses
entraves tíesapparecerem, a corrente da colonisação
espontânea se estabelecerá.

Recorda-nos agora um facto que vamos narrar para
provar a influencia que tem uma boa legislação-so-
bre a colonisação. ¦¦,¦¦¦. * A

De 17 de Novembro de 4850 até ao fim de Feve-
reiro de 1851 entrarão no nosso porto 2,562 colonos
portuguezes.

Uma-immigração tão subida de colonos em tres
mezes* mau grado as noticias do flagelio da febre
amarella que então desiraava a população e que na>
turalmente deveria amedrontar muita gente na Eu-
ropa, não pôde ser devida senão ás benéficas influen-
cias da lei das terras (2), que prometteu ao colono
vm futuro, e as medidas coercitivas contra o trafico
de africanos (3).

(1) Dá varias providencias sobre os contratos de locação do
serviço dos colonos.

(2) Lei n. 601 de vi8 de Setembro de 1830, dispõe sobre as terras
devolútas do Império. .:

(3) Lei n. 381 de 4 dé Setembro de 1850, estabelece medidas
para a repressão do traíico de africanos. '
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Sempre que faltamos em colonisação citamos com
inveia a prosperidade dos Estados-Unidos da Ame-
rica do Norte; no emtanto que-bem pouco fizerao e
fazem elles-em favor da colonisação, o nos longe ae

procurarmos imita-los. só nos limitamos.», dtaer o

que se deve fazer, mas não tratamos de por. em pra- .
tipo, #

O rápido augmento da população norte-americana
sò è devido á protecção, em toda a sua extensão, a

odos os immigrantes; principalmente quando que.rao
applicar-se â agricultura, e tão fácil e .sso que um

colono europeu parte da Europa, chega çm 
14 das

a New-YorkVe em 4 a 8 dias pôde estar no d.s-
tricto em que deseja comprar terras, e ir com sua
familia estabelecer-se. t'*«a*>

Para isso nos Estados-Unidos cada um dos listado
tem a sua sociedade colonisadora, e o governo gera
não faz mais do que remover quaesquer obstáculos

que porventura a livre immigração possa encon-
tVríV

Estas sociedades na sua maior parte se compõem
não só dos plantadores, mas também dos directores
dos caminhos de ferro. ;. „

O estabelecimento de colônias e a colonisação na-
cional deve merecer particular attenção; o brasileiro
também tem direito a um bocado de terra para cul-
tivar e não ha razão que justifique nao se dar a elles
uma porção de terras devolutas, que muitas vezes va
salvar da miséria mm familia filha do paiz.

Ainda com referencia a esta questão nao podemos
forrar-nos ao dever de aqui transcrever as eioquen-
tes palavras que, na sessão de 24 de Agosto-ultimo
na câmara dos Srs. deputados, proieno ura illustrado
representante de um dos districtos da província oo
Rio de Janeiro, o Sr. conselheiro Pereira da silva: ,

<x Ha doas espécies de colonisação; a que se ena-
ma immigração, que quer fixar-se no-.solo, eaae war
balhadores ou colonos qne exigem contratos de parceria
ou de jornal O governo tem gasto extraordinária som-
ma de dinheiro cora a primeira, esquecendo que so
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immigração espontânea presta, e a subsidiada não cor-
responde aos sacrifícios feitos para obtê-ía. Parayax
immigração, é preciso cessar asdespezas.no exterior»
e as de passagens, e casas de saude; deixe-se vir a
voluntária, a espontânea * Gasteis© dentro no pai-z*
com estradas, com terras próprias para a venda aois
immigrantes, com segurança da propriedade. Firme*se
bem o principio de liberdade civil, politica e religiosa.
Não nos bastão catholicos, venhão protestantes de to-*
cias as seitas, e tenhão todos iguaes direitos no império.

« Quando a reputação do paiz estiver assim firmada'
no estrangeiro, quando contentes no paiz viverem os
estrangeiros, virão espontaneamente immigrantes po-
voa-lo, enriquecê-lo. (Apoiados.)

« Por ora o que convém é dar braços ás proprieda-
des agricolas, auxiliando os particulares que manda-
rem vir colonos para trabalhar em suajs terras, pa-
gando-se passagens de menores e talvez até de mu-
lheres, e excitando os fazendeiros a se irem assim
supprindo dos braços que lhes vão faltando. Já em
S. Paulo começou esse movimento; estenda-se elle ás
outras províncias, anxiiie*o o governo, que assim eum-
prirá seu dever. [Apoiados.)

« E mais que nenhum outro auxilio indirecto que o
governo pôde dar á ¦ agricultura é construir estradas
e vias de communicação, para que mais produza o
solo, encontrando transporte barato e fácil. (Apono]os.\

«, E' propagar a instruccão profissional, para que se
aperfeiçoem os methodos da plantação e colheita dos
produetos, do aproveitamento e adubes das torras,
do aperfeiçoamento das machinas, afim de que em menos
teispo, com menos trabalhe e menor numero de bra-
ços. consiga maior somma de produetos e mais bem
preparados. (Apoiados.) Anime cada vez mais o esta*
belecimento de institutos agricolas, que esclarecem e
iéstraem. »

Concluindo diremos ás associações; eomo a nossa,
que.auxiüão a industria e que gozão no paiz da bem
mareada reputação, por uma serie de fàetosnão in-
terrompidos de serviços prestados ao paiz, que é iam-
A. 27
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bem dever seu levantar e encorajar a iniciativa par-
ticular, promovendo associações particulares, que tra-
lem especialmente de colonisação, porque ella signi-
fica tambem o progresso da civilisação e da philoso-
phia do nosso século, porque é o remédio que offe»
recém a religião e a moral contra os males de uma
porção do gênero humano, á qual a prepotência
extorquio direitos naturaes outorgados pelo Creador.

Pão, 3 de Outubro de 4870

Joaquim Antônio d'Azevebo

Colonisação asiática*

Polemica entre o Sr. Quintino Bocaiúva e Dr. Nicoláo ¦
MOBKIRA.

Ill.ffi°.Sr. Dr. Nicoláo Joaquim Moreira,

PRIMEIRA CARTA.

Li comi a attenção devida ao assumpto e o respeito
devido ao nome de V. S., o discurso por V. S. pro-
ounciado na sessão da Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional a 16 de Agosto do anno corrente.

a Convirá ao Brasil a importação de colonos chins! »
Tal foi a these. E-o desenvolvimento a.ella dado

por V., S. mais uma ves prova quanto uma intei!!--
gencia incida e esclarecida pôde fecundar os assump-
tos ainda os mais áridas e positivos.

Vale nm livro, o discurso que assim se eleva ias
mais altas regiões do raciocínio.

A propaganda nobre e» generosa, idealista e senti-
mental, abstracta e poética, philosophica sem duvida,
mas pooco pratica, moralisadora» porém 

'absoluta na
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a tentativa.de.--se' buscar no tra-
o assalariado, ¦ seja . indiano ou africano, a trao-

sicção natural para o trabalho livre, carecia de um
interprete, de um apóstolo e esse encontrou ella' ná
pessoa de-V. S. '¦ '.¦

Não poderia encontrá-lo nero mais competente nem
mais brilhante. '

_ Apezar disso peço licença para, discordar da opi-
níão contrária ao commettimento que so empreberiçfe.
E faço-o unicamenteautorisando-me para isso, ná'be-
nevola referencia com que a V. S, aprpuve recordar
a publicação do meu' opusculo intitulado A crise da
Lavoura.

Honrando-me com essa-citação dignou-se V, S. qua-üficar-me ãe fervoroso apologista da colonisação asiática.
A qualificação, que aliás em nada me pôde ser mo-
lesta, exagera comtudo o alcance desse ligeiro tra-
balho é o alcance das minhas opiniões sobre esse
assumpto eminentemente pratico»

A origem do opusculo, posso denuncia-la. Tratava-
se então, quando foi elle elaborado, de ímmigraçâo
e de colonisação. Digo — tratava-se — como * se trata
de iodos os assumptos sérios neste nosso paiz. O go-
verno que, entre nós está, sempre estudando sem
chegar nunca a concluir os seos" estudos, desejava,
segundo supponho, lançar sobre a pilha galvanica do
conselho de Estado ¦ todos os elementos reunidos para
a solução dessa questão, afim de vêr se produzia-e
cómmunicava ao corpo social a scentelha electrica'qtré
devia propulsar ao. mesmo tempo*—'ã inércia do go-
verno e a despreoecupação do paiz-

As relações pessoaes que,eu. tinha a honra de en»
treter com o Sr*, conselheiro Dantas, então ministro
cia agricultura, e a circumstaecia de haver sido 'ac-
cidentalmente encarregado de promover a emigração
dos Estados-Unidos para o nosso páiz, fizerão com
que 8, Ex. benevolamente me instigasse, a. reduzir.á-
escripta algumas considerações que verbalmente; tf (h .
caràmos sobre esse assumpto.¦feAs Idéas tfue suei



7 •,
)¦.¦: 

••

x7

:":
i -

' — 4-24 —

Ihidas ao que parece. E o manuscripto que sujeitei á
apreciação do governo quasi se transformou em uma
espécie de campo santo, a julgar pelas crmes feitas
naturalmente pelo lápisr fatídico a que alludio ha
pouco o Exm. Sr. senador Zacarias de Góes e Vas-
concellos.

Apezar disso, propostas fôrão posteriormente apre-^
sentadas ao governo e a questão, por mim trazida a
publicidade, foi discutida na imprensa e no parlamento
onde, ou pró ou contra, merecerão as minhas hu-
mildes considerações a honra de occuparem a atten-
ção de vários cavalheiros.

Aconselhei, sem duvida, a importação dos colonos
indianos, como elemento provisório, como recurso de
transição, como machinas de trabalho, cujo emprego
temporário habilitasse o paiz a dispensar o braço
escravo.

O pensamento fundamental do opusculo, embora
rebuçado pela fôrma que julguei dever dar a essa
iniciativa era e é a—¦emancipação.

A abolição da escravidão é para mim um ponto de
fé tão soberano e absoluto que não receio nem ser
nem parecer fanático nesta questão.

De cada vez que mais estudo e aprecio as causas
da nossa decadência moral e dessa languida frouxidão
que enerva as almas e a própria força physica da nossa
população, os meus olhos encontrão a escravidão,
como a origem, como a sede, como o foco maldito
d'onde se exhala o miasma atrophiador.

Para purgar a geração presente e a que ha de vir.
dessa lepra funesta, eu não sei que sacrifício me pa-
recerá grande.

Como, porém, não me era licito, em assumpto dessa
ordem, sacrificar as minhas aspirações e ao meu ideal
os interesses econômicos da minha pátria nem de-
sejava correr o risco de aconselhar uma revolução sem
preparar os meios de a tornar mais suave e efficaz,
procurei inspirar-me nos livros e na observação do
que se passa em outros paizes e indiquei a coloni-
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saçâo asiática, como o recurso occasional de que o
paiz devia lançar mão.

Esse conselho parece ter sido abraçado pelo actual
ministério; e o desenvolvimento que se tem dado á
idéae alguns actos.e.deliberações officiaes que são jáconhecidos, indicão que o governo mudou de pensare está hoje resolvido a fazer a experiência.

Diante' dessa resolução a minha attitude natural é
a da acquiescencia. Não distinguo, em assumptos desta
ordem, nem interesses políticos, nem a condição de
serem-meus adversários os que se propõem realizar
o pensamento que manifestei outr'ora.

De que modo, porém, propuz a questão e em que
sentido deve ser ella resolvida. ?

Eis o que eu necessito expor em outra carta que
terei a honra de endereçar a V. S. afim de não
perder totalmente os foros de — espirito progressista— que desejo conservar e de que a qualificação de
apologista fervoroso da emigração asiática, me póde
despojar.

Já que não tenho outro remédio, quero ser chinez
no meu modo sem usar das bombachas e das ventarolas
com que tão espirituosaraente a 'Vida Fluminense
figurou os habitantes deste celeste império no anno
de 4900.

Sou com a maior estima e respeito de Y. S. pa-
tricio e criado. —Q.Bocayüva.

Rio, 30 de Agosto de 4870.

Ill.mo Sr. Quintino Boeayitva.

Tenho diante dos meus olhos as lisongeiras palavras
que V. S. dignou-se dirigir-me, em sua carta publi-
cada no Correio Nacional, de 2 do corrente mez, e
confesso que ellas não me desvanecerão tanto, como
a subida honra de haver o meu discurso, sobre a

,|í
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colonisação' chineza, não só atlrahido a attenção- de
V. S., como tambem provocado as illasíradas reflexões
com que o pretende mimosear.

Amigo da luz eu não me subtraio a seus benéficos
raios; procuro-os mesmo côm avidez afim de que elles,
desentorpecendo as fibras enregeladas de meu cérebro,
o disponhão para esses proveitosos torneios, onde
íanto vencedores como vencidos engrandecem a sciencia
e felicitão a/humanidade-

...E, pois, achegando-me ao influxo salutar de sua
intelligencia ,, desenvolvida no profundo estudo das
graves questões sociaes, vou ter. o prazer de acòm-
panha-lo na evolução das idéas que V. S. fôr exhibindo
em suas cartas futuras, pedindo desde já permissão
para fazer alguns pequenos reparos • sobre certas pro-

- posições, exaradas em sua primeira missiva*
Julgando V. S. o meu discurso filho unicamente do

sentimento ideal, abstracto e poético, mas pouco pra-
tico; moralisador, porém absoluto .na animadversão
ao -braço africano e indialico, parece não ter ligado
grande importância aos numerosos factos articulados
por mim, relativamente aos cruzamentos entre raças
disparatadas; aos -dados estatísticos que colligi e sobre
tudo aos inquéritos officiaes que demonstrão (a meu
vêr) as vantagens, que se pode esperar da colonisação
chineza, pelos resultados que naquelles inquéritos se
denuncião. Discutindo a questão chineza firmado nas
mais significativas leis de anthropologia elhnica e nos.

> incontestáveis elementos que me fornecerão as obser-
vaçoes de' homens eminentes e votados a esta espécie
de estudos, me parece que "não fiquei pairando uni-
camente nais altas regiões especulativas.

Quanto a animadversão ao braço indiatico. e africano
não pode ser delia, aceusado quem, em um trabalho que
corre impresso, proclamou que todas as nações são
aptas para a civilisação ; que não precisamos ,*• para

. ennobrecer-nos, deprimir os seres que nos-rodeio,
porquanto o sopro divino lançado sobre a terra e in™
Oarnado no cérebro cia-humanidade, espera apenas q', apropriado momento pira sua evolução.

(,*¦•
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Encarando os povos sem distineção de raça, nado-
nalidade, religião e côr, como. uma única familia de
irmãos, não posso todavia deixar de reconhecer quealguns existem, que, pelo seu isolamento do foco da
civilisaçâo, pela oppressão e despotismo em que vivem,
cahirão no mais degradante estado de desmoralisação
e enbrutecimento.

Aonde se aehão a bella Zonia, pátria de Homero
e de Anacreonte; as florescentes cidades de Thai.es
e Pythagoras e as férteis regiões africanas, abrilhan-
tadas pelos Cyrillos, Athanasios, Chrysostomos e
Agostinhos? A ignorância enlhronisada, a cemitarra
dos déspotas e a perda de dignidade dos povos as
fizerão desapparecer.

Nâo nego que a raça Indo-China, em seus primi-tivos tempos, tivesse seus dias de gloria, sua idade
de ouro; parou, porém, em seu caminhar, ficando
esmagada sob o carro do progresso e, o que é mais
ainda, corrompida em seus costumes e tão submissa
ao bambu como o africano ao azorrague. Os factos que se
passão na própria China e os que se suecedem quotidia-oamente na ilha de Cuba fortalecem minha asserção*

Y. S. pois, não deve sorprehender-se de vêr que
não encontro vantagem alguma na substituição do ele-
mento africano pelo chraez desmoralisado, e a quem
V. Si mesmo aceusa de possuir uma natureza moral
pervertida,- sendo unicamente debaixo deste ponto de
vista que tomei a liberdade de invocar em meu^ apoio
seu autorisado nome, qualificando-o de fervorosa
apóstolo, não com intenção de offende-Io, do que.sou
incapaz, mas porque em todas as paginas de seu tra,-
balho sobre a crise da lavoura, transparece o enthu-
siasmo de V. S. para com os coolies, considerados
na qualidade de colonos, facto este que ainda se de-
nuncía, na carta que V. S* me dirigio, quando se fe»
.licita por haver o governo actual procurado realizar
o seu pensamento. v

Ora como, quer se considere em sua origem, quer
na accepção adoptada, pelos economistas, a palavra
colono traz a idéa do homem que nâo só cultiva a

M
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terra para onde emigrou como também nella se fixa
e perpetua, deixando o papel de simples explorador
para fazer parte da população sedentária,¦ única que
pôde convenientemente, concorrer para o engrandeci-
mento do paiz, e havendo V. S. indicado, como mais
convinhavel, em matéria de colonisação chineza, o typo
do contrato francez que não preceitua o regresso do
colono para sua pátria, apenas terminado o prazo do
engajamento, razão me sobrava para aterrar-me com
a idéa da futura mongolisação do Brasil.

¦E, com effeito, excitai a cobiça dos intermediários,
abri durante alguns annos os portos do Brasil ás
correntes de immigração mongolica, e descansai na
previdência, que caracteriza os nossos governos , que
em breve, não temo affiançar, a nossa pátria terá o
seu Soulouque malaio, e a moralidade será aquella
que começa a patentear-se na ilha da Reunião, onde
para uma população caucasica de 103,200 indivíduos
existem já 73,374 asiáticos!!

Fazendo estas poucas reflexões sobre o que me dizia
respeito, Ul.mo Sr., fui levado apenas pela deferencia
que devo á sua illustração, mostrando-lhe ao mesmo
tempo que, invocando em meu apoio a autoridade
de Y» S. em relação aos costumes indiaticos, não
tive em vista criticar o, seu opusculo, onde entre pro-
posições que sinceramente abraço, encontro entretanto
algumas, que talvez por não comprehende-las, repugnão
ás idéas que professo.

Terminando, resta-me declarar que, se V. S. em
assumptos da ordem dos que discutinios , não distingue
interesses políticos, nem a condição' de partir de seus
adversários a realização de pensamentos, affagados
por V. S., eu não me acho em peiores circumstan-
cias, pois que actualmente não reconheço adversários
políticos, nem tenho interesses a pleitear, além da-
quelles que dizem respeito á cultura do meu espirito,
à educação de minhas filhas, e aos interesses agri-
colas e industriaes de meu paiz.

Á experiência de 29 annos gastos nas lides parti-
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darias me trouxerão a convicção de que entre nós,
em geral, não ha fé, principios, nem religião, e quea nossa politica egoistica e tacanha somente serve
para beneficiar a familia , com detrimento da socie-
dade, e crestar todas as mais elevadas aspirações.

Queira V. S. aceitar um affectuoso aperto de mão
daquelle que se confessa ser — seu admirador, patrício
e criado.— Dr. Nicoláo Joaquim Moreira. — 6 de
Setembro de 1870.

111.¦•• Sr. Dr. Nieoláo Joaquim Moreira.

Si se tratasse de attrahir a immigração livre e de
demonstrar os seus benéficos effeitos sobre a sociedade
e sobre a riqueza do paiz, desejaria eu poder produzir
tão boas razões e escrever tão eloqüentes paginas
como as que V. S. acabou de offerecer ao publico.

A questão, porém, é diversa. Não é sob o ponto de
vista antropológico, mas sob o ponto de vista econômico
que ella deve ser exclusivamente anaíysada.

A raça indiatica é má para a alliança, é péssima
para a assimilação ; não nos pôde offerecer, nem pelo
lado moral nem pelo lado physico, vantagens ou me-
Ihoramento com relação ao sangue, ás idéas, aos cos-
tumes, e á índole da nossa sociedade.

Mas, esperada ou decretada a emancipação, gra-
dualmente ou dechôfre, não tendo nem mostrando o
paiz disposições para attrahir a immigração ou fomentar
a'Colonisação da raça branca, a que condições ficará
reduzida a agricultura — fonte quasi exclusiva das
nossas rendas ?

Tal é a questão. Sem immigração, sem colonisação
branca, sem colonisação asiática nem. africana, sem es-
cravos, emfim, ou braços produetores, o que será da
lavoura!

Nesse caso, respondem os espíritos generosos mas
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crédulos, busquemos attrahir o immigrante e o co-
lono.

Estou de accôrdo, porém observo ao illustrado autor
do discurso que neste nosso paiz de parolagem, tudo
ficará reduzido a alguns bons desejos e a alguns bons
discursos, e nenhum homem de Estado, nenhum minis-
terio, nenhuma legislatura terá a coragem de iniciar as
medidas necessárias para isso.

O imperador encarrega ás câmaras que pensem no
negocio; as câmaras respondem que vão pensar e en-
carregão disso aos ministros; os ministros dizem que
vão estudar o assumpto e encarregão disso os directores
das secretarias, estes aos chefes de secção; fazem-se
logo alguns relatórios, e depois nem sempre, algum
projecto ; o projecto vai ao ministro, do ministro passa
ao conselho de Estado, do conselho de Estado volta á
pastado ministro' e torna á câmara ou ao senado, vai ã
commissão respectiva, e depois, encerra-se a sessão íe~
gisíativa até que no anno seguinte recomeça a mesma
romaria, sempre interrompida ou pelas crises ministe-
riaes, ou pelos debates da falia do throno, ou pelos re-
querimentos relativos aos subdelegados de aldêa oo
aos commandantes superiores da guarda nacional.

Tal é à historia, tal é o systema, tal é o costume
observado desde que se concluio com o ominoso trafico
de africanos e tal ó a perspectiva que ainda se me
an tolha.

Se desde esse tempo se houvesse cuidado seriamente
de attender para agricultura, fornecendo-lhe capitães
ou buscando allivia-la dos ônus que sobre ella pesão;.
si so houvesse cuidado seriamente de preparar o paiz
para a crise annunciada, prevista, e impossível de
evitar, que ha lanto tempo o ameaça, a esta hora os
estudos estarião feitos, os ânimos preparados, os agri-
cultores ou apparelnados ou fortalecidos para receberem
o golpe e salvarem as suas propriedades de uma ruina
funesta.

Disso, porém, não se cuidou. O momento actual è
a véspera do acontecimento.

A' lenta e gradual inanição do trabalho pela defi-
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ciência de braços,-tia tanto tempo sentida, sobreveio'-a guerra que consumindo, grande somma de valores,subtrahindo novos braços, onerando o paiz com im-
postos desconhecidos até então, e'o consumo geralcom a elevação das pautas da alfândega, aggravou sen-sivelmente a já precária situação da propriedade agri-cola. L "

Ao publicar em. 1868 o meu opusculo, dizia eu o ''M,
seguinte:

« Eu não sei se seria exagerado considerando a la-voura do Brasil em estado de liquidação forçada, salvasalgumas poucas excepções. Esse estado de liquidaçãobem pôde chegar a transformar-se em estado de disso-lução, se porventura á intelligencia e á solicitude
patriótica dos poderes públicos nacionaes não occor-rerem promptamente medidas enérgicas e adequadas
que provoquem uma reacção salutar. v

A' propriedade agrícola está faltando a principalbase, o principal estimulo para o seu ¦ progresso e
desenvolvimento — a fé ão domínio, responsabilidade
efifectiva do possuidor, o amor â cousa possuída, pelos ¦
fruetos que delia se espera colher. Desde que os pro-
prietarios nominaes das terras, desanimados e affligidos
eonsiderão-se elles próprios administradores, por conta •¦
alheia, de bens que não poderão "mais 

pertencer-lhe,nem á sua descendência, todo o esforço do agricultor
nada mais representa do que a penosa conquista de um
salário aleatório para a garantia1 da, própria subsis- ¦ J.
tencia.

Eliminada a idéa da perpetuidade do domínio, queesperança pôde estimular o animo do lavrador 1
Era taes condições, cumpre attender seriamente paraos meios de restituir á propriedade agricola o seu ca-

racter real. Onerada de compromissos e ameaçada de
ínsolvabilidade provável, a lavoura não se pôde res-
taurar senão pelo effeito simultâneo de dous soecorros
que não podem mais ser demorados, o da instituição
do credito agricola e o da acquisição de braços pro-dtiôtores. »

Dous annos são passados. ( '
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Mudou-se uma situação política, dissolveu-se uma
câmara, e reunio-se outra que já vai em meio da le-
gislatura, o novo ministério já tem sido reconstruído
duas vezes. Muito* se tem fatiado e muito se tem es-
cripto. Relatórios, pareceres e projectos não faltão.

Mas o que se ha feito? -.
Nada.
Pois é o mesmo que ha de succeder d'aqui a dous

ou tres annos; porque definitivamente o paiz e todos
nós parecemos haver perdido, não somente o senso
político, mas o próprio senso commum:

Desculpe-me a franqueza e permitta-me que conti-
nue a molesta-lo com esta importunação. E' de V. S.
patrício e criado. — Q. Bocayuva.

Rio, Setembro de 1870.

III,mo Sr. Quintino Bocayuva.

Em sua segunda missiva, que me fez a honra de
dirigir, declara V. S. que, considerada authropoiogi-
camente, a raça indo-chinezaj péssima e que nâo nos
pôde offerecer vantagem alguma nem physica nem mo-
ralmente.

Ainda bem que esta explicita declaração de V. S.
nos leva a um accordo, relativamente ao importantis-
simo e duplo ponto de vista do melhoramento de nossa
raça e do futuro da nossa nacionalidade.

Entretanto-, permitta-me V. S. uma pequena reflexão.
Se os indiâticos não possuem as qualidades physicas e
moraes apropriadas á assimilação, e se estão votados
a serem meramente machinas de trabalho, porque mo-
tivo vamos lança-los no seio de nossa pequena popu-
lação de um modo continuo e com visos, se não certeza,
de estabilidade. ,

Não poderíamos, visto que se acredita imprescendivel
para nosso futuro bem-estar a introducçâo dos asiáticos
no Brasil, importa-los para determinadas localidades,
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trabalhos especiaes e por certos prazos, findos os quaes,regressarião ao seu paiz.
For este modo ao menos diminuiríamos os inconve-

mentes que nos pôde trazer o contrato immediato de
nossas famílias urbanas e ruraes com indivíduos de mo-
ralidade estragada, e, se me não engano, parece ser
este o systema adoptado pelos Esíados-Unidos, aliás
com uma gigantesca população que nada tem a arre-
ceiar dos asiáticos, por isso que os absosverá necessa-
riamente, segundo, as mais bem estabelecidas leis de
anthropologia.

Sei que com estas reflexões estou passando, não pe-
rante V. S., porém na opinião de alguém de caracter
official por um desses prudentes que temem as supers-
tições dos chins, seus costumes e extravagâncias, os
produetos de sua alliança com a população nacional e
sua competência com os mestres de bom gosto parisiense
que abrirão escola na rua do Ouvidor, mas o que quer
V. S. se não justifico os meios somente pelo fim que se
deseja conseguir, e se colloco a mediania honesta de um
povo acima da riqueza de uma população depravada, se
prefiro as mãos calosas dos Cincinaios aos estufados
feitos dos Sardanapalos ?

Não é, porém, debaixo do ponto de vista anthropolo-
gico, nem em relação aos benéficos effeitos sobre aso-
ciedade brasileira e sua riqueza, que V. S. encara os
asiáticos, e sim como simples machinas de trabalho, e
neste sentido os aconselha, visto «arreceiar-se V. S. de
que neste paiz de parolagem, e diante deumaimminente
crise, qual a da emancipação do elemento servil, o
governo se deixe ficar em seus bons desejos, vindo a Ia»
voura a soffrer por falta de braços.

O fundado temor de V. S. tambem influe sobre o
meu espirito, mas por um modo diverso. Apreciando
os desvelados cuidados que os nossos governantes cos^
tumão dispensar ds altas questões do interesse publico,
sou, illustrissimo senhor, levado a acreditar que o go-*
verno imperial, abrindo as portas á colonisação chineza,
julgará em sua alta sabedoria haver satisfeito as neces-
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sidades do paiz em referencia á matéria que disco limos.
,E então.... descansará de suas fadigas, 

"

Será este juizo que acabo de formular uma illusão
do meu cérebro, uma appreciação injusta a respeito de
nossa administração ?

V. S. é quem se encarrega de respondei'* e de
abroquelar-me da pecha de injusto, porque em sua se-
gunda missiva encontro os fundamentos de meu receio.
« Desde que se concluio o ominoso trafico cie africanos,
disse Y. S., e muito, bem o governo não cuidou séria-mente'de attender para a agricultura, não preparou
o paiz para a crise que se annuncia e nem olhou para
a inanição lenta e gradual do trabalho pela deficiência,

. de braços.»
Ora, pensará V. S. porventura qoe uma adminis-

..tração, que assim procedera por longos anno,?, apezar
. dos reclamos da imprensa, se resolva de hoje em diante

a procurar os meios eficazes de enriquecer o paiz e
augmentar a sua população, provocando as fertilisa-
doras correntes de immigração livre e intelligente-?

Certo que não. A questão, dirá o governo, era de
braços,- ahi os tendes; ás machinas africanas substitue
as mongolicas; são pacientes como aquellas, sujeitas
lambem á velha disciplina de nossos fazendeiros, e, o

. que é mais, podendo os seus serviços serem transferidos.
E então, repito ainda uma vez, o governo descansará
e a provisória e forçada colonisação chineza se tornará
permanente e necessária, como fôra a africana, e como'
ainda algueni a deseja.

Ninguém comprehende melhor do que WS. comooeste abençoado paiz o provisório se transforma em.
permanente*

¦ Um ponto não menos importante, é a respeito'do
quaí convém que eu externe todo o meu pensamento,afim de ser melhor esclarecido por aquelles que se
eniregSo ao cultivo das questões ôeonomico-sociaes,
versa sobre o .receio de que, pela emancipação de nossa
escravatura, não só se manifeste a diminuição dos pro-duetos agrícolas, como .tambem a vagabundagem, e a
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turbulência dos emancipados ponhão em perigo â
ordem publica.

Confesso que não nutro taes apprehensões, porqueiodo quanto na actualidade se vaticina, foi prognosti-cado, também para as colônias francezas e inglezas, e
o futuro cômpromelteu a sabedoria dos prognostica-dores.

Se, por infelicidade, em nosso paiz, todos pensassemcomo o illustrado Sr. Dr. Figueira, que, do alto da
tribuna parlamentar, e dizendo-se filho de uma pro-vincia essencialmente agricola, proclamou o ensino
professional e as descobertas de chimica industrial
prejudiciaes á lavoura, e somente verdadeiro salvaterio
dos fazendeiros a rotina, então acreditaria eu que um
arado não vale um certo numero de braços, e que uma
exportação.de 9,000arrobas de assucar, obtidas pelosystema rotineiro, não pôde elevasse a 15,000 pelos
processos modernos e com, uma significativa diminuição
do operários.

-Lido, como é V. S., não ignorará os factos que se
passarão nas colônias francezas e inglezas antes e
depois da emancipação do elemento servil, eé fundado
oo estudo que delles hei feito, que cada vez mais me
robusteço contra esse terror pânico, com que se pre-tende entibiar os ânimos brasileiros.

Examinem-se as índias Orientaes e vêr-se^ha que,sendo a sua producção no periodo da escravidão de •
109,569 quintaes, oo periodo de aprendisado elevou»
se a 244,630, chegando a i.130,181 nos primeiros
annos de liberdade (1839 a 45).

A Mauricia achou-se nas mesmas circumatancias.
Sua producção, que no periodo da escravatura fôra de
536,134 .quintaes, nos primeiros, anóos de liberdade
orçou em 618,906. 

* ¦
Apreciando os dados estatísticos coloniaes, diz Mr,

Cochih ques durante os primeiros dez annos de liber-
iâção da- escravatura a producção /das colônias» se
ctieiinuio em algumas por causas especiaes, augmeritèu
em muitas outras de um modo apreciável.

Pelo lado social' também as possessões francezes«
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inglezas não se desmoralisárão. O numero de crimes
não augmentou pela libertação dos escravos, entretanto
que, cousa notável, crescera pela immigração asiática.

Na Jamaica, os pretos libertos, proprietários e indus-
triaes, erão, em 1838," em numero de 2,114 e em
1840 chegavão a 7,340. Na Guayana formarão-se as-
sociações de 150 a 200 pretos para compra de domínios,
onde não só estabeleeião suas choupanas, como lambem
suas culturas.

Emfim complete este quadro o testemunho de lord
Stanley, baseado sobre o valor das exportações da Iri-
glaterra para as colônias.

Durante os 10 annos de escravidão fora a expor-
tação de.  69,575,000 fr.

Durante o periodo de apren-
disado . * 89,450,000 »

No primeiro anno de liberdade. 100,061,757 »,
E pois, nem a ordem social das colônias estremecera

em seus fundamentos, nem a producção soffrêra esse
descalabro que tanto terror infundira.

Em minha opinião não é a deficiência de braços a
causa primordial de nossos embaraços ; quem nos ar»
ruina é a escravidão.

Os ferros do captiveiro, pesando nos pulsos do in-
feliz operário, difficultão-lhe o trabalho e maculao os
producto**, e por isso são estes sempre toscos e min-
goados; somente a liberdade pode duplica-los e
aperfeiçoa-los.'

Falhas de braços se achão algumas províncias do
norte, e nem por isso a sua industria agricola e mami-
factureiFa é inferior a dos tempos, em que regorgitavão
de captivos. A provincia do Rio de Janeiro que, nos
doze últimos annos de trafico de escravos, apresentara
a média de 7.048,475 arrobas de café,; no valor de
24.368:285^503; de 499,407 arrobas de assucar no
valor de 1.009:566^265; de 58,675 arrobas de ramo
no valor de 320:409^552; e de 234 arrobas de algodão
no valor de !:017$194, nos doze primeiros annos de
abolição do trafico5 deu as seguintes médias: para o café
9.5f();357^rrobasnovalorde 45.8$6:817$727 ; para
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o assucar 396,241 arrobas no valor de 1,170:375#215;
para o fumo 66,886 arrobas no valor de 526:816$491
e para oalgodão 3,065 arrobas no valorde 46$59$864Í 1

A provjjncia de S. Paulo que, durante o trafico,
exportara; em 12 annos a média de 181,419 arrobas de
café no valer de 523:969$205, nos 12 annos após
á abolição exportava 965,581 arrobas no valor de
4,7;52:222»282. Il 1

Estes resultados querem dizer que se os braços de
uma nação são diminutos, sua applicação, segundo as
regras de ensino professional, apoiadas no emprego das
máchinas e apparelhos e fortalecidas pelo beneficio in-
fluxo da liberdade, duplica os productos e centuplica
ps valores.

Paro aqui, já vai longa esta missiva e talvez que
tenha com ella abusado da paciência de V. S., e da
bondade dos Srs. redãctores do Correio Nacional.' & estes, porém, voto desde já os mais sinceros agra-
decimentos, e a V. S. rendo os votos da mais cordial
sympathia.—DR. Nicoláo Joaquim Moreira. —13 de
Setembro de 1870.

Correspondência Agricola. ; [

Wildbad, 24 de Junho de 1870.

UI."10 Sr.—Tendo oceasião, em minha segunda
viagem ao Egypto, pela abertura do canal de Suez, de
apreciar a delicadeza e sabor agradável dastamaras,
nÇ tempo da süa colheita, lembrei-me de colher em
minha excursão ao alto Nilo, uma porção de sementes
dessa utrl e interessante palmeira e de as remetter a
V. S., que se dignará de as fazer chegar ao conheci-
mento da Sociedade Auxiliadora da Industria, afunde
vêr se podem ser aclimatadas no nosso paiz. Nao
ignoro a existência das tamareiras no ferasil, mas oque
me parece incontestável é que a sua fruetificação é

A. 28
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ainda desconhecida entre nós. Não me parece inútil
que se estudasse o phenomeno da procreação das Ta-
mareiras no intuito da introducção no nosso rico paiz,
de um producto que faz'as delicias e fornece uma boa
parte dos alimentos da população arábica.

A Tamareira cultivada n'África e Arábia (Phoenixda
ctylifera) é uma planta monocotyledonia que não pôde
exercer o acto da propagação sem o concurso de indi-
viduos de órgãos genilâes differentes. No Oriente as
palmeiras fêmeas são tão abundantes quanto são raras
os indivíduos genitores. Esta circumstancia vem tanto
da força espansiva do polen fecundante como da facili-
dade com que o vento o transmitte a grandes distan-
cias naquelles paizes desabrigados. Comtudo, desde o
tempo de Herodato já os Árabes empregavão meios
artificiaes para generalisar a fecundação de suas pai-
meiras. Estes meios consistiâo em sacudir os cachos
dos pés machos no tempo da florescência. Hoje empregão
outro meio mais efficaz, que consiste em cortar os
racimos fecundantes, dividi-los em muitas partes e as
pendurar no cimo das palmeiras fêmeas. Por este pro-
cesso um individuo chega a fecundar mil palmeiras
fêmeas.

A raridade das Tamareiras genitoras parece um
facto que data de épocas immemoriaes, pois que já de
tempos prehistoricos os Egypcios em suas guerras des-
truião as palmeiras genitoras de seus inimigos para
ataca-los pela fome no tempo da colheita dastamaras.
A' vista- desta circumstancia uão admira que os raros
pés detamarasque se cullivão no Brasil, sejão, estéreis,
o que não se deve atlribuir que à falta de indivíduos
genitores. Dizem os Árabes que a propagação das Ta-
mareiras por meio dos caroços contribue para a dege~.
neração da espécie, por isso sò se servem na sementação
de uma sorte de enxerto que são uns rebentoes que
nascem ao lado do tronco quando novo, e ahi se críão
como parasita.

Não tendo meios de fazer transportar enxertos, e
desejando que no Brasil sejão cultivadas as Tamareiras,
faço a remessa das sementes de que já fallei, e cuja
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facilidade na germinação é facto incontestável segundo
a minha própria experiência. Em 1838 transportei de
Paris doze caroços de tamaras raettidos em um frasco;
em Janeiro do anno seguinte plantei-os na minha fazenda
da Timbamba (Crato). Todos esses caroços nascerão,
mas só dous pés fôrão mudados por terem os outros
morrido por causa dos bichos de terra que lhes chu-
chárão as raizes. As duas Tamareiras crescerão com
tal vigor que não parecião vege tar em terra estranha.
Os troncos cobrirão-se de gonuleiras, que fiz arrancar, e
por falta de experiência deixei de as replantar. Aos
cinco annos de idade se achavão as minhas palmeiras
tão frondosas que em nada cedião aos mai;s bellos typos
africanos. Nessa época começarão ellas a sua florescência
desabrochando-se com grande força. Foi então que, com
pézar, reconheci que ambas ellas erão fêmeas, pois que
até a minha sahida do Crato, em 1855, não tinhão po-
didq fructificar.

Ã Tamareira só dá em terrenos pingues e planos.
Talvez fosse conveniente remetter-se alguns caroços a
meu cunhado o tenente-coronel Antônio Gonçalves
Landim, em cuja administração se acha a minha dita
fazenda, para este faze-los plantar ao lado das velhas
Tamareiras. Uma outra circumstancia me faz persistir
nessa idéa, e vem a ser que essa planta é própria de
paizes extremamente quentes, mas que em certas es-
tações abaixa-se a temperatura de maneira que o ter-
mometro desce até 10 e 8 gráos de calor durante a' 
noite. Nestas condições está o valledo Crato, onde os
terrenos planos subaripenses são uberrimos e sentem
frescura nos mezes de Maio a Agosto, abaixando o ther-
mometro (Reamur) até 8o de calor durante a noite.

A maturação das tamaras requer um certo gráo de
frescura que corresponde á que se manifesta n'África
septentrional e na Arábia nos mezes de Novembro e
Dezembro. A connexão atmospherica tem tanta relação
como estado de fructificaçãodas tamaras quanto me
foi dado observar as phases de sua maturação nos dif-
ferentes lugares por onde passei.

Em Assuan,que fica debaixo do trópico septentrional,
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e marcava a antiga extrema entre o Egypto e a Níibía
faz-se a colheita dastamaras no principio de Novèttibro,
no Cairo ella dura até 20 do mesmo mez ; em Alexan-
dria é retardada de mais alguns dias, e em Nápoles,
onde pouco se tem aclimatado aTamareira, no fim de
Fevereiro ainda a sua fructificação não tem attingido
o ultimo gráo de maturação.

Ás outras sementes que vão fora da caixa de flahdres
são dois cuciferos ou caroços da palmeira Dum, do
generq Hyphaenea. O Dum representa a passagem entre
à. palmeiras e as outras arvores. O seu tronco mais
delgado do que o da Tamareira, principia a esgalhar-sé
pouco acima dá terra, e cada galho sebifurca de mà-
neira que o todo fôrma uma cúpula da mais bella e
interessante apparencia. Estes caroços são de uma
conservação indefenida. Eu os vi no Museo de Bulaq'(Cairo) colhidos em tempo pharaonicos. Os dous que
remetto fôrão por mim colhidos em Deuderach ã
margem do Nilo. As demais somente são bolotàs dos
jardins de Nápoles, e tres cachos de Durach, espécie de
Sorgho ou milho d'Angola que se cultiva em grande
escala no valle do Nilo e Abyssinia, cujos grãos cdns-
tituem a base da alimentação daquelles *e de muitos
outros povos orientaes.

Sou com toda a estima e a mais perfeita consideração

De V. S. _ atr.° att.° V.or e Cr.0

Marcos Antônio de Macedo.
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Relatório dos trabalhos da Sociedade Âuxiliacte3'
da Industria Nacional

pelo secretario geral

DR. JOSÉ PEREIRA REGO FILHO
, t

.1 /

(Continuação.) u ....Ét1 - '¦ '
; '!?pí'- •¦ .'<'¦ sSSeeção de geologia applicada e chimica industrial^

Desta secção, que tão bons serviços prestou no'aiatíB
passado, mereceu a sociedade um concurso.vàlfópl
encontrando sempre no seu digno presidente, oSr.Òr.
Antônio Corrêa de Souza Costa, um auxiliar constante é
poderoso para bom andamento e Cumprimento das obri-
gações que contrahio; pelo que consentirá V. Ex. qué
em nome da Sociedade eu agradeça a este nosso iljús-
trado consocio tantas provas de dedicação, cabendo a
esta secção opinar sobre as seguintes questões :

Requerimento em que João Dowsley pedia privilégio
para usar de uma massa, de que se dizia inventor,
destinada á' consevação dos artefactos de couro, o quê
foi recebido com o Aviso n. 18 de 12 de Abril doahnò
passado, do Ministério da Agricultura, Coiiihièrcio è!
Obras Publicas: dando a secção por conclusão de seu
parecer o seguinte: « Estudando este invento em stóaí
composição e natureza, não pôde dissimular a sòrprèzàí
desagradável que experimentou, quando deparou na
fórmula da massa em questão com duas substâncias
originaes e singulares, como a gordura de víbora e a dé
cobra; mas no entretanto faz justiça á intelligencia e
caracter honrado do peticionario, acreditando qüe, não
possuindo elle certos conhecimentos scientificòs, stiâ
boa fé e credulidacle fôrão illudidas por preconceitos
qüe hoje vigorão ainda no interior do paiz acerca das
virtudes maravilhosas de certos órgãos animaes, èpõr
isso é de parecer que, sendo a massa apresentada um
excellente meio de conservação dos artefactos de couro,
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e devendo as propriedades conservadoras * de que goza,
á mistura, que contém, de substancias gordurosas e re-
sinosas, e sobretudo à presença da terebinthina e co-
lophona, se poderá no intuito de animar a industria no
paiz, conceder o privilegio pedido, sem comtudo preju-
dicar outro qualquer invento, que para o mesmo fim
appareça:

Sobre a receita mie com o Aviso n. 19 de 20 de
Abril de 1869 foi recebida do Ministério da Agricultura,
apresentada aquelle Ministério por Ghrislopher Snyder,
a respwtp da qual a secção, depois de estudar, como
costuma a fazer, o processo de que se tratava, e de
ter feito detalhadas considerações, concluioque « o em-
prego do salitre, como meio substitutivo do sal commum
e como base de qualquer processo para conservação de
carnes, deve ser rejeitado, e que o processo Ghristopher,
tendo por base o sal commum e contendo uma dimi-
nuta quantidade de salitre, nenhuma influencia nociva
pôde exercer sobre a saude:

Acerca de uma carta de W. F. Carver, de S. Luiz do
Missouri, que foi recebida com o Aviso n. 13 de 27 de
Fevereiro, acompanhando um processo de conservação
de carne de vacca destinada á exportação, sobre o qnal
a secção conclue, depois de ter estudado o processo, de
que se trata, e fazer delle mui minuciosa descripção,
que não julgava o processo Carver nas condições de me-
recer prêmio algum, visto como, além de ser muito
conhecido, não offerecia sobre os outros processos
igualmente conhecidos e praticados, vantagem alguma:

Sobre a petição de João Frederico Russell e Eduardo
Esveret Benest, em qüe como procuradores da com-
panhia Moulés Patent Eart Closed Limited, solicita vão
privilegio para vender no Império os apparelhos, cuja
fabricação e venda formão o objecto especial dessa com-
panhia, e que se destinão ao serviço das chácaras,
fazendas e pequenas povoações, e mesmo das cidades
onde ainda se não tenha estabelecido um systema de
esgoto aperfeiçoado: a esta pretenção respondeu a
secção, reunida á de machinas e apparelhos, depois de
fazer vêr que o principio capital da invenção é a
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absorpção dos gazes que se desprendem dos excre-
mentos, pela terra, argilosa perfeitamente secca, pe-neirada e isenta de arêa, e que este apparelho era
sobretudo notável pela sua simplicidade, sendo páraadmirar que fosse só em 1868 que principiasse a ser
generalisado, eque por isso o privilegio pedido poderiaser concedido durante o prazo de cinco annos:

Sobre o requerimento em que Jacob Engelsddrff
pede a concessão de um prêmio, como remuneração
dos esforços que tem empregado para conseguir o aper-
çoamentodo preparo da carne de balsa, a cujo lespeítò
a secção informou que, depois de ter estudado o as-
sumpto, e examinado os documentos apresentados pelo
petieiónario, nao se achava habilitada para dar um
parecer consciencioso, não só porque lhe não fora eri-
viada uma amostra da carne preparada pelo processode que se trata, como porque dos documentos apresen-
tados nada constava acercada natureza desse processo;concluindo que, não tendo examinado a carne preparada
por Jacob Engelsdorff para proceder aos necessários
estudos, nem tendo sciencia do processo empregado,
não podia emittir juizo seguro sobre a qualidade da
dita carne, sobre a novidade do processo, e conseguiu-
temente sobre a pretenção do petieiónario ; que, mesmo
aceitando como verdadeiras as conclusões do parecer da
commissão nomeada pela presidência do Rio Grande
do Sul para examinar o mesmo produeto, devia acre-
ditar que a carne é boa, mas que o processo empregado
é antigo e, geralmente conhecido; e finalmente què,não estando provado nem a superioridade da carne,
nem a novidade do processo, não podia o petieiónario
ter direito a prêmio algum :

Sobre a pretenção de Garbariu, subdito francez re-
sidente em Marselha, que se offereçia para revelar ao
governo, mediante a concessão de um privilegio, o sys-
tema de sua invenção para conservação de carnes
verdes; a secção, depois Me descrever o systema que
emprega o petieiónario, o qual consiste na construcção
de um edificio apropriado, com aberturas com grades
de ferro, cujas hastes são envolvidas em canhamo e
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embebidas em oieo de nozes, no emprego do gelo, do
carvão, etc, conclue: Io, que o processo Garbarin para
conservação das carnes verdes nada apresenta de novo
sob o ponto de vista scientifico, visto ser constituído
apenas por uma câmara refrigerante; 2o, que tal sys-
tema, além de ser dispendioso em climas quentes em
razão do emprego do gelo, é inefficaz, porque nunca
dará uma temperatura máxima de 0o; 3% que, admittida
a1 sua efficacia em certas condições de clima, elle só
serviria para conservar a carne destinada ao consumo
itórnediato; 4o, que nenhum prêmio merecia opeticio-
nario, que nada fez em prol da industria.

Achão-se em poder desta secção alguns papeis, que,
nâo Obstante já estarem informados, não fôrão ainda os
respectivos pareceres sujeitos á discussão, sendo elles
os seguintes:

Requerimento do coronel José Lopes Pereira de Càr-
valbo1 e do major Heleodoro Gomes Machado, residentes
na provincia da Bahia, recebido com Aviso do Ministério
da Agricultura, e em que os peticionarios solicitão
privilegio por vinte annos para a exploração e venda de
um produeto, que considerão da sua invenção, extrahido
da arvore indígena denominada «Gomma-lina ; »

Requerimento de Guilherme Friedereich, colono
da colônia Blumenau; solicitando a concessão de pri-
vilegio por dez annos para fabricar vinho e álcool de
laranja; .

Aviso n. 1 de 8 de Janeiro deste anno do Ministério da
Agricultura e mais 3 garrafas contendo vinho fabricado
por Manoel Fernandes Ennes de uva colhida em sua
chácara de Nova Friburgo ;

Aviso n. 5 de 25 do mesmo Janeiro e do referido Mi-
nisterio, acompanhando a cópia do processo descripto
por Nicoláo Rufíner para a conservação das carnes;

Requerimento de Cyriaco Antonio dos Santos Silva,
pedindo privilegio para fabricar phosphoros que de-
hòmina de segurança, segundo o processo de sua
invenção, que acompanhou o Aviso n. II de 25 de Fe-
Vèreiro ultimo do Ministério da Agricultura;

Um Aviso do mesmo Ministério, incluindo os papeis



— 445 -

referentes ao processo inventado por Eugênio Leclera
para a conservação da carne. 

°

Secção cie industria fttbril.

interessantes são sem duvida todas as questões còn-cernentes a este ponto, e por isso de muito mérito setornao os esforços que, para mantê-lo no pé devido,
fez oratelligente e illustrado presidente desta Secção oSr. Giacomo Raja Gabaglia, ao qual tenho obrigação derender a homenagem de mencionar aqui seu nome,
único prêmio que lhe posso offertar, como recompensa
do muito que auxiliou a Sociedade com suas luzes.

Questões de grande interesse fôrão sujei Ias á suaapreciação, tendo a Sociedade a satisfação de vê-las elu-
cidadãs sempre com clareza e bastante desenvolvimento
nos pareceres dados por esta secção; e passando a
enumera-los, acredito que confirmarei o juizo emit-
tido:

Sobre a pretençâo de Júlio e Gustavo Lajoux, que
pedirão privilegio por sete annos e mais qualquer
prêmio para fabricarem, segundo o processo de que se
dizião inventores e cuja descripção apresentarão, e ven-
derem os biscoutos, que são importados da Europa
debaixo da denominação de cracknells. A secção des-
creveu minuciosamente o processo da fabricação de taes
biscoutos, a que foi assistir no estabelecimento dos peti-cionarios, e depois de variase importantes considerações .
concluio que julgava pelos dados, que pudera colher,
que erão os mesmos peticionarios os primeiros intro-
ductores no Império do fabrico destes biscoutos: queconsiderando-se útil este ramo de industria, devia o seu
desenvolvimento ser animado sem comtudo prohibir-sea introducção dos crakneíls de proveniencia estrangeira;
que o produeto apresentado era perfeito, é tanto no
sabor como na apparencia nivelava-se com os similares;
e finalmente que ,em vista do que ponderava, e de queos peticionarios tinhão empregado muito tempo em leu-
tativas e experiências, e tinhão feito despezas para na-
cionalisar e pôr em pratica esta útil industria, entendia
a. 29
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que erão merecedores de alguma recompensa publica,
que os animasse a progredir nos seus trabalhos, e que
os habilitasse a insistirem nos louváveis esforços, que já
tinhão produzidos tão bons resultados.

Sobre a petição, em que o general D. José Antomo
Paez solicitava privilegio para introduzir no Império
um apparelho para matar o gado e extrahir-lhe o
couro.

Esta secção e a de machinas e apparelhos estudarão
o assumpto, fazendo a de industria fabril mui rainucio-
sas considerações, concluindo a de machinas e appa-
reinos que o apparelho era evidentemente util, e devia
produzir grande economia de tempo e de mão de obra;
que poderia prestar grandes serviços nas charqueadas do
Rio Grande do Sul; e que se poderia conceder cinco
annos de privilegio, como prêmio aos esforços e sacri-
ficios pecuniários, que lhe seria necessário empregar
para introduzir no Império, e sobretudo nas charqueadas
da provincia do Rio Grande do Sul, os seus apparelhos;
eada industria fabril : Io, que a proposta do general
D. José Antônio Paez, sendo verificada na pratica, como
elle apregoa, importava em um melhoramento no
preparo dos couros; 2o, quefaltavão dados numéricos
ou provas praticas que garantissem a importância e
economia effectiva desse aperfeiçoamento; 3°, que a
secção pronunciava-se em taes condições contra qualquer
privilegio, e confessava-se, balda de elementos para
aconselhar recompensas, certa que no assumpto só o
governo podia ter informações mais amplas nos dados
estatísticos, que possuísse, da industria da provincia
do Rio Grande; 4o, que se fosse licito à secção ponderar
alguma cousa, lembraria a conveniência de ouvir-se o
presidente daquella provincia, consultando este a as-
sembléa provincial, e indagando entre os principaes
charqueaclores se estarião dispostos a concorrerem com
uma quola para organisar-se um estabelecimento normal,
onde as experiências se podessem fazer nas devidas
proporções; e 8°, que se obtivesse previamente do ge-
neral D. José Antônio Paez informações claras quanto
ao sentido da sua proposta, offerecendo-se para intro-
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duzir no Império o processo que julgava tão vantajoso,
e quaes os exemplos das grandes charqueadas do Rio dá
Prata em que se verificavão; informações estas qué $6-derião lambem ser prestadas directamente pelos con-
sules.

Sobre uma pequena meada de fibras branqueadâs <ja
Ramie (bohmeria tenacissima), que foi apresentada
pelo nosso illnstrado consocio o Sr. Dr. André Rebouças
juntamente com a cópia de uma carta a elle dirigida pelonosso não menos illustrado e digno consocio o Sr. Gui-
lherme Yan VIech Lidgerwood. A secção informou quea amostra apresentava fibras assaz longas, de fio muito
igual efino, e de bella apparencia, reunindo boas con-
diÇões para fiação, e, depois de fazer algumas observa-
ções mais, concluio declarando que se devia aceitar a
communicação de que se tratava, como mais uma prova
de deferencia, que o nosso consocio o Sr. Lidgerwood lem
pela Sociedade Auxiliadora, e do interesse que presta à
industria brasileira, apezar de se achar longe do Brasil.

Dependem ainda de parecer da secção as duas se-
guintes pretençoes:

De Rougeot-ainé, que solicita privilegio por dez annòs
para estabelecer neste Império uma fábrica a vapor dè
tijolos hydraulicos;

De José Lúcio Monteiro, que pede privilegio para es-
tabelecer nesta corte uma fabrica de tecidos impermea-
veis pelo processo, deque se diz inventor.

Secçao de commercio e meios de transporte.

.Presidida por um dos nossos mais estimaveis conso-
cios o Sr. Dr. Antônio José de Souza Rego, esta secção
não forneceu neste anno muito material á nossa Socie-
dade, pois que só uma vez foi consultada; mas ainda
assim o parecer, que abaixo transcrevemos, deu oceasiao
a grande discussão, na qual vio a maioria da secção
triumpbar a sua opinião, bazeada em uma argumentação
castigada, e em provas irrespondíveis, de que lançou
mão, quando encarou a questão. Poderíamos entrar na
apreciação do parecer, para melhor comprovar o que
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dizemos, maslimitamo-nos á sua transcripçâo, para não
allongarmos o presente relatório, embora tenhamos
convicção que não seria baldado o desenvolvimento
desta matéria.

O parecer dizia respeito ao requerimento em que
Reginaldo George Tootal pedia privilegio por dez annos
para a introducção de barcos destinados á pesca no
alto mar e nas costas do Império. A secção disse que
o systema, para cuja introducção no Brasil se pedia um
privilegio, já se achava adoplado nos Estados-Unidos, e
por isso não era uma innovação; que essa inlroducção
feila por pessoa, que não era o inventor, parecia preju-
dicial á industria da pescaria, tão espalhada nas costas
do Império, e tão exercida por grande numero de
nacionaes; e fazendo mais algumas considerações,
concluio que senlia não poder informar favoravelmente
a respeito do privilegio solicitado, porquanto uma tal
concessão tendia a prejudicar direitos de terceiros
sem vantagens para o paiz, e apenas em proveito do
peticionario, que desle modo poderia monopolisar ern
todo Império a industria da pescaria. Não se con-
formando com este parecer um dos membros desta
secção, o Sr. Manoel José Pereira Frasão, deu seu voto
em separado, no qual procurou destruir todas as con-
siderações feitas pela secção, e concluio que o pri-
vilegio devia ser concedido.

Houve calorosa e prolongada discussão sobre o
assumpto, depois da qual foi approvado o parecer,
íicando prejudicado o voto em separado.

{Continua.)

Eio de Janeiro, 1870.—Typ. Universal de Lí.emmert, rua dos Inválidos, 61 J3,
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Sessão'd© Cwnuselfta© Administrativo enm 8 de Novembro
de 1890.

Honrada com a Augusta. Presença-de S. M. o Imperador.

VICE-PRESIDÊNCIA DO SR. COMMENDADOR JOAQUIM ANTÔNIO DE AZEVEDO.

Áchando-se presentes os membros do Conselho, Srs.
Drs. Nicoláo Moreira, Galvão, Matheusda Cunha, Lopo
Cordeiro, Rebouças, Bomsuccesso, Pereira Portugal,
Siqueira Filho, Barthoiomeu, Pereira Rego Filho e Nas-
centes Pinto; commendadores Azevedo, Noberto e Couto
dos Santos; mestre em artes Garcia; José Botelho,
Lidgerwood, Lellis, Henrique Nascentes e Cardozo; os
sócios effectivos, Srs. Drs. Fernando Pires Ferreira e
Luiz Henrique de Moraes Garcez; e Manoel Luiz Re-
gadas, e o sócio correspondente, Sr. Dr. JúlioParigot,
foi aberta a sessão: lida e approvada a acta «da an-
terior, que teve lugar em 17 de Outubro ultimo, de-
pois de ter o Sr. Dr. Parigot feito .algumas obser-
vações no sentido a rpclamar pela falta havida na acta.

a. "* 29
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da sessão do Io de Setembro próximo passado, na qual
se deixou de mencionar a apresentação que o mesmo
Sr. Dr. fez, para se distribuir pelo Conselho, do seu
trabalho intitulado—Meio infallivelmenle certo de colo-
nisar o Império do Brasil, e que serve de comple-
mento ao seu dircurso sobre colonisação chineza, pro-
nunciado na sessão de 16 de Agosto.

EXPEDIENTE.

Carta do Sr. João José da Cruz Cotrim em que,
expondo a impossibilidade em que se acha de poder
concluir a impressão das ultimas folhas da segunda
parte do Manual de Chimica e a promptificação das
brochuras dos Auxiliadores de 1868 e 1869, pede um
auxilio de 500$000 do cofre da Sociedade, mediante
as condições constantes da mesma carta.—Ao Sr. The-
soureiro para informar.

Annunciando-se nesta oceasião a chegada de S. M.
o Imperador, é o mesmo Augusto Senhor recebido com
as formalidades do costume, e com a sua imperial vé-
nia continua a sessão-

Carta do Sr. conselheiro Barão das Tres Barras em
que participa que por motivo imperioso deixa de com-
parecer á esta sessão.—Inteirado.

O Sr. secretario geral participa que em 29 de Ou-
tubro se remetteu â secção de Machinas e Apparelhos
o requerimento que foi recebido com o Aviso n. 37
de 27 do mesmo mez de Outubro, e em que George"W. Seary pede privilegio por dez annos para usar
de uma machina de sua invenção destinada ao preparo
da gomma elástica.

Officio do Ex."00 Sr. presidente da provincia das Ala-
gõas, acompanhando um exemplar do relatório apre-
sentado no acto da installaçao da Assembléa Legisla-
iiva Provincial em 16 de Março deste anno.—Recebido
com agrado e remettido á bibliotheca.

Foi igualmente recebido com agrado e remettido á
Mbliotheca o opusculo intitulado Noções de agricultura,
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impresso e publicado em Pernambuco,, e offereeido 4Sociedade por seu autor o Sr. Dfe Ayres ob Albuouerque
Gama. ^

Canrte do Sr. Manoel' Olegario Abranches, estabéle-eido á rua da Alfândega u. 1*0 com armazém de ma-chmas para agricultura a artigos de uso doméstico;em que diz que, tendo de liquidar seu negocio, pro-põe vender á esta Sociedade uma. collecção de 480
emblemas em zinco», que serviriõ para, íllustrar cata*logos e prospectos. — Ao Sr. Redactor do AwMmdor
para informar com seu parecer sobre a, conveniência
da aequisjçâo de taes emblemas-

Carta do Sr.., Francisco José de Freitas em qua diz
qua,, não podendo ser indififerenfe a tudo quanto èw~
lativo ao desenvolvimento da industria serica*. remetia
dous casulos e seis ovos de. bicho de seda indígena
conhecido pelos nomes de Pavão da-noite, ArimdÀa^
Cvnthya e Auri-verde, afim de que se possa satisfazer
o pedido que a tal respeito fez o Sr. Dr. lygrao Al-
vares de Abreu Silva, e que consta da acta dá sassâ®
do Conselho deM da Setembro, ultimo,—Foi resofc-
vido que se «agradecessem ao Sr. Freitas os seus bons.
desejos. '

Foi lido e ficou sobre a mesa, para ser opportüna?
manta discutido, o parecer; dá secção de Geologia apr-
plicada a Chimica industrial sobre a pretenção do coronel
José Lopes Pereira de Carvalho e do major Meodnra
Gomes_Machado, residentes na provincia da Bahia, quesolicitão privilegio por vinte annos para exploração e
venda de um produeto, qua eonsiderão de sua in-
venção, extrahido da arvore indígena denominada Gom-
ma-lwa.

Fôrão mais lidas e tambem ficMo sobre a mesa,
para serem submettidasá votação na próxima sessão,
as seguintes propostas:

l.a Do Sr. José Botelho;de Âmujo Carvalho afi?e>'
sentando para sócios eílectivos aos Sça* Doimngos Fah.
rani.-.-a'Gesar Farani* proprietáriosenegociantes*ma-
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radores à rua dos Ourives n; 59 ; e J. B. Baillarini,
engenheiro civil, morador também á rua dos Ourives
n. 77; e

2.a Do Sr. Dr. José Augusto Nascentes Pinto apre-
sentando para sócio effectivo ao Sr. Dr. Tobias Rabello
Leite, director do Instituto dos Surdos-mudos, e morador
no mesmo Instituto, á rua da Real Grandeza.

Foi ainda lida e ficou igualmente sobre a mesa, para
ser submettida á votação na próxima sessão, a seguin-
te proposta:

« Considerando importante e de grande utilidade o
trabalho do Sr. Dr. Ayres de Albuquerque Gama, deno-
minado Noções âe Agricultura, que acaba de ser offe-
recido á esta Sociedade, proponho que seja ao mesmo
Sr. Dr. Gama conferido o titulo de sócio correspondeute.

« Sala das sessões, em 3 de Novembro de 1870.—
* Dr. José Pereira Rego Filho. »

Sendo approvada a urgência pedida, foi immediata-
mente approvado sócio effectivo o Sr. Caetano José da
Silva Costa Pessoa, agricultor, residente em Campinas,
provincia de S. Paulo, proposto pelo Sr. Dr. André
Rebouças.

Foi remettidó á bibliotheca o primeiro numero da
IllusUação Anglo-Brasüeircc, que foi apresentado pelo
Sr. Dr. Siqueira Filho, pedindo que, em retribuição,
se mandasse os jornaes desta Sociedade á redacção da-
quelle periódico..

ORDEM DO DIA. ¦ ,,
¦¦ 

' -¦ tf.

Foi, seco discussão, approvado o seguinte parecer
da secção de Geologia applicada e Chimica industrial,
apresentado na sessão anterior:

« Com officio da secretaria desta Sociedade de 30
de Junho do corrente anno foi presente á secção de
Geologia applicada e Chimica industrial o Aviso do
Ministério da Agricultura, Commercio e Obras Publi-
cas de 28 do mesmo mez remettendo o requerimento
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em que o engenheiro inglez William Richards pede
ao Governo Imperial privilegio por 20 annos para fa-
bricar neste Império oleo de kerosene, petróleo ou
parafina com substancias existentes nas províncias da
Bahia e das Alagoas, a isenção de direitos e impostos
geraes, provinciaes e municipaes para todo o machi-
nismo e materiaes necessários áo seu estabelecimento,
afim de que a secção informe com seu parecer sobre
o merecimento desta pretenção.

«O peticionario se propõe a empregar na prepa-
ração do kerosene os schistos bituminosos, turbas e
outras substancias semelhantes, que existem nas pro-
vincias da Bahia e Alagoas, declarando porém que se
não fôr feliz nesta tentativa terá de importar de paizes
estrangeiros a matéria prima.

« Quanto ao processo que pretende empregar é a
distillaçao em apparelhos* convenientes e a purificação
pelos meios geralmente aconselhados pela sciencia.

cc A secção antes de emittir o seu juizo sobre esta
pretenção julga conveniente fazer ligeiras considerações
acerca de tal matéria.

cc O petróleo, conhecido desde muito tempo e vul-
garisado nestes últimos annos, é um producto natural
que se encontra em muitas localidades do velho edo
novo continente, principalmente na America do Norte,
de cujas fontes se extrahe annualmente enormes quan-
tidades.

cc Esta matéria offerece hoje uma grande iinportan-
cia industrial, não sò pela variedade de produetos que
delia se pôde extrahir, como pela producção econo-
mica-de uma bella luz.

« O facto porém de ser esta substancia extrema-
mente inflammavel aconselha toda a prudência afim
de evitar-se as explosões, o que até certo ponto se
consegue, visto ser o oleo purificado muito menos io-
flammavel do que o bruto.

cc O peticionario se propõe a não extrahir este oleo
de suas fontes naturaes, porém a prepara-lo, _emprò-
gando os schistos bituminosos ea turba, que.são riços
desta matéria.
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x< Com effeito os óleos essenciaes de schistó, o pe-troleo, etc, constituem debaixo do ponto de vista
chimico hydroearburetos inflammaveis e mais ou menos
impuros,

« A secção teria grande satisfação se o peticiona-rio implantasse no paiz essa industria duplamente útil,
visto como não só se refere á exploração dos terre-
nos de transição, que contém esses fosseis vegetaes.
mineralisados, que constituem a matéria prima, como
tambem ao fabrico de oleo, que representa outra in-
dustria não menos importante.

« O facto porém de extrahir-se annualmente enor-
mes quantidades destes produetos das fontes naturaes
dos Estados-Unidos, d'onde é exportado para todos
os paizes, dá á industria do peticionario poucas pro-habilidades de bom êxito e interesse, salvo se emvez de extrahir.se o oleo dos schistos bituminosos,
quer elle um privilegio apenas para purificar os óleosbrutos importados do estrangeiro, pretençâo esla queja foi trazida ao seio desla Sociedade e contra a qual
pronunciou-se ella.

p « Se pois o petróleo -se encontra por assim dizer
ja preparado em fontes abundantes da America doNorte e áo Canadá, se, como refere o Auxiliador daMãustna Matiomal n. ê âo corrente anno, já desço-bno-se no paiz uma mina deste precioso oleo, é na-tural que o peticionario e menos ainda o paiz colhãpvantagens de tal indusíria. Insistimos neste ponto,porque o peticionario, além do privilegia, solicita áoGoverno Imperial favores que têm de pnerar os co-Ires públicos, taes como sejão isenção de direitos eimpostos geraes, provinciaes e municipaes para todoo machinismo e matérias necessárias ao seu estabele-cimento. < .
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«Ora, na hypothese prevista de haver necessidadede importar do paiz estrangeiro a, matéria prima,fue neste caso será carro de pedra, terá ío GovernoImperial de isentar esse gênero de direitos de impôs-tos, o queé certamente um ônus para o Estado,
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« A' vista destas considerações a secção é de pa-
recer: " "•,

« 1.° Que a industria que o péticionario quer in-
troduzir no paiz é por sua natureza incontestavelmente
útil.

« 2.° Que como introductor dessa industria pôde-
se conceder ao péticionario privilegio exclusivo por *_t)
ou 20v annos para extrahir petróleo, kerosene, ou pa-
rafina dos schislos bituminosos, turba e outras sub-
stancias existentes nas províncias da Bahia e Ala-
gôas. '

« 3.° Que tendo em vista a enorme quantidade de
petróleo exlrahido de poços da America do Norte e
de outros paizes, a industria do péticionario que ê mais
trabalhosa, visto ter de separar o oleo dos schistos
bituminosos para ao'depois purifica-lo, -não offerece
probabilidades cie bom exilo, mormente quando já
se annuncia a existência cie fontes cie petróleo no
paiz. •'

« 4.° Que conceder ao péticionario além do privi-
legio, Lenção de direitos e impostos geraes, provin-
ciaes e municipaes, seria onerar o Estado sem proba-
bilidades de suecesso.

«Sala das sessões da Sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional, em l.° de Outubro de 1870.—Dr.
Antônio Corrêa de Souza Costa, presidente.— Rarifyo-
lomeu José Pereira.

Contiunando a discussão do parecer da secção de
Colo%isação e Estatística sobre colonisação chineza,
conefuioo Sr. Dr. Galvão o seu discurso epraeçado na
sessão de 3 de Outubro ultimo, e interrompida nessa
sessão e ua de 17 do dito mez, com o que ocçupon
o restante do tempo. ¦;:

E estando a hora adiantada, o Sr. presidente, de-
pois de obter a imperial venia, levantou a sessão,
dando para ordem dto dia da seguinte: na Ia parte
discussão do parecer da secção de Geologia applicada
e Chimica industrial, que acabava de ser apresentado,
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e na 2a continuação da discussão sobre colonisação
ehineza, ficando com a palavra o Sr. Dr. Nicoláo Mo-
reira.

Joaquim Anionio de Azevedo, vice-presidente. —
José Augusto Nascentes Pinto, servindo de secrelario
geral.— Dr.' Antônio Fernandes Pereira Portugal, ser-
vindo de secretario adjunto.

Sessão d© Conselho i^dmlnisfoatívo ema fi*3f de Movem»br©
de 18*70.

Honrada com a * Augusta Presencie S. I. o Imperador.

YICE-PRESIDENGU BO SR. COMMENDADOR JOAQUIM ANTÔNIO
- DE AZEVEDO.

, Achando-se presentes os -membros do Conselho Srs.
Drs. Nicoláo Moreira, Souza Rego, Matheus da Cunha,
Galvão, Lopo Cordeiro, Souza Cosia, Rebouças, Bom-
suecesso, Barthoíomeu, Nascentes Pinto e. Pereira Por-
tagal: commendadoresAvevedo,Norberto, José Ayrosa,
e Couto dos Santos; José Botelho, José Maria dos Reis,
Lidgerwood, Lellis, Moniz, Rabello e Henrique Nas-¦centes; sócios effectivos os Srs. Conde de íguassú ; Drs.
Evaristo Nunes Pires, e Fernando Pires Ferreira;
Theodoro Jansen Muller, José Antônio Pereira Leal,
Manoel Joaquim Valentim, Maíhias Antônio de Moraes
Brito, e Manoel Luiz Regadas; e soeio correspondente
o Sr. Dr. Júlio Parigot, anounciou-se a chegada de S.
M. o Imperador, que foi recebido com as formalidades
âo costume.

Sendo solicitada e obtida a Imperial venia; foi. aberta
a sessão, lida e, sem discussão, approvada a. acta, cia.
anterior, que teve lugar em 3 deste mez. -
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O Sr. secretario participou que em 4 a do corrente
celebrou-se na igreja de S. Francisco de Paula a missa
ô;ue o Conselho Administrativo resolveu que se man-
dasse dizer por alma do finado vice-presidente honorário
desta Sociedade, o conselheiro Alexandre Maria de Mariz
Sarmento, eque a ella assistirião os Srs. 4o e 2o vice-pre-
sidentes e alguns membros do Conselho e sócios
effectivos.

Officio do Exm. presidente da província de Goyaz
acompanhando um exemplar do relatório, que apre-
sentou á Assemblea Legislativa Provincial no acto de
sua installação em o Io de Agosto «ultimo. Recebido
com agrado e remettido á bibíiotheea.

Fôrão lidos, e ficarão sobre a mesa, para serem dis-
cutidos na próxima sessão, os seguintes pareceres:

4.° do Sr. thésoureiro acerca do adiantamento pedido
pelo Sr. João José da Cruz Cotrim para poder concluir
a impressão da 2a parte (Jo Manual de Chimica, e a
promptificação das brochuras dos Auxüiadores de 1868
ei869.

%° da seccão de Machinas e Apparelhos sobre o pe-
dido de Nuno Álvares Pereira de Souza do privilegio por
50 annos para introduzir no paiz e usar das machinas
de extracção de arvores e dos carros para sua conducção
no systema « Barbe Deschamps.»

3.° da secçao de Geologia applicada e Chimica
industrial sobre a pretenção do Dr. José Gabriel Affonso
Gassier* que solicita previiegio por 40 annos para usar
dos melhoramentos por elle introduzidos na preparação
e envazilhamenlp das graxas.

Recebêrão-se communicações dos Srs. Drs. José Pe-
reira Rego Filho e José Maria Pereira, de que não podião
comparecer a esta sessão, o primeiro por motivo impe-
rioso e o segundo por doente.

Foi pelo Sr. José Maria dos Reis proposto para sócio
effectivo o Sr. Fábio Tribbiani, negociante 8 artista, mo-
rodor á rua do Hospício o. 73,



Sendo requerida e approvada a urgência para que
nesta mesma sessão fosse esta proposta submettida á
votação juntamente com as que havião sido apresentadas
na sessão anterior, requerendo mais que isso tivesse
lugar em globo e por meio de um só escrutínio, fôrão
approvados: „ ¦¦

Sócio correspondente o Sr. Ayres de Albuquerque
Gama/autor das Moções de Agricultura, residente
em Pernambuco, e proposto pelo Sr. Dr. José Pereira
Rego Filho; e sócios effectivos os Srs. Dr. TobiasRa-
bello Leite, director do Instituto dos Surdos-Mudos,
morador no edifício do mesmo Instituto, á rua da Real"Grandeza, 

proposto pelo Sr, Dr. José Augusto Nascentes
Pinto; Domingos e César Farani, proprietários e nego-
ciantes, moradores á rua dos Ourives n. 59, e J. B.
Baillarini, engenheiro civil, morador á rua dos Ouri-
ves n. 77, propostos pelo Sr, José Botelho de Araujo
Carvalho; e Fábio Tribbiani,"negociante e artista, mo-
rador á rua do Hospício n. 73, proposto pelo Sr. José
Maria dos Reis.

O Sr. presidente designoupara a Commissao que, em
nome desta Sociedade, tem de eomprimentar -e felicitar
a S. M. o Imperador pelo seu anniversario nataíicio
em 2 de Dezembro próximo, os Srs. Drs. Antônio
Gorrèade Souza Costa, Lopo Diniz Cordeiro, e Anto-
nio Fernandes Pereira Portugal; José Maria dos Reis,
e commendadores Norberto Augusto Lopes e José Anto-
nio Ayrosa, sendo orador da mesma Commissao o Sr.
Dr. Antônio José de.Souza Rego.

ORDEM DO DIA.

Foi sem discussão approvado o parecer da secção de
Geologia applicada e Chimica industrial sobre a preten-
ção do coronel José Lopes Pereira de Carvalho e major
Heieodoro Gomes Machado, residentes na provincia da
Bahia, que solicitão a concessão de privilegio jjor
vinte annos para a exploração e venda de ?um pro-»
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dueto, que considerão de sua invenção, ex-trahida da
arvore Indígena denominada Gomma lira.

A secção diz que, procurando estudar esta pretenção
para sobre ella emittir um juizo consciencioso, não o
poude fazer por falta de base, visto como os interessada
não remettêrão a amostra do produeto de sua invenção,
o qual é á secção completamente desconhecido ; pen-
sando mesmo que, em presença da amostra do referido
produeto, não seria ella a mais apta para dar um parecer
sobre uma pretenção que se prende mais immedíata-
mente á industria fabril, devendo por isso ser antes
ouvida a secção de Industria Fabril^ e com effeito à esta
secção resolveu o Conselho.que fossem remetüdos os
papeis relativos á questão de que se trata,

Continuando a discussão do parecer da secção de
Golooisaçãoe Estatística sobre colonisação chineza, faltou
sobre o assumpto o Sr. Br. Nicoláo Moreira.

Depois do que, estando a hora adiantada, o Sr. pre-
sidente, obtendo a imperial venia, levantou a sessão,
dando para ordem do dia da seguinte: na primeira parte
discussão dos pareceres nesta sessão apresentados, e
na segunda continuação da discussão sobre coloni-
sação, ficando com a palavra o Sr. commenSador
Azevedo.—Joaquim Antônio de Azevedo, vice-presi-
dente.—-Dr. José Pereira Rego Filho, secretário geral.—José Augusto Nascentes Pinto, secretario adjunto.

€orreepoEdeieia.

Tenho a honra de apresentar â vossa considera-
ção io escripto seguinte : se elle merecer o vosso au-
xilio eu me acharei animado para pro sega ir ^em meus
projeçtos, e então irei solicitar do patriotismo do Go-
verno alguns favores em apoio da sua execução.

Meus senhores, trata-se de uma questão ecoaomi-
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ca para o paiz, isto è, da extracçâo e cultura de
um producto vegetal, que deve entrar no domínio da
industria nacional pelos grandes serviços que pode elle
prestar ás machinas a vapor, e muito contribuir para
sua maior propagação entre nós, na qualidade de va-
lente combustível que é, e rival do carvão de pedra.
O producto, ou agente de combustão, do qual va-
mos nos occupar, é o coquilho; tem este corabusti-
vel um grande valor calo ri fico; sua acção radiante
é igual a do carvão fóssil de primeira qualidade :
contém em si corpos oleosos e hydrogenados, que
produzem gráos consideráveis de calor. O coquilho,
fructo de certas palmeiras conhecidas, é uma drupa
de noz óssea e,densa guardada por um envoltório fi-
broso,; quasi incorruptível pelotannino de que é em-
pregnado; de fórma oval e longo de 8 centímetros.
Vegetão em terrenos arenosos da Bahia e principal-
mente á beira-mar palmeiraes, formando extensos bos-
quês denominados piassabeiras : estes palmeiraes, como
se encontrão na comarca de Camamú e se vêem
abundantemente em Maraú, e em outros pontos co-
nhecidos da provincia, dão coquilhos em longos e pe-
sados cachos entre madeixas de piassaba, descendo
até o chão. Este novo combustível creado ao ar li-
vre.nos é dado pela natureza para auxiliar o des-
envolvimento da industria do paiz.

Infelizmente ainda damos pouco apreço aos pro-
duetos da natureza; os recursos que ella nos propor-
ciona para o nosso bem-estar, passão desapercebidos
por nós, só porque não temos o cuidado das obser-
vações e das experiências á respeito das nossas cousas t
Muitas vezes vamos buscar no estrangeiro e com gran-
des sacrifícios aquillo, que existe guardado entre nós
e cuja descoberta nos traria grande proveito. Entre-
tanto, com a maior facilidade e sem o menor exame
descremos de qualquer idéa ou ensaio útil, que se
mostra no paiz sem soccorro de estranhas autorida-
des! As piassabeiras são plantas industriaes, devem
ser consideradas pela nossa economia rural como plan-
tas auxiliadoras do progresso, visto como pòdèmfor-
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necer ás machinas'fixas e de locomoção todo combus-
tivel, de que precisão para seus movimentos. Vivem
annos essas palmeiras dando abundantes colheitas de
coquilho epiassaba, mas softrem dos arrancadores dessas
fibras estragos e até destruição.

Desejamos que a extracção do coquilho combustível
seja feita com methodo e fins industriaes e que se
cuide seriamente da reproducção daquelles vegetaes:
desejamos entrar nessas mattas de palmeiras com ai-
guina industria e capitães para arrotea-las convenien-
temente, e preparar a exploração do coquilho para
offerecer ás machinas a vapor um sustento mais eco-
nomico do que o carvão de pedra, e ao mesmo tem-
po de mais fácil baldeação.

Para a conquista desse ramo da industria nacional
basta um pouco de patriotismo e vontade de apre-
ciar com vantagens o que-é nosso. Não pretendemos
que se desprezem os ricos jazigos de carvão fóssil,
que se mostrão no paiz pela razão de havermos co-
nhecido e experimentado um novo agente combus-
tivel, que tem, como aquelle, um grande valor in-
dustrial: somente queremos enriquecer o paiz com
mais esse producto, que deve, para o futuro, concor-
rer nos mercados interiores com o carvão de pedra.
O novo combustível, creado ao ar livre e sobre a
superfície da terra, é de fácil extracção e não de-
manda grandes capitães, nem compromette a saude
dos obreiros, como acontece com as explorações do
combustivel fóssil. Os campos cultivados e vestidos
de piassabeiras serão as nossas minas econômicas, e
os seus cultivadores os mineiros mais sadios.

Já uma vez aconselhámos a cultura dessas palmei-
ras combustíveis junto ás estações dos caminhos de
ferro, que se prolongãp para os centros arenosos do
paiz, e tratamos especialmente do caminho de ferro,
que desta cidade segue em direcção ao rio de S.

' Francisco, por terrenos que são apropriados á-seme-
lhante cultura, considerando que este expediente tra-
ria uma grande economia a taes emprezas, por isso
que podia oferecer ás locomotivas um alimento promp-

¦Mm
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to é barato. Nio seria menos acertado extenderem-
se as pias^aieiras paaratllelas ás lamas férreas, e suí*-
stituiodo^ as jCêreas mortas; creando tambem contínr
gentes de eomiustivel para os deposios Eiarcados.

Os espíritos duvidosos do paiz,; que sempre viajâo
por fora do líerreno das indagações, que despezão
as ideas proveitosas, porque delias se afastão-, nos
difâõ com a suai costumada feanqueza -—a cultura de
passabeirãsve a extracção; de coquilhos, como sdi-
ipentaçã® das machinas a vapor; é uma utopia— nâo
merece attenção, porque serião precisas pra? isto gram-
dos quantidades desse producto.

Nós responderemos humildemente aos que nm estão
habituados ao estudo das cousasr aos< duvidosos» que
esperem,— que venhão primeiro visitar a existência
«te palmeiraes em questão —¦ conhecer dos seus? ter-
renosv da sua vida e da sua producção; que venhio
admirar essas mattas industriaes, -— esses ricos presem-
tes de uma natureza prediga e. proteetora das bens
desse paiz, que é nosso r e cujos recursos não de*-
vemos ignorar, peto contrario devemos conhecer e
apreciar os seus valores.

A quantidade do nova combustível está na razão da
numero de palmeiras, ou da grandeza das culturas.
Sabemos que uma palmeira dá no anno 1,H00 caqui?*
lhos, tertoo médio,—5 palmeiras dão 5>Qíl) cocpÉlhes,
producto equivalente á uma tonelada.

Em um tíectar de terreno, tomado como unidadev
podem vegetai* commodamente o numero 4§0 pateró,-
ras de piassaba^, que produzem^ net annos 90? toneladas
de coquilhoi Para nós torna-se muito proveitosa a ex*
píoração desse combustivel vegetal? nes terrenos are-
bosos de beira-mar, principalmente lá, oiidèi existem
os espessos bosques de pias&abeíra* parecendo esperar
pelo trabalho methodico dos cultivadores activospara
lhes dar seus ricos e constantes proiuetos.

For meios de colônias agricofesy oreadas nesseslu-
gares favorecidos da natureza, entendemos quese pode
explorar o neva combustível de um modo satisfaz
torio, a ponto de provocar a creação em? grande es<~
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cala de. explorações por associação, com o fim de
apresentar ao consumo do paiz quantidades, que en-
chão os nossos depósitos. Convencidos, como estamos
pelos nossos estudos e observações de alguns annos,
de que os fruetos das piassabeiras e de outros indivi-
duos da mesma família, são poderosos agentes de
combustão, que podem substituir convenientemente
o carvão de pedra, nutrimos a esperança de vêr mais
tardo desenvolvido esse ramo de industria nacional e
contribuindo para o augmento da riqueza publica;

Procuraremos organisar unia empreza colonial para
o mesmo fim, e começaremos em ponto pequeno, para
depois convidarmos os amigos do progresso real do
paiz ao desenvolvimento em grandes superfícies e para
grandiosos resultados.

Meus senhores, concluindo peço-ws o favor de acei-
tar esta curta noticia e de considerar-me um apre-
ciador de vossos utilissimos trabalhos.—'Antônio Sa-
lustiano Antunes* Engenheiro Civil.—Bahia, 1 de No-
vembro de 1870.

Mato» dos 4íaMhos da Sociedade ÂtxMaÉif a
da IMustria íTacioiial

"y 7. pelo secretario geral •

DR. JOSÉ PEREIRA REGO FILHO
7 ¦¦: -'- -' ' A.'' -..-'. ¦', ; :'. ,:- ' ' -.:•¦ ' " '¦¦ A" '.':.. ¦'
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*.' . -i. '', .-.77J . 

' : '¦'¦'.: 7- '-7 , 77
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A serie de questões* que se prendem á esta sec-
gão, demonstráo a toda a evidencia a sua importan-
eia e necessidade; infelizmente, porém, bem poucas
são as vezes em que se exige a prova de seus eo*

¦y,,-.
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nhecimentos; e neste anno somente lhe .coube infor-
mar sobre, tres pretenções, cada qual mais interes-
san te pelo fim a que se destinavão, visto que erão
todas de natureza complexa, e tendião á resolução de
problemas de vantagens reaes, politica. e socialmente
fallando; tendo tido a decepção de informar contra
uma que, no seu entender, não correspondia ao de-
sideratum a que se propunha, e de não ser aceita
pelo Governo Imperial outra sobre que opinara favo-
ravelmente, visto que traduzia o pensamento domi-
nante de reguíarisar o systema métrico no Império.

Formarão base para trabalho da secção:
O privilegio pedido por Miguel Couto dos Santos

. para fabricar uns pesos de sua invenção, nos quaes
se achavão os dous syste nas « decimal ou métrico »
e commum.

A secção, fazendo as considerações que o assumpto
* % lhe suggerio, concluio que, tendo o peticionario feito

sentir que exporia á venda as suas coílecções de pe-sos pelo mesmo preço, ou por menos ainda do queficarião aqui os vindos da Europa, aliás sem o me-
lhoramento por elle empregado; assim como por me-
nos do preço por que se vendem os antigos, julgava
que se podia conceder o privilegio para fabricação dos
pesos dá fôrma dos exhibidos pelo peticionario; con-
vindo no entretanto observar que, devendo o forne-
cimento dos pesos do novo systema ser em grande
quantidade, desde que se mandarem usar em todo
o Império, cabia ao governo, se concedesse o. privi-legio, providenciar de modo que não trouxesse em-
baraços á fabricação e venda de taes pesos nas pro-vincias. ....... V -

O privilegio pe*dido pelo Dr. Joaquim Antônio de
Faria para construir casas de ferro destinadas á habi-
tação de classes menos abastadas. A secção, depois
de estudar o assumpto, e de fazer varias considerações
concluio, de accordo com os Srs. Drs. Souza Costa
e Rebouças, como especialistas emhygiene e engenha-
rià, que,, comquanto julgasse escusado o privilegio,
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visto que o peticionario baseava o seu pedido no facto
de serem as paredes ocas e dispostas a minorar ós
inconvenientes resultantes da grande irradiação Ldo
calorico, favorecendo ad mesmo tempo a ventilação;
si se verificasse que isto era em verdade uma inno-
vação em tal gênero de construcção, poderia o dito
privilegio ser concedido por dez ou doze annos, sem
grandes inconvenientes, porquanto elle cahiria por
si diante das eonstrucções de pedra, cal, cimento e
macieira, não excluído o ferro e qualquer outro metal
naquilio .para que tenhão applicação adequada, líão
foi este parecer approvado pelo Conselho na farte ré-
tâtíva ao privilegio, por entender que não devia ser
elle concedido •

Finalmente o pedido de George teuzinget, que pre-
tendia um privilegio para introduzir.no Império ó pro-
cesso descoberto em lunlch, por meio do qual se ob-
tem imagens indestructiveis, e que nos papeis vindos
do Governo trazia a denominação a PhototypiaowAl-
bertotypia » (do nome do inventor),,más que o peti-
cionario em .requerimento, que dirigio posteriormente
a esta Sociedade, e que se achava junto aos demais
papeis, declarou que, para conformar-se com o desejo
manifestado pelo inventor, devia o dito processo ficar
conhecido pelo nome « Photovürotypia. » Depois m
fazer 

"as 
respectivas considerações, conciuio a Secção,

queno caso vertente julgava que o privilegio pedido
estava no caso de ser concedido; parecendo» porém,
conveniente que o peticionario provasse perante ó Go-
verno, que fizera transacção com o inventor; que pro-
vasse mais que este também tem privilegio em, seu
paiz; e que o prazo de concessão fosse restringido
a cinco annos, om no máximo a dez, se por mais de
cinco o inventor ainda tiver privilegio, porque U .ar-
tes liberaes não querem grandes pêas* O Miselho
approvou esle parecer, fixando em dez annos o prazo
para o privilegio, por proposta do Dr. Pereira Rego

lho.
Além destas secções, creárao os estatutos* era vi-
ates, mais tres, as quaes têm para nos offerecer

30



una vasto campo de investigações, m nosso futuro so-
ciai, visto como tem por missão o estudo dos grandes
assumptos da actualidade; sendo os nomes dos nossos
consocios, que as dirigem, garantia para todas as es-
peranças. * ¦

E, sem pretendermos desenvolver as grandes theses.
que estão debaixo do seu domínio, acreditamos que,
annunciando estarem ligados a ellas os problemas que
dizem respeito á colonisacão, á estatística industrial e
cruzamento das raças, temos dado elementos para ti-
rar-se a illação de que mui grande é a esphera de suas
attribuições, bem como essencial o seu auxiliar - não
devemos, porém, encerrar este periodo, sem declarar
que a terceira dirige*-se a um ponto muito especial, e
que deve ser muito attendido, visto como se occupará
ella de questões econômicas; que sem duvida interes-
saráõ à nossa corporação, que descansará, porque o
pessoal encarregado desta tarefa reúne as condições
indispensáveis para seu bom êxito.

Derão igualmente nascimento os novos estatutos a
um director de Cursos, a um de Exposições, e a um da
Bibliotheea e do Museu, dos quaes muito ha que desejar,
pois que tem como decidido que o primeiro dará in-
cremento á instrucção industrial, collocando-a no pé
que importa para o cumprimento de deveres, que tem
a nossa Sociedade contrahido para com o paiz ; aguar-
dando do segundo o estudo detalhado de certos ele-
mentos de prosperidade pátria, que precisão soffrerá
analyse e comparação para assumirem ao seu devido
valor ; e deixando que o terceiro por um methodo se-
guro e commodo proporcione a todos os que se empe-
nharem no estudo das matérias, que fazem parte de
nosso compromisso, os meios de se habilitarem já por
via de uma bibliotheea escolhida, já por modelos impor-
tantes de machinas; medidas estas que muito interessão
ao nosso progresso social.

O Sr. Dr. Joaquim José de Siqueira Filho, incunH
bido desta tarefa, tem tido o prazer de vêr augmentar-se
â bibliotheea coify os seguintes volumes: relatórios de
algumas das províncias apresentados em differentes



occasioes & por diversos moíivos; — coílecção »de leis
da provincia das Alagoas, promulgadas em 1868;—
coílecção de leis e decisões do Governo no anno de
1868;—catálogos de fabricas de instrumentos agrícolas
da União Americana;—Vários números da Revistada
Sociedade Imperial Zoológica de Acclimação de Pariz;
Trabalho intitulado « Investigações sobre a cultura e a
moléstia da canna de assucar» offerecido pelo Sr. Dr.
Ladisláo Netto, e impresso no jornal da Sociedade ; Io e
2o tomos da Revista do Instituto Polytechnico Brasileiro,;
relatório da Exposição Nacional de 1866; relatório do
ministério da Agricultura apresentado á Assembíéa
Geral Legislativa em sessão de 1869; diversos números
do The Southern Planterand Farmer, The American Far-
mer, The Southern Farmer, American Agriculturist;—
Recuei! des publications, qui ont paru en Belgique au
sujet de travaux du Dr. Daniel Pedro Ferro Cardoso;
—Project de création d'une rue monumentàle entre Ia
place Royale et ia nouvelle gare du Midi par Daniel
Pedro Ferro Cardoso;—Memória sobre a emigração
Chineza;—Agricultor Sergipano, opusculo publicado
pelo Sr. Dr. João José de Bittencourt Calazans;—De
1'operation de Ia cataracte pour Pextraction lineaire
scleroticale, publicada em Pariz, e offerecida pelo Dr.
Fernando Pire§ Ferreira;— Breves considerações sobre
as applicações da iridectomia no tratamento da cata-
rata^ publicadas nesta corte e offerecidas pelo mesmo
Dt. Pires Ferreira;—Io numero da Revista do Impe-
rial tóstituto Fluminense de Agricultura;—Opusculo que
trata do processo inventado por M. Julius Robert e
applicado no Oriente da índia á extracção do assucar,
da canoa; —O Futuro dos Hospícios dos Alienados no
Brasil, offerecido por seu autor o Dr. Júlio Parigot;—
Relatório acerca da escola nocturna para adultos;—e
diversos jornaes que fôrão recebidos com muito espe-
ciai agrado, nada podendo fazer-se em relação ao
Museu, porque a Sociedade aguarda anciosa a resposta
ao officio que em Junho de 1867 dirigio ao Governo,
pedindo a restituição das salas do pavimento térreo do
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Museu Raciona!, de que para tal mbíer já esteve de#
posse, e que actualmente se achão occupadas para uso
e proveito particular,

Pablleaçftes «Bit Soeieâa _e, Finanças e Afcnívo.

O jornal, este manancial de fruetos tão produetivos,
e onde tanto se celebrou o nosso sempre lembrado
consocio, conselheiro Burlamaque, continua a prestar
os serviços, que delle são exigidos, entregue ao Incido
e esclarecido cérebro do nosso muito prestimoso con-
soe. o í.. Nicoláo Moreira que* não satisfeito com o
muito que nos auxilia com seu brilhante talento nos
judiciosos e bem elaborados pareceres que, como pre-
sidente da secçáo dá Agricultura apresenta, procura
conquistar maiores triumphos, illuslrando as paginas
do nosso jornal com os seus bellos e proveitosos artigos
de redacção que, além de captivarem a attenção pela
matéria que discutem, animãò o leitor a consulta-los

?ela 
sua escolhida phrase; cumprindo-me annunciar a

. Éx. que, se alguma interrupção houve na sua pu-
blieaçãó"-no presente atino, foi isso devido somente ao
editor, que se havia encarregado deste trabalho, o que
motivou a mudança de typographia.

Além do jornal, que ficou este anno privado do
auxilio de 4:000$ que a assembléa provincial do Rio
de Janeiro lhe consignara em seu orçamento do anno
passado, por assim o entender ella em sua sabedo-
ria, deu a Sociedade mais à luz. o Catheçismo de
Agricultura, composto pelo finado conselheiro Burla-
maque e annotado pelo nosso digno redactor; tendo
nós plena convicção de que este livro virá a pres-
tar mui bons serviços, se fôr tomado na devida con-
sideraçlo; tendo já a Sociedade feito alguma cousa
nesse sentido, pois que, conformando-se Com uma
proposta do Sr. Dr. fecoláo Moreira, resolveu que
se oferecessem ao Imperial Instituto Fluminense de
Agricultura 200 exemplares para uso dos alumnos áo
Asylo de Agricultura sustentado pelo mesmo Instituto.

Bos dous últimos paragraphos nada mais poderei
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accrescentar a V. Ex., além do que disse no meu
relatório do anno pasâado, a nao ser que mais 40®,
provenientes da verba que vota o nosso orçamento
para quebras ao thesoureiro, fôrão oferecidos» pelo
nosso distincto consocio o Sr. José Botelho de Araujo
Carvalho, para serem applicados ao costeio da escola
nocturna para adultos,;• acto philantropico que muito
honra a esse nosso digno funccionario.

Escola nocturna para adultos» v

Muitos são os embaraços com que tem lutado esta
idéa, embora ninguém se possa oppôrásua proficui-
dade, motivo por que o nosso recommendavel 2o vice-
presidente» não conseguio dar-lhe o impulso desejado»
apezar das boas intenções de que se possuio; podendo
no entretanto dizer a Y. Ex. que parte desses in-
convenientes tem desapparecido, e que portanto é
muito-de esperar que a idéa tão bem cimentada, como
se acha, em vista do material importante que conse-
guio preparar o dito nosso diligente 2* vice-presid-en-
te, ajudado pelo auxilio poderoso, que lhe propor-
cionou o conspicuo collega, Sr. Dr. André RenouçáS,
não lhe permittírá máo êxito no empenho que toma-
mos, a menos que o actual director de aulas queira
esquecera senda que tem setí^re trilhado e^que^o
torna olgno da estima de nós todos, o que nao é de
esperar, tendo em vista os seus precedentes.

' -f. '• ! !'"'¦'¦¦, 4' 
""...'

. ' ¦< - -. ¦ 
««_>.*.¦, ¦ » 

' 
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Commissões especiaes». J

Alé» das eomníífs9es que
em nome e por parada Socieaaae,
a S8-. Mü* 1. nos dias de gala e de festa nieional,
e para representar a nissa corfôfação lias g^lenífifc
dades que ou*ra$ sociedades celebraria por diversos
motivos, fôrã# nomeadasmm aifuiías, que êiamarei
espfciaesr tó# sd porque fòvU expressamente eseo-

mm notffieadãi pm.
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Ihidas para fins especiaes, como porque não se achão
mencionadas nas que fôrão creadas pelos estatutos.

São. ellas:
Commissão para a organisação do regimento intèr-

no, de que trata o art. 31 dos mesmos estatutos,
a qual ficou composta dos Drs. José Pereira Rego
Filho, Nicoláo Joaquim Moreira e André Rebouças;
aão tendo ainda dado conta de sua missão por aguardar
as disposições que entenderem os presidentes de secção,
directores dos cursos, das exposições, da bibliotheca e
redactor do Auxiliador, dever-se consignar nesse tra-
balho, e que até hoje não fôrão remettidos. Sem des-
conhecer a importância do assumpto, creio *que não
é muito desanimador o tempo de demora, não só
pelo motivo allegado, como tambem porque em outras
questões de interesse mais immediato isso não se faz
reparavel, embora seja abuso, e nâo deva ser tomado
como regra.

Foi tambem «escolhida uma commissão para dar pa-
recer sobre o privilegio pedido por Luiz Aubret paraestabelecer em qualquer ponto da bahia do Rio de
Janeiro uma barca com as disposições necessárias paraservir de escola de natação.

Communicando que essa commissão ficou compôs-
ta dos Srs Drs. André Rebouças, Nicoláo Joaquim
Moreira, Giacomo Raja Gabaglia, e José Carlos de
Bulhões Ribeiro, incorreria em grave falta se passassesobre este ponto sem dizer duas palavras para apre-
ciar o valor deste pedido, visto que, a não estarmos
em erro, comquanto desembaraçado pela nossa asso-
ciaçãOj o privilegio em questão ainda não recebeu a
saneçao do Governo Imperial, mas fomos demovidos
desse propósito, porque em phrase mui resumida a
commissão demonstrou a suaefficacia, e isso nosor-
dena somente que ao seu juizo nos cinjamos, por-
que nelle firmado temos matéria bastante para provar
a vantajosa idéa do Sr. Aubret, tendo sobre esta
pretençâo sido dito que a natação, além de ser um
dos exercicios gymsasticos mais recommeodados pelos



hygieüistas, devia fazer parte de toda a educarão li-
beral, pois que basta lembrar que dá ao homem pos-
sibilidade de praticar actos de devotação para com seus
semelhantes, não devendo por isso ser esquecida pelos
que tomavão sobre si o pesado, embora mui nobre
encargo da educação, pelo que pensava ser a idéa
digna de toda a animação; outro-sim que, attenden-
do ás grandes despezas necessárias para se fundar um
tal estabelecimento, parecia-lhe que um privilegio de
cinco â dez annos e limitado á bahia do Rio de Ja-
neiro, satisfaria plenamente o direito que tem o petició-
nario á protecção do Governo Imperial, uma vez que
elle torne efectiva, como promette, a escola de natação.

Finalmente, devendo effectuar-se no mez de Junho
do anno que historio, no districto do Juiz de Fora
na provincia de Minas-Geraes, a inauguração da es-
cola agrícola e industrial e da feira creadas pela com-
panhia União e Industria, dó quo deu noticia á So-
ciedade o Sr. conselheiro Antão, escolheu esta uma
commissão que, representando-a nesta solemnidade.de
que podem e devem resultar grandes vantagens para
o progresso e desenvolvimento da agricultura e In-
dustria brasileiras, se incumbisse de apresentar um
relatório detalhado de tudo que alli visse digno de
attenção e estudo. Esta commissão, de que fizerão
parte os Srs. Drs. Dyonizio Gonçalves Martins, José
Carlos de Bulhões Ribeiro, Ladisláo Netto, do Sr.
Camiílo de Lellis, Silva e daquelle que é neste mo-
mento órgão da Sociedade, cumprindo parte do seu
mandato, não tinha até hoje desempenhado o segundo
ponto de suas instrucções por motivos peculiares; e
espera que, consignando aqui o seu pensar, será mi-
norada a pena em que tenha incorrido.

Com benignidade conta o seu relator, único cul-
pado da demora havida, visto que não veio com a
necessária prompüdão soiver a divida que contratura,
o que foi' devido^ à matéria" interessante entregue â
sua apreciação.

E pois abriremos aqui' um ¦ paragrapfao sob! á ¦ ae-
nonrinação de :
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Es-col-a agmcola dia. Cí!siafa-"aMâ.a Iniã»-- e Is»*#»stir*isa'..

Quando outras vantagens não existissem no esta-
belecimento das vias de communicação, a não ser a
facilidade do transporte, bastava attender-se aos inte-
resses industriaes que despertão, bem como aos in-
teresses; moraes e materiaes para que toda a, consi-
dèração merecesse esse ramo de administração,-como •
um dos pontos que deve offerecer mais assumptos dè
meditação, e da mais alta importância ao administrador
que zelar seriamente nos deveres que sua posição lhe
ordena ter para com aquelles que se subordinao, ás
suas luzes, pois, como bem dizia Stork: « depois da
protecção ás pessoas e á propriedade,, não pode o

* governo ou os seus agentes fazer maior beneficio a
uma nação do mk dar-lhes bons portos, bons canaes
ehoas. estradas », o que sem duvida fielmente inter-
pretou o commendãdQr Màriano Procopio Ferreira Lage,
dando nascimento I estrada de rodagem União e m-
dustria,. e,5como ultimo ademão à magnifica, estupen-
da e luxuosa estrada, ájundãção dé uma escola agrir
coía^ onde, por meio db ensino theorico e pratico,
se procure formar lavradores com conhecimentos
sufficientes para dirigirem estabelecimentos agrícolas,
quer como. proprietários, quer como administradores
na phrase do programma que â commissão foi apre-
sentado, e que sem duvida é merecedor, de muitos
encomios e sincera, gratidão dos espíritos, que, forem
puro.s,„ e ambicionarem o progresso, cto seu pai? na-
tal, Antes dfe nos aventurarmos a emittir quafquer
proposição sobre, o estabelecimento, seja-nos licito dizer
que esta idéa, que devia achar no coração de todos
uma. grande satisfação pelo alto fim a que se propunha,;*
foi recebida por alfeuns com bastante frieza, visto que
não podia, deixar de soffrer a critica severa da classe
dos indifferentes, que nada adiantando com as suas
luzes,, servem porém de estimulo aquelles que1 sem-
pre dispostos a contrariar as boas intenções, não per-
dem tempo para se mostrarem taes quaes são; apro-
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veitando outrosim a oecasião para, congratulanâo-me
com a companhia União e Industria, felicitar ás ca-
mVas municipaes de Barbacena, Mar de Hespanha e,
Villa Bella do Turvo, únicas que responderão ao
appelio, e souberão compenetrar-se de que as eleva-
das emprezas, marcando sempre uma época de^ver-
dadeiro progresso, devem ser acatadas com todo o
enthusiasmo, dando-se isto em uma zonarepresentada
mt mais de quinze municipalidades, que sem duvida
alcançariâo mais resultados, curando em melhorar este

' ramo do serviço publico tão mal apreciado, do que
tratando do desenvolvimento de outros misteres, que
além. de atâejferem pouco amor às instituições* de-
mon&trão) absoluto esqueci mento do empenho que con-
trafekão: para com os seus mu-nkipes.,.

Entrar no valor da instituição e desenvolver© potóa
neste sentidB seria alimentar o espirito de V. Es. com
trwialidades, porepe o merecimento desta, e de ouiras
instituições de idêntica natureza já recebem a saneçaa
dos maiores pensadores para os #aes nenhuma du--
vida existe a este respeito, a não ser a possibiMacte
de conseguir-se a juneção daquelles que se disponhao
a levar ao termo idéas de tanto alcance, como esta
de <pe me oecupo,. cabenéo-me somente dizer qiueo
estabelecimento está Baontado regularmente,, e offerece
vantagens reaes aos que deliberarem imciar-se nos
grandes problemas da sciencia por excelência, do ge-
nera* humano, como outr'ora foi chamada a agricuir
tura,sentindo somente que a área; mamada co§nozona, do
trabalho^ para os alumnos seja muito limitada,, e nao
consinta em certas; ensaios, mui urferessantes e ae
muita proffcuidade,, embora tenhamos toda a espe-

- rança 4 vêr em breve desapparecer esse meonve-
niente,, único que encontramos na escola, que eíügna
de ser annotadá, qualquer que seja alado por que. a
queirão encarar. .... 

,

Deixando de parte a multiphctdade de arrazoados
que poderíamos fazer, estudando a instituição por todas
as suaé faces, entraremos naouiito <fue demais sub-
stanciálahi encontramos em relação* ás instrucções que



. tivemos, como relator da commissão, resumindo o mais
que pudermos, para não dar grande incremento ao
presente relatório, contentando-uos por isso em espe-
cificar os pontos, e sobre elles emittir o juizo qoe
a commissão formulou em vista dos conhecimentos
profissionaes respectivos, cumprindo, em honra ao me-
rito, tributarmos um voto de louvor ao mui distincto
Sr. Dr. Dyonisio Martins, que bastante auxiliou a com-
missão com as suas luzes, cabendo-lhe em grande
parte as opiniões, que passamos a enunciar, como
relator, as quaes aceitaáos com muito prazer em
vista da sua proficiência nesta matéria.

Instrumentos.— No estado actual de nossas explora-
ções ruraes, embaraçadas pelo máo systema de trabalho,
e pelos meios deficientes nelle empregados, não é pos-
sivel aproveitar-se toda a vantagem de um terreno
fértil sem modificar a marcha das operações, substi-
tuindo os velhos aoxiliares por outros mais commodos
aos operários, menos onerosos ao proprietário e mais
rápidos na execução da tarefa. E' por isso que esta parte
torna-se de uma importância subida em uma escola
agricola, onde o espirito de reforma, dirigido pela razão
e pela pratica esclarecida dos factos, combate os abusos
dos homens, os vicios de uma organização insufficiente,
e preenche as lacunas que porventura existãoemuraa
propriedade entregue aos azares da sorte e aos capri-
chos das situações. Debaixo de um programma que sa-
tisfaça a estas aspirações, funcciona hoje a Escola
Agricola do Juiz de Fora*. -

Os modelos expostos por ella na oceasião de installar
os seus trabalhos escolares, dènotao a tendência
pronunciada a acclimar no paiz o que a experiência de
outras localidades mais adiantadas, ou mais providentes
do que nós, tem introduzido nos diversos ramos das
aplicações ruraes.

¦ Em uma das salas do edifício principal havia uma ga-
ieria curiosa de pequenos modelos allemaes, que figo-
rárão com vantagem na exposição uiiversal de 1867,
e não ofestanle acreditarmos responder cada um delles
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a uma necessidade, reconhecida, e apreciada nas pa-
ragens em qoe fôrão descobertos ou construídos, não
parece todavia à commissão que elles sejão aptos para
prestar desde jâ sérias vantagens em nossos campos, por-
que calculadas as differentes peças de que se compõe
cada um desses apparelhos para resistir a certas e de-
terminadas condições, não podem ser applicados a
condições diversas sem notáveis modificações, bastando
dizer para fortalecer o pensamento da commissão, que
nos campos da Allemanha, trabalhados desde longos
séculos, a terra já não offerece aquella resistência
teimosa â acção dos instrumentos, nem apresenta-lhes
tantos obstáculos materiaes a vencer, já na quantidade
dos tocos e pedras, jâ nos accidentes do terreno cavado
pelo rápido esgoto das águas, ou encharcados pela ma
disposição e insufficiencia do mesmo; e.pois, se o prin-
cipio desses instrumentos é incontestável e incontestado
a opportunidade ou vantagem de sua applicaçao em
todos os casos é absolutamente negada, figurando
portanto, esta galeria mais como orna collecção de
preceitos a estudar-se, do que como uma serie de con-
selhõs a seguir-se, devendo no entretanto dizer que a
commissão pensa que, se ella outros fruetos não trouxer
ao estabelecimento, terá pelo menos o mérito de ápre-
sentar à meditação da tnocidade a historia do trabalho
de um dos mais reiectidos e mais fecundos paizes da
Europa no ramo dos estudos agrícolas.

Estas tradições são úteis, porque estimulão o es-
pinto, avivão a intelligencia efacilitãoas modificações
peculiares reclamadas pela nossa situação, e maiores
serião por certo as vantagens, se a escola do Juiz de
Fora não se tivesse limitado a exporem- pequenas di-
mensões os typos adoptados na Allemanha unicamente,
e tivesse estudado a mesma idéa nos instrumentos
francezes e inglezes, por isso que é intuitivo que da
comparação de todos elles poder-se-hia naturalmente
colher grande aproveitamento, completando um pelos
outros, simpliâcando-os quando de grande desenvol-
vimento de perfeição ainda incompatível com as nossas
forças, e substituindo: as'peças de ¦¦ alguns por peças
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equivalentes de outros instrumentos destinados ás
mesmas funeções em outros paizes, tornando-se mui
sensiveiácommissão não ser o pequeno modelo are-
producção exacta e fiel do que é o instrumento em
grande por não se ter conservado as respectivas di-
mensões: não fazendo, porém, isso carga em relação
ao fim a que elle se destina, pois que, achando-se
consignadas nos livros especiaes facilmente se poderá
remediar qualquer embaraço na construcção em grande,
quando venha a ser porventura algum delles consi-

Esta galeria, além de ser uma preciosidade, como
historiando trabalho, é um meio facilimo de ensinar
aos alumnos as vantagens de cada apparelbo usado nas
lavras e seus accessoríos, por isso que sendo mais
compiehensivel do que um simples desenho e mais
attrahente, familiarisa-os tambem com as fôrmas e
disposições de cada machinismo, as quaes melhor se
gravão na memória quando reproduzidas no seu
todo. .40

Os instrumentos destinados aos ensaios !ê culturas do
estabelecimento erão mais accommodados ás nossas eir-
cumstancias, re velando este facto penetração por parte
da directoria incumbida de os introduzir no paiz.

Piguravão em primeira linha dous arados inglezes,
systema Moward, próprios ás lavras perfeitas em ter-
renos regulares, mas sem grande appieação imrae-
diata na quasi totalidade de nossos campos*

A escola, porém, possue-terrenos já dispostos para
elles, epõde patentear por isso a superioridade absoMa
que os earacterisa. Achautia commissão lembrar aqui
que os inglezes têm introduzite o grande principio
de industria moderna, a divisão i# trabalho, até ua
pieparação da terra, que nos parece constituir, no
entretanto, uma operado simples, impossível de>-êmm~
per«se. A este grio: de perfeição, que peraitfe os
grandes inventos, ie que seria inuti ülar aqui, êm&~
se sem duvida a appicaçãá do va§or ás lavras do

Seguia-se um grande araclO' systema semelhante ao
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systema Revolução de Valcourt construído na Allema-
nha, e que é de grandes vantagens nas terras inclinadas
e difíiceis, com consistência do solo. Ha quem pre-
diga a esses instrumento^ notáveis o monopólio das
lavras em um futuro não muito longinquo : mas a com-
missão sem descer a essas exagerações condemnaveis
julga-o de grande utilidade, e certamente um dos que
mais poderáõ servir com vantagens em nossas mon-
tanhas e colunas.

Havia também um arado suisso que apresentava dis-
posições felizes e um toumeoreüle de Howard-commodo
e applicavel Is nossas terras inclinadas e argilosas.
Este ultimo arado tem, porém, como quasi todos os de
sua espécie, o inconveniente de revolver o terreno in-
suficientemente. D'entre todos parece àcbmmissão que
o arado mais apto ás nossas condições actuaes é o arado
Grignon, cujo principio é o de Dombasle, tendo apenas
a modificação do regulador; acreditando a commissão
que este arado, sendo mais fortalecido do que o é em
França, pôde prestar relevantissimos serviços. ,

A aiveca se não é tão perfeita como a de Howard
scientificamente fatiando, é a que mais vantagem offe-
reee à nossa cultura, onde nem as operações succes-
sivas das lavras inglezas são conhecidas e passiveis
desde jà, nem os operários dextros abundão para exe-
culá-las.

A commissão vio apenas um escanficador e extir-
pador, ambos sem grande applicação, e figurando mais
como objecto de estudo do que de utilidade pratica, não
porque taes instrumentos tenhão poucas occasiões de
servir em nossa cultura bem dirigida, mas porque erão
insufficientes na construcção, e impróprios ás condições
em que devem servir na .maior parte dos nossos casos.
Como rolos sobresahia o kroskül, conhecidos por todos
e que, como perfeição (le trabalho, ainda não foi
excedido. Coá os seus discos independentes po-
dendo as rodas sahir dos eixos á vontade do traba-
íhador, afim de diminuir o peso quando o querem
transportar, e com os seus dentes encurvados,
parece á commissão ser o rolo hroskill de muita utili-
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dade em 'nossos campos argilosos, trabalhados depois
das grandes seccas que se succedem ás chuvas despro-
positadas, sendo outrosim seu pensar que, se entre
todos esses instrumentos não havia um só inteiramente
próprio ás nossas propriedades, como estão ellas cons-
tituidas no geral, cumpre observar que seria impossível
encontrar no velho mundo o bocado feito á nossa guiza,
bastando, para corroborar tal juizo, dizer que alli se
achão os principios demonstrados e os conselhos libe-
ralisados, mas não se depara com soluções para todos
os casos particulares do mundo; no entretanto a com-
missão não receia afiançar que com as bases européas
e americanas se poderá fazer muito entre nós, mormente
se entrarmos no estudo comparativo de cada apparelho e
de cada processos sem prevenção, nem espirito absoluto
de systema, para o qual têm muita tendência os agricul-
tores meramente práticos, principalmente os filhos da
escola allemã. Em vista disto é que pensa a commissão
que, para evitar os escolhos, que sempre offerece uma
solução deste genero, se deve primeiramente deferir e
estudar o alvo de cada operação antes de se conhecer
praticamente o effeito delia, para que o alumno, quando
convencido da utilidade de cada processo material e for-
taiecido pelo estudo de cada uma das conseqüências que
deve este trazer á exploração que tem em vista, yá es-
colher d'entre os instrumentos que tem diante de si o
mais próprio ás suas condições peculiares sem grande
luta, ou sem laboriosos ensaios, resolvendo o problema,
porque já tem um guia seguro na illustração reali-
zaoa.

Havia igualmente oa escola vários apparelhos para
tratar das matérias primas agrícolas, antes de entrega-las
ao commercio, ou de utilisa-las na economia das pro-
priedades. Entre ellas avultava um apparelho de Gan-
neron para descascar arroz, e um perleur do mesmo
autor para limpar e dar brilho ao grão depois de des-
cascado. Este apparelho, próprio a todas as explorações
desta graminea desde a menos importante como força
até a mais conseqüente, é o que melhores resultados
tem apresentado Deste trabalho, tendo apenas, no ea-
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tender da .commissão, dous inconvenientes este insiro-
mento, que são: a lentidão do processo e a pouca
duração dos cylindros, devendo notar, porém, que o
primeiro pôde remediar-se tendo mais de um appare-
Iho na propriedade; e quanto ao segundo nada se tem
por ora alcançado, o que não é para desanimar, visto
serem estes cylindros des pouco custo, e poder o com-
prador munir-se de três ou quatro ternos delles, tendo-
os em deposito para as eventualidades; oceorrendo á
commissão notar que a machina de Ganneron foi pre-
miada na Exposição de 1867, levando a palma ás
cuncurrentes, apezar deste defeito de construcçao,
animação que tem esperanças a commissão sirva de
incentivo ao seu autor para modifica-lo em sentido
mais econômico.

O apparelho destinado a tirar o grão de milho da
respectiva espiga pensa a commissão que nada offerece
de notável á mocidade estudiosa, sendo mesmo de um
systema já muito conhecido no paiz.

Pará descascar o café tinha a escola um apparelho
de moderna applicaçao a este gênero — o de Filis, —
apparelho que tendo sido construído para os cereaes,
foi apropriado ao café pelo seu inventor, tendo este
apparelho por principio a força centrífuga, e, como
principal vantagem, celeridade na operação, instru-
mento que, combinado com um separador de grãos
[trieurs)t pôde prestar serviço aos nossosjazendeiros,
por ser de pouco custo e de fácil installação.

O algodão não foi esquecido, e tinha também a sua
machina de descaroçar pequena, mas própria para pe-
(pena lavoura, circumstancia que a torna recom-
mendaveí. Era a machina de Chafourrier, sobre a qual
limita-se a commissão a dizer que foi ella muito apre-
ciada na ultima Exposição de Pariz; tendo, porém, a
commissão o desgosto de declarar que para a cultura
do fumo nada havia de importante, a não ser a dispo-
sição intelligente dos quartos destinados a seccar as
folhas; uma pequena machina movida a braço para en-
rolar ci fumo em corda, machina imperfeita e que neces-
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sita ser modificada, e uma prensa não menos defeituosa
para enfardar fumo em folha depois de secco, relevando,
porém, sobre este ponto accrescentar a commissão que
muito agradável' lhe foi vêr applicadas neste mister
crianças, cora o que se devem alegrar todos aquelles
que acompanharem a commissão no prazer que experi-
montou vendo aproveitadas as bocas improductivas da
infância. *

Por este pequeno resumo., que a commissão faz do
que lhe foi presente em relação aos instrumentos en-
contrados, parece dever concluir-se ser a exposição di-
gna de algum merecimento, porque, se não foi tão
ampla, como era para desejar, promette já resulta-
dos auspiciosos ao futuro de nossa agricultura, pois,
como bem dizia M. Gasparin: « a questão mais im-
portante a resolver na agricultura é fundar a officina
agricola, garantindo por essa fôrma uma organisação
mais regular de mão de obra, de maneira que possa
o agricultor contar com um numero suíficiente de
braços para os trabalhos que devem ter lugar nas di-
versas estações, livrando-o o mais possivel da depen-
dencia dos operários nômadas, pensamento que foi fiel-
mente interpretado por Moll, quando fazia observar
que a producção agricola era a resultante de duas
forças: a força natural ou a possança vegetativada
terra ajudada ou augmentada pelos estrumes, e a
forra artificial, de grande alcance na agricultura, re-
presentada pelo trabalho do homem, e dos motores. »

Se.estes pensamentos se tornão mais graves em
relação a outros paizes, muito mais dignos do apreço
se tornão entre nós, onde infelizmente pedimos o au-
xilio do braço escravo para fazer progredir a nossa
lavoura, porquanto, como bem se exprimia outfora
um agrônomo distineto, é dever dos que cuidão da
agricultura, substituir o mais que fôr possivel o tra-
balho dos motores inanimados e o dos animaes ao do
homem em todas as obras que exigem o exclusivo
desenvolvimento de força, reservando-lbe os trabalhos
em que a inteUigenoia deve representar o principal
papel, por isso que tal proceder eqüivale a libertar o
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homem de tudo quanto a necessidade do trabalho
apresenta de mais repugnante, subtrahindo-o outro-
sim ao embrutecimento que resulta do seu emprego,
como agente absolutamente mecânico, convidando-o
desta maneira á cultura do seu espirito abafado pelafadiga corporal, tanto mais que este melhoramento,
esta esperança em favor da humanidade não só in-
teressa aos paizes cultivados por mãos livres, «mas
tambem aquelles onde a escravidão existe, pois que se
é desejável que o homem livre poupe as suas forças,
não é menos importante para o senhor de escravos
poupar-lhe a saude e a vida.

Animaes.—Depois de haver dito o que acabamos
de, referir em relação á mecânica agricola, parecenaturalmente dever entrar no estudo de outra quês-lão, que constituirá o ponto de partida, o verdadeiro
fim de toda agricultura, que quer ser ao mesmo tem-v
po progressivo e remunerador, como se pronunciounão ha muito um dos nossos distinctos consocios, fal-
lando a respeito dos animaes de 1 consumo; pontosobre o qual urge tratar, por isso que elle forneceu
nesta exposição objecto para algumas investigações,
não tanto pelo muito qne ahi se foi achar de extraor-
dinario, mas por patentear a toda a evidencia nas
muitas faltas que havião que os concursos nesta partesão de vantagens transcendentes, visto que é a occa-
siao de se reconhecerem as raças com suas bellezas
e imperfeições, com o que muito lucrão os que tem
como empenho o estudo das raças animaes, já aper-
feiçoando e melhorando os typos locaes, já aprovei-
iando-se da analyse comparativa para chegar ao de-,
sideratuiri dos creadores, o cruzamento.

Quando mesmo não actuasse no espirito da com-
missão estas considerações, bastava que ella se lem-
hrasse da necessidade desses auxiliares que em qual-
quer exploração agricola tudo valem quer como ins-
trumenlo de trabalho, quer como producto de matéria
fertilisanle, havendo no Juiz de Fora duas partes a
considerar em relação ao ponto, a saber: Io, Animaes^
da escola; 2o, Animaes da Exposição. Occupar-se-ha a,
A. 31
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commissão da primeira parte, começando pela raça
Sar a qual era representada por dom lmdos ga-
ranhõesi correspondendo a introducção de cada um
delles, a uma applicação peculiar,

i o r destes animaes, sem duvida o mais curioso,
era um magnífico Percheron, próprio para os traba-
lhos do campo, e que foi comprado em França pelo
Sr. commendador Mariano Procopio Ferreira Lage,quan-
do íoi assistir à exposição de 1867; ammal que e
sem contestação um verdadeiro typo de raça, de que
se orisina e que não pouco devera contribuir para
melhorar as raças do paiz, decrépitas ou estragadas
pela negligencia e máo trato dos criadores, acredi-
tando por isso a commissão que este animal fornecera,
pelo cruzamento, o que falta aos nossos para presta-
rem bons serviços à lavoura; a saber: caracter po-
sitivo de força e'tamanho equivalente, porquanto e
axiomatico para a commissão que o que mais custa
para consegui-lo são os primeiros ensaios, que cie-
vem ser dirigidos com cautela e discernimento, visto
estar hoje reconhecido que sem respeita-los conve-
nientemente, não é possível dar uma raça mova, como
é a produzida pelo cruzamento, a permanência de que
ella carece para transmittir os caracteres próprios aos
seus descendentes, motivo por que toda a perspicácia
é pouca no escolher das éguas, que dev^m ser des-

.envolvidas e apresentar todos os signaes reclamados
pela boa e fácil producção.

Forçoso se torna declarar que o director compene-
trado das innumeras vantagens que deveria trazer ao
paiz este animal, além de trata-lo com todo odes-
velo, não deseja compromeUer-|he as qualidades es-
senciaes pelo barateamento de suas funcçoes como
réproductor, estipulando, para conseguir o fim pre-
meditado, um preço elevado para estes, o que por
eerto afastará qualquer curioso ou mero especulador,
que delle se quizesse aproveitar, reservando por esta
fôrma os serviços do garanhão para os criadores, que
tiverem desejos de melhorarem as raças do paiz, e
mais economicamente emprehenderem o cruzamento



— 483 —

com probabilidade de bom suecesso, tendo lido a com-missão a agradável sorpreza de vêr este animal, qmofferecia optnnas disposições para o fim a que é des-troado pelo seu grande desenvolvimento muscular,trabalhar sozinho e com muita facilidade em um aradoAcredita a commissão desnecessário dizer que a raçaem questão, como todas as raças normandas, é deutilidade real na lavoura, não encontrando rival nosoutros paizes, por isso que tanto ella, como a flo-»lognaise,.preenche admiravelmente as funeções deeran-des auxiliares do cultivador, quer nas lavras, quernos transportes das colheitas.
O animal, de que se falia, já tem dado alguns pro.duetos menos máos, porém ainda pouco trabalhadosno sentido do aperfeiçoamento das nossas raças, cum-

pnndo aqui mencionar que o defeito, que pareceu ácommissão notar no garanhão, foi o de apresentar acabeça um tanto grande e pesada, inconveniente queeiia acredita se poderá combater! na reproducção, es-colnendo-se , éguas de cabeça pequena para o cruza-mento. r
O 2o garanhão era um animal de origem ingleza,de raça Hunter, muito utílisada na Grã-Bretanha parao serviço da caça, porque reúne as duas condições:força e celeridade.
Encarado debaixo do ponto de vista agrícola, pensaa commissão não poder offerecer as mesmas vantagens

que o precedente, entendendo, porém, que os cria-dores, poderão aproveita-lo muito afim de melhorarem
os animaes de seita e de carro pela obtenção de
produetos vendáveis nos grandes centros de população,como animaes de luxo, o que julga muito importante.

Havia também uma égua ingleza, menos notável
como estampa, apresentando, porém, alguns caracteres
de raça de trabalho, a qual achava-se coberta pel#cavallo Percheron, de cujo cruzamento deve esperar-se grande resultado, devendo aqui fazer sentir quesobre os outros cavallos expostos é opinião da com-
missão não merecerem menção especial.

Temos agora chegado a uma das lacunas, de que
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fallei ao encetar esta parte do relatório^ o vem a
«roonas eslribarias não vio a commissão jumento
Jkmm nem de raça já acclimada no paiz nem
deg qualq"eToutra apreciada nos paize^de civ.hsaçao
mais adiantada, o que sem duvida estranhou, por-
S que ohurròéum animal de applicaçao em nosso
trabalho rural e que portanto devia ser seriamente
ShKdST&t. UV. é matéria.vencida que
em certas localidades quasi so elle pode fazer ace
1" condições agrestes e peniveis do trabalho, motivo

porque acredita8 que não lhe devia ser censurado am-
bicionar vêr alli representado o jumento possante do
Poitou, e a raça lina e veloz da Andaluzia.; nu-
irindo, porém, a commissão a convicção de que em
breve será satisfeita nesse ponto. -,

Dando de mão sobre o que occorre dizer sobre a
raça cavallar e muar, passará a .informar acerca do
que encontrou em relação á bovina. Esta raça, que
tem ainda entre nós o monopólio do serviço agnco-
Ia mormente para o das lavras, foi melhor repre-
sentada, notando-se mesmo alguns typos de raça su-
perior. Como raça de trabalho, possue o estabeleci-
ínento um bello touro Suisso Switz, e um de raça
cruzada (mineiro Switz), apresentando ambos carac-
teres muito pronunciados para aquelle fim, mormente
este ultimo denominado fíigi. A escola ja tem ai-
suns bezerros provenientes do cruzamento com esse
touro, que manifestão boas disposições para com elle
se cuidar do melhoramento da raça nacional.

Tinha, como reproductor da raça leiteira, um louro
aldermann Lemeloch, bastante proporcionado, muito
característico de raça, o qual linha na estribana de-
zanove representantes, d'entre os quaes sobresahiao :
mPenelope, de quatro annos de idade, de raça alder-
matm e com todos os caracteres de uma leiteira ae
primeira ordem , .' •

Mineira, de tres annos de idade, de raça bretone,
uma das raças mais salientes da Europa, a ojaisrusti-
ca e a mais econômica. Como productora de leite e
conseguinlemente digna de ioda attenção e estudo entre
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nós, por ser o seu leite rico em matérias butyrosas,
devendo, porém, notar a commissão que infelizmente
os caracteres da Mineira não erão de raça pura, tendo
alguns defeitos nas suas fôrmas, como fossem: ca-
beca grande e membros grosseiros.

Seguião-se, como vaccas meramente leiteiras: Juno$
ãldermann, com tres annos; Faustina, lourina cru-
zàda, com anno e meio; e, como raça mixta.de
leite e trabalho, Diamantina, tourina mestiça, com
tres annos e meio; e como raça puramente de tra-
balho, ou tendo este caracter dominante, doze vaccas
de raça mineira cruzada com o touro suisso, as quaes
parecerão á commissão em excellentes condições de
serem aproveitadas para reproducção.

Tanto acha a commissão para referir sobre este as-
sumpto, passando agora á raça ovina, da qual pos-sue a escola um excellente rebanho de carneiros in-
glezes escolhidos e dos afamados merinós.

Possue dos primeiros duas raças differentes, quesão antes consideradas de açougue do que producto-ras dela, sendo tres carneiros inteiros da raça South-
down, sem duvida uma das raças mais estimaveis, dos
carneiros inglezes de valor inapreciavel na agricul-
tura, porque, como bem dizia um dos nossos conso-
cios o South-down além de pastar a herva a mais curta
e a mais secca, e poder, graças á sua energia eá na-
tweza compacta de sua lã, supportar melhor do que
nenhuma de suas congêneres, uma resistência forçada
aos parques, ou no recinto de um campo plantado, é
de uma utilidade ainda mais geral, porque produz uma
carne superiora média, quanto á qualidade ;.e cinco de
raça Cotts-wolds, que pôde fornecer, por um bom
cruzamento com os merinós, excellentes resultados
quanto á producção de lã, pedindo ambas bons pas-
tos e climas temperados.

PÓssue dos segundos acima mencionados um rebanho
de dezasete carneiros Rambouület, incontestavelmente
os mais afamados da Europa, quanto à delicadeza e
superioridade da lã; devendo, porém, observar acom-
missão que tem esta raça o defeito de ser menos ro-
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busta do que outra qualquer solicitada para o mesmo
im, sendo outrosim muilo sensível ás chuvas e ao frio.

Havião ainda na escola uns vinte carneiros cruzados
com essas diffèrentes raças, ds quaes apresentavão boas
disposições, e promettião formar, pela selecção, excet-
lentes typos para reproducção de uma raça especial mais
apropriada ás necessidades do nosso paiz.

Dos animaes expostos fora da escola, e pertencentes
a particulares e vizinhos, tirou a commissao a illação de
qne já havia na provincia gôslo e recurso para melhorar
o estado actual das raças1 nacionaes, porquanto, se a
raça cavallar, quasi toda representada por animaes de
sella, offerecia apenas tres ou quatro animaes de dis-
tincção, como belleza de forma, a raça bovina tinha na
Exposição excellentes typos de açougue e trabalho, mór-
mente de açougue, estando mesmo convida a commis-
são de que se poderá chegar a igualar o Boi-Durham,
se houver cuidado em desenvolver as raças, no sentido
em que foi aquelle educado na Inglaterra.

Cumpre ainda á commissao dizer que os carneiros
expostos pelos particulares erão insignificantes, e que
os porcos, embora de tamanho notável, nem tinhão ca-
racteres semelhantes ás grandes raças inglezas, nem
apresentavão melhoramentos que denotassem ter sido
trabalhadas as raças no sentido de aperfeiçoamento.

Cultura. —Parece natural que, depois de estudar qs
dous pontos acima, passe agora a dizer as idéas co-
ihidas pela commissao em relação á cultura, sendo mui
pouco o que apresentarei em relação a esta matéria.

Comquanto se achasse ainda no começo dos seus
trabalhos, possuía a escola algumas culturas bem
dispostas para o estudo dos alumnos, apresentando ne
amanho dos terrenos e no methodo de plantação me-
Ibnramentos apreciáveis, havendo de notável vários
taholeiros plantados quer com hortaliças, quer com ara-
çáides, quer com fumo, ainda que esta folha não
parecesse á commissao de boa ^pparencia: outrosim
não passou desapercebido á commissao um pequeno
ensaio de lupulo, de vegetação soffrivel. e outro de
topinambour sarraceno nas mesmas circumstancias.
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Pensa a commissao que os campos destinados ás
plantações estão bem dispostos em torno da propriedade
e em todas as condições de facilidade e commodo para
o serviço dos alumnos e tracção dos animaes, acredt-
tando, porém, como já fez sentir em outra parte,
ser pequena a zona marcada para os ensaios.

A natureza do terreno era silico-argilosa, mas um
pouco magra, próprio por conseguinte para as expe-
riencias da escola, porque permitte o emprego de
todos os estrumes; e presta-se a todas as plantas úteis,
que alli possão ser introduzidas.

Antes de passar a oulro ponto, cumpre a commis-
são um dever dizendo que os animaes são tratados
em estribarias convenientemente preparadas, sendo a
sua alimentação variada, combinando-se a herva ou ca-
pim eom o milho, de cujo systema lem o director da
escola tirado resultados satisfactorios, como comprova
o estado perfeito de saude, e de gordura, que guardão
os animaes, compatível com as funcções, a que cada
um delles é destinado, tendo os carneiros uma pe-
quena pastagem mesmo defronte do edifício principal,
onde passao algumas horas do dia, alternando assim
a alimentação que recebem na estribaria própria com
as hervas que brotão na referida pastagem.

Constituindo a irrigação um ponto digno de apre-
ciação em uma escola, como esta, seria imperdoável
â sua falta: o que felizmente não se deu, tendo tido
a commissao o gosto de assistir a irrigações pratH
cadas por meio de bombas, das quaes a mais impor-
tente era a de Ganneron.

Resta-me finalmente dizer qual o juízo, que for-
mulou a commissao da Exposição.

Exposição.—Preparada em uma das salas do esta-
feelecimanlo pela presidência da directoria, foi pouco
importante quanto á agricultura, embora fosse esse o
pretexto que a justificou.

Antes, porém, de oecupar-me com esta queslao em
relação á agricultura, vejamos o juizo formulado pela
commissao sobre a parte mineralogica, a mais impor-
tante da Exposição, limitando me a transcrever a opi-

y
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nião do distincto membro da commissão, o Sr. Dr. La-
disláo Netto, com a qual a mesma commissão con-
corda, embora já tenha sido publicada em outra parte
por querer o dito collega dar pressa ao seu trabalho.

(c A parte mineralogica da Exposição, a que me re-
firo, bem que bastante limitada e incompleta, quanto
a muitas das riquezas mineraes da provincia dé Minas-
Geraes, não foi de certo na parte relativa á forma-
ção aurifera, graças ao concurso das minas inglezas
e de muitas lavras particulares estabelecidas no rico
valle do rio das Velhas. Assim é que numerosas amos-
trás de gangas auriferas daquella região enchião as vi-
trinas da Exposição da União e Industria, dando assim
uma idéá bem favorável, senão lisongeira, das riquezas
daquelle valle.

« Ao lado das respectivas gangas expôz a compa-
nhia ingleza do Morro-Velho uma barra de ouro pe-
sando ),596 oitavas, uma bola do mesmo metal, en-
volvido, porém, ainda no amálgama, com 180 oitavas
contendo 42 % de curo, e uma outra depois da subli-
mação.do mercúrio com 120 oitavas. O quartzohyalino,
a jacolinga (jaspe avermelhado schistoso), o ferro car-
bonatado, as pyrites arsenicaes, magnéticas cupriferas;
sulfureto de ferro e arsenical, magnético e sulfureto de
cobre, são os mineraes que em maior porção acompa-
nhão o ouro nos terrenos auriferos de Minas.

<( Se na Exposição figurava tambem o schisto, o
talco, a cal carbonatada, etc, via-se que, como ganga,
nâo tinha grande extensão: o typo da ganga aurifera
do valle do rio das Velhas, em rigor, poderia ser
representado pela silica e pelo sulfureto de ferro mag-
netico e arsenical, ou melhor, por grupos de pyrites
arsenicaes e magnéticos, entrelaçados de numerosos
crystaes de quartzo hyalino e pela jacolinga. Entre-
tanto, fará menção de alguns specimens de chtorito
e schisto talcoso, de quarlzito com manganez e de
carbonato de cal magnesiano, todos em >regnados de
ouro, indicando, portanto, maior ou menor porção
deste metal nas jazidas, d'onde fôrão extrahidos.

« Entre perto de 300 amostras das gangas auriferas
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de Minas, representadas na Exposição da União e In-
dustria, não me foi possivel encontrar specimen algum
do cascalho das arêas, em que o ouro é igualmente
•xtrahido naquella provincia por- simples particulares,
e, direi até, pela população indigente do lugar. Esfôs
arêas em que, de envolta com ouro, são encontrados*
se bem que em diminutas proporções, o palladio, a
platina, o diamante, o iridio, etc, dão ás vezes a
cada faiscador em um só dia o que lhe fora impôs- ;
sivel obter para a cultura da terra no triplo do tempo
de trabalho ; mas quem ignora quanta incerteza ha
nesses lucros sempre providos e aventurosos? Se a
fortuna sorri aqui ao bateeiro, além lhe volve as
costas, segundo é mais rico ou mais pobre o cascalho
a que elle, por mero instincto, atirou-se esperançado
nos sonhos de uma felicidade que mais se afasta or-
dinariamente, quanto mais se busca no seio da terra.

E' quasi o mesmo que se dá com os garimpeiros
ainda mais dignos de commiseração.

« Viajando pela margem esquerda do S. Francisco,
na parle superior do curso deste rio, offereceu-se-me
por duas vezes o ensejo de observar de perto a vida
cheia de improficuas privações, que pas;ão esses infe-
lizes, mettidos no leito do rio até os joelhos, durante

dia, victimas das intempéries atmosphericas, durante
a noite, mal nutridos, improvidos de tudo, e, o que
mais é, a cavar, em vez do incerto diamante, a pro-pria sepultura, d'onde se conclue ser menos capri-
chosa e cruel a sorte do faiscador, porém bastante
arriscada ainda para dever ser abandonada,

Felizmente, já vai comprehendendo a nossa classe
mineira que em qualquer dos ramos de industria ex-
tractiva!não é possivel sustentar-se convenientemente
o trabalho de cada individuo só por si, senão a
á força collectiva das companhias, ou pelo menos á
acção e o poder de um certo capital, pois que em
these a mineração, como a agricultura, para tornarem-se
lucrosas e prestarem, no vasto e rico território do
Brasil, todo o auxilio que o paiz com tanta soffre-
guidâo espera obter destas duas grandes industrias,
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é mister que tenhão por divisa o provérbio — a união
faz a força.

« Assim é que na própria provincia de Minas nós
vemos, dé um lado, milhares de braços, e de fracos
recursos, lutando quasi em pura perda nas lides da
pequena mineração; do outro as minas das companhias
de S. João d'Et-Rei (Morro-Velho), D. Pedro e outras,
extrahindo regularmente da terra 14, 16 e 18 mil
oitavas de ouro por mez. Na verdade, só pelos ca-
pitaes é possivel arrancar-se com lucro certo e sè-
guro do seio da terra seus produetos mineraes e agri-
colas; tudo o mais são exíguos meios, que, quandomuito, serão, como os paUiativos, incapazes de levar
o paiz ao gráo de progresso e de melhoramento, a
que tem direito pelas riquezas, de que ataviou tão
prodigiosamente a mão do Creador. Minha attençâo foi
naturalmente attrahida pela collecção de mineraes. fer-
riferos, exposta pelo Sr. Monlevade, estabelecido com
forjas de fundição ha longos annos no centro de Minas.
Esta collecção apresentava ao lado de diversos spe-
cimens de ferro hydratado, especular, eoxydado com
pequenos crystaes de ferro magnético e titaneo, ai-
guraas amostras de ferro preparado pelo systema deno-
minado catalão.

« Infelizmente sabemos que não é seguido o exem-
plò que ha tantos annos procura dar á provincia de
Minas este laborioso industrial, ou pelo menos, é elle
tão pouco imitado que vemos ainda hoje, com im-
mehso pezar, a grande como a pequena industria mi-
neira continuarem a sujeitar-se cegamente ao alto
preço por que lhes fica, tão longe como se achão do
litoral, um produeto que muito mais barato lhe sahi-
ria, se, em vez de recebe-lo da Europa, fosse extrahido da
terra que lhes fica debaixo dos próprios pés. Não fal-
larei de alguns outros mineraes, representados igual-
mente nesta Exposição, para não tornar mais longa
esta nota: cabe-me apenas mencionar algumas amos-
iras, que vi, de kaolin e de linhito, cuja presença alli
nâo era de admirar, pois que abundão em quasi toda
a provincia. »
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Continuando, dirá a commissão que havia pouca
variedade de produetos, insufficiencia de amostras, é
nenhuma informação sobre o rendimento médio das
culturas, nem sobre a natureza do terreno, que as
produzio. Reduzido a uma simples visita de curió-
sidade o passeio pelas galerias, não podia satisfazer
aos interessados dos problemas agricolas, porquenenhum proveito poderião elles colher de exhibições
feitas sem programma definido, nem explicações cnm-
plemenlares, porque, assim como é muito sabido quenão é a produzir muito somente que deve tender á
lavoura, mas principalmente a produzir com economia,
assim também não è a reproducção de amostras phe-nomenaes, fora de commum nas explorações regulares
que deve procurar o cultivador, mas obter uma mé-
dia satisfactoria, que lhe pague as despezas do tra-
balho.

Era extraordinária a confusão que guardavão entre si
os produetos agricolas e os artefactos da industria local
pelo que parecia a Exposição mais um bazar de curió-
sidades do que um salão de estudo/o que comtudo des-
culpa a commissão, visto ser um primeiro ensaio, acre-
ditando que será em futuros torneios esse mal remediado,
cumprindo tão somente dizer que 0 que lhe ferio mais a
vista forão as amostras de café, de algumas farinhas,
cerveja, fumo e certos tecidos de algodão dos municípios
vizinhos.

Concluindo é de opinião a commissão que no geral foi
agradável a impressão produzida pela iniciativa da es-
cola, e que muito se deve esperar de tão ulil instituição.

Com esta parte devíamos encerrar o presente relatório,
se não tivéssemos o imprescindível dever, não só como
particular, mas também como secretario geral da ins-
tituição, que tantas honras nos tem pródiga!isado, de
registrar, como prova do muito apreço, que a nossa cor-
poração liga aos seus bons funecionarios, um tributo de
saudade, de que se achão possuídos todos os membros do
Conselho pela ausência de dous distinclos companheiros,
de trabalho, o intelligente e poderoso auxiliar o Sr. Gui-
lherme Van Wleck Lidgerwood, e o sempre ambicionado
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conselheiro José Maria da Silva Paranhos, que na difficil
missão de presidente tanta sympathia grangeou dos nossos
consocios, não só pelo espirito de ordem que sempre o
acompanhava em todas as suas deliberações, como tam-
bem pelo muito que se aproveitava da sua esclarecida
® brilhante intelligencia.

Deos guarde a V. Ex.
Illm. e Exm. Sr. conselheiro de Estado Barão das Tres

Barras, Io vice-presidente da Sociedade Auxiliadora da
Industria Nacional.

O Secretario geral,
Dr. José Pereira Rego Filho.

discurso
Pr®mis„e__íi@ pelo Dr. I. da C. Galvão na sessão

de 3 de Outubro de 418W.

(CONTINUADO NAS DE 17 DE OUTUBRO E 3 DE NOTEMBRO)

(Questão dos Chins.)

I

O indeclinável dever de sustentar o parecer apresen-
tado pela secção de Colonisação e Estatística, da qual
sou relator, me obriga a vencer o meu entranhavel
açanhamenlo e a discorrer hoje pela primeira vez em
publico, fora do recinto da escola onde exerço o ma-
gisterio, e em assumpto alheio aos trabalhos esco-
lares.

Peço pois indulgência para as faltas que necessária-
mente hei de commetter, quer na coordenação das
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idéas quer na sua enunciação; não a peço porém pare
os factos e argumentos que pretendo apresentar, os
quaes desejo sejão severamente julgados.

A minha posição que já não era fácil, tendo de
arrostrar a opinião quasi geral do Conselho,_ que rece-
beu com visível desagrado o parecer da secção, favora-
vel á introducção dos chins: mais difficil se tomou
depois do erudito e eloqüente discurso do illustrado
presidente da secção de Agricultura.

Creio interpretar bem a impressão que produzio nò
auditório, dizendo que considerarão completamente es-
magada a secção de Colonisação, como sob a pressão
de um enorme rochedo de sob o qual dífficilmente se po-
deria safar com fôlego e menos com falia.

Não negarei que na oceasião partilhei em certo gráo
dessa impressão, recebendo, como era natural, por
dirigidos à secção os immensos projeclís arremessados
pela sua vasta erudição anthropologica e histórica, e
a densa metralha de algarismos estatísticos.

Lendo porém depois com calma o discurso, esta
impressão dissipou-se; e declaro que menos me tolhe
o uso da falia o rochedo phantasiado que o'acanha-
mento que quasi aniquila todas as faculdades.

Entro em matéria.
O Conselho incumbio à secção de Colonisação e Es-

tatistica de dar parecer sobre a questão :
« Se conviria ao Brasil a importação de colonos

chins, lão apregoados ultimamente por algumas pu-
blicações? No caso contrario, qual a nação quemelho«
res colonos nos poderia fornecer ? »

O quesito era vago e obscuro. A secção precisou-o,
distinguindo duas espécies a considerar; distineção que
qualificou de capital para o estudo da questão :

A' pagina 4 do parecer lê-se :
. cc Antes porém de entrar nesse exame, entende *
secção indispensável fazer uma distineção capital.. .

« Duas grandes necessidades se apresentão simulta-
neamente no Brasil, as quaes, se bem que por motivos
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de ordem diversa, reclamão ambas imperiosamente uma
pronta solução. '

« Estas duas necessidades são:
« i.° O povoamento do seu solo, quasi deserto; o

desenvolvimento de sua producção; a regeneração de
$ua raça:

«2.° O supprimento de braços á grande lavoura
constituída como ella se acha por uma secular tra-
dição.

« Comquanto estas duas questões tenhão entre si
certas relações e reajão uma sobre outra, é preciso
não confundi-las; e os meios de satisfazer a uma não
são os mesmos que os necessários para satisfazer á
outra.

« Se a primeira é mais importante e de um interes-
se mais geral, comprehendendo não só a prosperidade
e engrandecimento do Império, como interessando a
manutenção vde sua preponderância na America do Sul,
e a sorte de milhares de infelizes que procurão debalde
na culta Europa trabalhoe terra; a segunda é talvez
mais urgente. Delia especialmente tratará a secção por-
que a ella se prende directamente o assumpto do pa-
recer. »

A secção entrando no exame da questão de suppri-
mento de braços, depois de apresentar argumentos de
ordens diversas para provar que os chins (mais geral-
mente os asiáticos) erão os únicos que nas actuaes
cíircumstancias do paiz podião supprir a escassez de
braços nas fazendas e outros estabelecimentos, ondehfl-?
je se empregão trabalho escravo, concluio dizendo em
termos claros e positivos que considerava a sua intro-
ducção para esse fim não só de utilidade como de ur-
gente necessidade. (Parecer pag. 14.)

Passando a tratar do segundo ponto: povoamento do
solo-, desenvolvimento de producção e regeneração da
raça, exprimio-se, se bem que laconicamente, em ter-
mos não menos claros e positivos, dizendo o seguinte:

« Mas só e simplesmente nesse caracter de meros
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elementos de trabalho é que a secção entende conve-
niente a sua acquisição temporária; e não como ver-
dadeiros colonos, que venhãose fixar no solo, fazer
parte permanente de nossa sociedade, e concorrer pela
fusão com a população indígena do paiz e immigrantes
de outras origens, para constituir a nossa nacionalida*
de futura. ".

« Sobre este ponto, que se refere ao desenvolvimen-
to da producção nacional, ao povoamento do solo, á
renovação de nossa seiva vital e regeneração, pelo cru*
zamenlo da nossa raça que decahe; não foi a secção
chamada a dizer. Ella limita-se aqui a fazer votos
para que venhão contingentes das diversas nações da
Europa, com suas differentes aptidões e qualidades ca-
racteristicas, etc. etc.» X

A secção limitou-se a estas poucas palavras sobre es-
te segundo ponto, porque comprehendeu que a moção
tinha por fim um pronunciamento sobre a questão dos
chins, e não sobre a immigração e colonisação em
geral. , . , . ,

O próprio autor da moção me havia declarado que
achava indispensável, na oceasião em que se agitava
com tanto afan a questão dos chins, que a Socteda-
de Auxiliadora expendesse ao paiz sua opinião auton-
sada sobre ella.

Da própria redacção da indicação se reconhece ser
esse o seu pensamento— « se convirá ao Brasil a
importação de colonos chins, tão apregoados ultima-
mente por algumas publicações? No caso contrario
qual a nação que melhores colonos nos poderá lor-
•Rficer *? y>

Só no caso de não convirem os chins é que se per-
guntava qual a nação que melhores colonos poderia
fornecer.

Verdade é que a maneira por que está concebida de-
nuncía que seu autor era adversário dos chins, e que
portanto quem pensasse como elle teria de responder
âo segundo quesito. . . - .rw,

Mas distinguindo a secção de Colonisação os dous
fins confundite na pergunta, e respondendo que os

*.\
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chins, e sô os chins, convintjão a um desses fins;
respondidos ficavão ao mesmo tempo os dous quesitos.

Accresce qtie, considerando a secção a questão de
immigração e colonisacão como inteiramente distineta
e de grande importância, e exigindo por conseguinte
grande desenvolvimento; entendeu que não devia ser ,
tratada promiscuamente e como accessoria. ' *

Vejamos agora como procedeu o illustre presidente
da secção de Agricultura na sua contestação ao pa-
recer.

Reconheço a importância de seu trabalho, e agrade-
ço.-lhe as palavras honrosas e benevolas que se di-
gnou dirigir-me; mas ha de permittir que me queixe
do modo por que contestou o parecer, e da pouca
attenção que lhe mereceu.

Desprezando inteiramente a distineção capital em
que a secção tanto havia insistido, inverteu e deslo-
cou a discussão e tornou a tarefa da secção summa-
riamente laboriosa, obriganclo-a, p.ara poder responder,
a uma analyse minuciosa e fastidiosa para deparar com
o que se referia a uma e o que se referia á outra quês-
tão.

Não lhe negaria esse direito se previamente tivesse
demonstrado que aquella distineção- não tinha funda-
mento, que era futil, e que por isso prescendia delia.

Mas nem uma palavra disse neste sentido e asses-
tando toda a sua artilharia sobre o segundo ponto,
começou â despejar sobre elle balas de todo o calibre
e metralha ; consumio mais de metade de seu discur-
so em provar que os chins não convinhão como co-
lonos, que 0 cruzamento com aquella raça veria de-
teriorar e não melhorar a nossa. Isto para combater a
quem ? I

Ós illustres sócios que assistirão á leitura daqueile
discurso, eque experimentarão o sentimento que eu
até certo ponto compartilhei da derrota completa da
secção, vão de certo passar por uma grande sorpreza
com a noticia que lhes vou dar, eé: que toda aquella
longa, se bem que interessante dissertação, linha por
fim defender a doutrina do parecer, e não combatê-la.
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Não phantasio, senhores; vou lêr as próprias palavras
do discurso, e as do parecer:

Discurso, pag. 15. « Pelas succintas considerações
geraes queacabaes de ouvir comprehendeis perfeita-
mente que somos adversários da escola que professa
a colonisação chineza e que por conseguinte acompa-
nhamos a illustre secção de Colonisação^ e Estatística
quando em seu parecer faz votos não só para que os
asiáticos não permaneção no paiz, nem se cruzem com
a nossa população, como também que contingentes
das diversas nações européas com as diversas apti-
does e qualidades que as capcterisão venhão estimu-
lar a actividade do povo brasileiro.» As palavras do

parecer que jà fôrão lidas são: « Mas só e smiplesmen-
te nesse caracter de meros elementos de trabalho e que
a secção entende conveniente a sua acquisição tempo-
raria; e não como verdadeiros colonos que sevennao
fixar no solo, fazer parte permanente da nossa j>ocie-
dade • e concorrer pela fusão com a população indígena
do paiz e immigrantes de outras orjgens para consti-
tuir a nossa nacionalidade futura. »

Vê-se portanto que toda esta primeira parte do dis-
curso não teve outro fim senão adduzir provas tiradas
da anthropologia, da historia, da hygiene e da econo-
mia social para confirmar a doutrina do parecer.

No entretanto desde que foi lida aquella Memória,
a secção de Colonisação tem estado supportando a pres-
são de um juizo desairoso provocado pela sua leitura

Quem a lêr para o futuro e não a confrontar cuida-
dosamente com o parecer da secção, ao qual loi

apresentado como contestação, atlnbmra a secção op.-

nões que não erão as suas,, retrogradas e ate perver-
tidas i e julgará em completa ignorância sobre assumptos
eTpOTaoPhpo°rtánto 

da lealdade do illustre consoeio que
desfaça quanto estiver a seu alcance esta injusta pre-
venção que seu discurso fez nascer. ,

Cada um de nós, por mais tamlld«nent^s0c"rzaZ-
seja a sua condição social, tem uma reputação apelar,

A.

.Y
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e já não é pequena a carga da responsabilidade dos
próprios actos e opiniões, para quem tem por norma
de condueta assumi-la integralmente, para vir ainda
carregar com os que lhe emprestão.

Demais o illustre consocio tem recursos intellectuaes
bastantes para não ambicionar triumphos ephemeros
que se desfazem aos primeiros raios de luz fornecidos
pelos seus adversários.

Não me exprimiria por esta fôrma seo illustre pre-
sidente da secção de Agricultura tivesse proposto que
se annexasse*ao parecer da secção de Colonisação a
sua dissertação anthropologica, afim de melhor firmar
a opinião que ambos partilhavão, mas que a secção
de Colonisação apenas emittio sem apoia-la em ar-
gumentos; e desfarte melhor satisfazer as vistas do
Conselho que erão esclarecer o publico, e habilita-lo a
formar um jnizò seguro sobre este assumpto.

Ainda assim eu declaro que hesitaria em aceitar a
responsabilidade das conclusões scientificas que o illus-
tre consocio apresenta com tanta segurança.

Quando se falia em nome da sciencia, é preciso
muita circumspecção ; é preciso pôr de lado as pai-
xões e as prevenções.

Sem pretender equiparar meus escassos conheci-
mentos neste ramo de sciencia aos do illustre con-
sócio; pelo que tenho colhido nas minhas leituras,
julgo-me habilitado a dizer que o illustre consocio
ultrapassou as raias das legitimas conclusões scien-
tificas.

Em primeiro lugar não posso admittir o protesto
que fez, em nome da classe medica, contra a manei-
ra por que procedem os governos do paiz em detrimento
de nossos interesses e do futuro de nossos filhos, por
não ter sido chamada a medicina a intervir na solu-
ção do problema da immigração e colonisação (pag. 1).

Não sou suspeito nesta questão* porque ha muito
pugno peja intervenção das diversas classes na geren-
cia dos negeeios públicos, e lamento o precon-
ceito existente de que o estudo das sciencias juridi-
cas é o único que pôde habilitar para as funeções de
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governo, d'onde resultou o funesto monopólio dos le-
gistas ao qual attribuo em grande parte os males que
soffre o paiz.

Não sou pois suspeito, mas parece-me que não tem
isso applicação ao caso.

Não se trata de examinar indivíduo por indivíduo,
como no alistamento para o exercito ou armada, a
fim de verificar se elle está nas condições physicas
compatíveis com as funeções que vai exercer.

A sciencia da acelimatação e cruzamento de raças
basea-se na observação de factos (muitos dos quaes
nem dependem de conhecimentos médicos, como a es-
tatistica dos nascimentos e óbitos, da fecundidade
dos matrimônios, da longevidade dos indivíduos, etc);
estes dados isolados, fornecidos por observadores diver-
sos, em localidades e circumstancias diversas, que ain»
da não constituem a sciencia, são concentrados no seio
das sociedades de estatística, biologia, ethnographia,
anlhropologia, etc.; ahi são analysados e confrontados
e dessa confrontação é que se deduzem as leis que
constituem a sciencia.

Estas sociedades scientificas publicão os resultados de
seus trabalhos que qualquer profano, como eu, pôde
consultar.

Homens especiaes se encarregão depois de con-
densar ainda mais os resultados destas investigações,
em livros que só encerrão os resumos estatísticos e
as conclusões geraes; e são estas que devem guiar
os passos da administração quando ella tem de re-
sol ver sobre assumptos ligados a essas leis; para o
que não é necessária a intervenção da medicina.

Em segundo lugar direi que todos estes estudos
são de mui recente data; ainda estão na infância;
até os nomes são recentes. As emigrações modernas
em grande escala são de nossos dias; a -da Índia e
China para a America, em numero um tanto consi-
deravel, data apenas de 1850, Ora para estudar os

phenomenos da acelimatação e cruzamento das raças,
é preciso períodos longos que abranjão diversas ge-
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rações e circumstancias de clima, de alimentação, de
trabalho, etc, muito variadas, e grande cópia de ob-
servações colligidas, antes que se possa chegar a con-
clusões bem assentadas. Não é isso mera observação
minha. Na sessão de 3 de Dezembro de 1864 da Socie-
dade de Estatística de Pariz, Legoyt, que muito se tem
occupado com o estudo do movimento das populações,
formulava a seguinte queixa:

« Infelizmente os documentos officiaes ou partícula-
res publicados até hoje sobre a marcha das sociedades
coloniaes, particularmente sobre o ponto de vista da
acclimatação da raça européa nas regiões transatlanti-
cas, ou na África Septentrional são inteiramente in-
sufficientes para penhittir um juizo definitivo sobre o,
futuro que as espera. Devemos mesmo nos aífligir de
que em uma época em que as emigrações desta raça
são numerosas, etc, a mãi-patria não faça os maiores
esforços para se habilitar a esclarecer seus filhos sobre as
condições de acclimatação nos paizes que os solicitão. »

E no entretanto a acclimatação é o primeiro phe-
nomeno a estudar na transplantação dos homens de
uma região para outra, é a base essencial para o es-
tudo do cruzamento das raças, e sua primeira phase.

Nas próprias citações que fez 0 illustre presidente
da secção de Agricultura, observa-se a incerteza em que
ainda se achão os homens que ultimamente se têm dedi-
cado com especialidade a esses estudos.

A' pag. 6 de seu discurso, lê-se :
« A raça européa, diz um dístincto ethnographo, har-

monica de fôrma, parece abater-se na combinação com
outras raçap » ; mais' abaixo ;

« Parece mesmo, escreve tambem o eminente physio-
logisla Bérard, que certas raças imprimem mais forte-
mente do que outras seus caracteres em seus descen-
dentes, etc. »

[Continua.)
..— ..—— .- -.— — . "'

Rio de Janeiro , 1870. — Typ. Universal de Laemmert , rua dos
Inválidos ,61 B.
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Sessão «3© CoBseEfe© AáiMÍmâstesílv© ema Ho Dezembro

Honrada com a augusta presença de S. M. o Imperador.

VICE-PRESIBENCIA DO SR. C0MMENDAD0B -JOAQUIM ANTÔNIO DE AZEVEDO.

Achando-se presentes os membros do Conselho, Srs.
Drs, Nicoláo Moreira, Nascentes Pinto, Souza Rego,
Matheus da Cunha, Galvão, Barlholomeu e Sayão Lo-
bato Sobrinho; commendadores Azevedo e José Ay-
roza; José Botelho, José Maria dos Reis, José Maria
Pereira, Lellis, Muniz, Rabello, Macedo, Cardoso,
Henrique Nascentes, eDeschamps de Monimorency; os
sócios effectivos os Srs. Dr. Fernando Pires Ferreira,
João Otto LuizMeméyer, e Manoel Joaquim Yalentmi;
e os sócios correspondentes Srs. Drs. João Pedro Car-
valho de Moraes e Júlio Parigot; annunciou-se a che-
gada de S. M. o Imperador, qoe foi recebido com as

33
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formalidades do costume; e dignando-se tomar assento*
na Mesa, concedeu o mesmo Senhor sua imperial venia
para que fosse aberta a sessão. . -

Foi lida, e, sem discussão, approvada a acta da
anterior que teve lugar a 18 de Novembro próximo
passado.

expediente.

O Sr. secretario geral participou que remetteu: Em
19 de Novembro

A.1 secção de Geologia applicada e chimica industrial
uma carta do Sr. Antônio Zacarias Alvares da Silva,
residente na villa de Dores do Indayá, em Minas, e
bem assim a amostra de um produeto, que é encon-
trado em abundância naquelle lugar, para que a mesma
secção, fazendo os competentes exames, informe se é a
verdadeira poaia, e, sendo, informe também qual o
preço que poderá obter no mercado, tudo de confor-
midade com o pedido do mesmo Sr. Alvares da
Silva;

A' secção de Industria Fabril os Avisos ns. 38 e 39 de
46 dd mesmo Novembro do ministério de Agricultura,
Commercio e Obras publicas, acompanhando:

O 1°: o requerimento em que Bernardino Salomoni
pede privilegio por quinze annos para introduzir no
Império um novo systema de fabrico de marmo-
res; e

O 2o: os papeis relativos ao pedido de privilegio feito
por José Lücio Monteiro para usar de um processo
de sua invenção destinado a tornar impermeáveis os
tecidos de toda à espécie, afim de que emitia sobre
este assumpto novo parecer; e

Ao Sr. Dr. redactor do Auxiliador, para dar-lhe a
devida publicidade, uma carta do Sr. Antônio Salus-
tiano Antunes, residente na Bahia, em que dá noticia
que no Coquilho, frueto de certas palmeiras, que na-
queíía provincia vegetão com abundância em terrenos
arenosos, e principalmente á beira-mar e formando
extensos bosques^ descobrio qualidade de valente
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combustível, podendo ser rival do carvão de pedra, e
entrar no domínio da industria nacional pelos grandes
serviços que deve prestar ás machinas a vapor, pelo-
que entende que se deve tratar de sua cultura e co-
lheita, como uma questão econômica para o paiz :

Em 23 de Novembro
A' secção de Geologia applicada e chimiea industrial,

para informar, o requerimento que foi recebido com o
Aviso n. 40, de 18 também de Novembro, do minís-
terio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, e
em que Epaminondas Abate pede privilegio para usar
de uma invenção, de que se diz autor, e que deno-
mina « processo cluplo e aerothermico para a conser-
vação das carnes e substancias alimentares » :

Em*29 de Novembro r
A' secção de Machinas e Apparelhos o requerimento

que foi recebido com o Aviso do ministério dá Agri-
cultura, Commercio e Obras Publicas, n. 41, de 20^0
referido Novembro, e em que Guilherme Van flech
Lidgerwood pede privilegio por vinte annos para usar
das machinas de beneficiar café por elle inventadas e
melhoradas; .' 

A' secção de Geologia applicada e Chimiea industriai o
requerimento recebido com o Aviso do ministério da
Agricultura Commercio e Obras Publicas, n. 42, de 26
do dito Novembro, e em que Francisco de Assis Vieira
Bueno solicita a concessão de privilegio por 15- annos
para fabricar e vender nas províncias do Riode Janeiro
e S. Paulo um combustível, em que é empregado o
mineral conhecido pelo nome de «turfa» e paraex-
piorar nas mencionadas províncias a matéria prima
com que prepara o aüudido combustível. -¦¦

O Sr. José Maria Pereira participou que o Sr. Dr.
Gabaglia tem deixado de comparecer ás sessões do
Conselho, e ainda deixará de comparecer por algum
tempo, por ter estado seriamente doente, e necessi-
tar ausentar-se da corte para tratar de seus incom-

Foi recebido com agrado e remettido á bibliotheca
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um exemplar da obra intitulada « Cabras de cachemira
e de Angora, Alpaca e seus congêneres», offerecido
por seu autor o Sr. Melchior Carneiro de Mendonça
Franco.

Fôrão propostos para sócios effectivos:

Pelos Srs. Drs. Sayão Lobato Sobrinho e Nascentes
Pinto o Sr. Dr. Jeronymo Máximo Nogueira Penido
Júnior, advogado, morador â rua do Rosário n. ,79 •¦

E pelo Sr. Dr. Nicoláo Moreira o Sr. Dr. Felippe Jan-
sen de Castro Albuquerque, advogado, residente nesta
corte, à rua Formosa, ficando estas propostas sobre a
mesa para serem submettidas à votação na próxima
sessão.

Fôrão lidos, e ficarão lambem sobre a mesa para
serem opportunamente discutidos, os seguintes pare-
ceres:

Do Sr. Dr. redactor do Auxiliador sobre a proposta
do Sr. Ólegario Abranches, que offerece vender a esta
Sociedade, e por 800$000, 180 clichês em zinco, for-
mando uma collecção de emblemas de instrumentos e
machinas agricolas;

Da secção de Machinas e Apparelhos sobre o pedido
de Duarte Alves Machado sobre privilegio para usar
de uma machina, que diz ter inventado, para fabricar
i__arros *

Da secção de Industria fabril sobre a pretenção do
coronel José Lopes Pereira de Carvalho e major Heleo-
doro Gomes Machado, residentes na Bahia, que soli-
citão privilegio por 20 annos para a exploração e venda
da fibra vegetal da — gomma-lira — ;

Da mesma secção sobre o pedido, que faz Bernadmo
Salomoni, do privilegio de importação de ladrilhos
que denomina de —luxo e economia — ; e ainda

Da secção de Industria Fabril sobre a pretenção de
José Lúcio Monteiro, que solicita privilegio para usar
de um processo de sua invenção destinado a tornar
impermeáveis os tecidos de toda a espécie.

O Sr. Dr. Nicoláo Moreira, obtendo a palavra, diz
que se acha sobrecarregado de trabalho, que não po-

***
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dera ser com a necessária brevidade publicado, se o
Conselho não o autorisar a augmentar duas folhas no
jornal da Sociedade, devendo, porém, essa autonsaçao
vigorar emquanto houverem para publicar-se discursos
pronunciados na discussão sobre a questão de coloni-
sação. ; ,

E sendo consultado o Conselho, resolveu este dar
a autorisação pedida pelo Sr. Dr, Nieoláo Moreira e nos
termos por que foi feito o pedido.

ORDEM DO BI A.

Fôrão sem discussão approvados os seguintes pa-
receres:

> ¦« Estudou a secção de Machinas e Apparelhos a
petição, em que Nuno Alvares Pereira e Souza requer
privilegio por 50 annos para introduzir e usar neste
paiz das machinas de extracção de arvores e dos carros
para sua conducção no systema Barle Deschamps.

« A petição veio acompanhada de dous desenhos re-

presentando em elevação e em plantão apparelho de
que se pede privilegio.

« O peticionario ministrou, alem disso, a secção,
outros esclarecimentos, que a convencerão da excel-
lencia do machinismo e dos bons serviços que elle

pode prestar na arborisação tão necessária das nossas
praças publicas. ¦ ¦ . ,

E pois de parecer a secção de Macmnas e Appa-
relhos da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
aue obtida pelo peticionario a necessária autonsaçao
do inventor Barle Deschamps, se lhe poderá conceder
privilegio por 20 annos para importação e uso no mu-
nicipio neutro e na provincia do Rio de Janeiro dos ap-

parelhos de transplantação de arvores, descriptos ^e
apresentados nos documentos annexos a sua petição de
6 de Agosto de 1870. - Sala das sessões em M de
Outubro de 4870. - André Rebouças. - Dr. Antomo
de Paula Freitas. - Guilherme Van Vlech Lidger-
wood. ,, y.''.

cc Com officio da secretaria desta Sociedade, datado
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de 13 de Agosto do corrente anno, foi presente á secção
de Geologia applicada e Chimica industrial o Aviso do
ministério da Agricultura, Commereio e Obras Publicas
de 12 do mesmo mez, rernettendo o requerimento em
que o Dr. José Gabriel Affonso Gassier pede privilegio
por 10 annos para usar dos melhoramentos por elle
introduzidos na preparação e envasilhamento das gra-
xas, afim de que a secção informe com seu parecer
sobre o merecimento desta pretenção.

« O péticionario depois de descrever o processo
empregado actualmente no Rio Grande do Sul para a
preparação da graxa e de fazer vêr os seus principaes
inconvenientes, que são a perda de grande quantidade
do mesmo producto e de muito tempo o trabalho com
o fim de separar a matéria gordurosa que de mistura
com a gelatina se escoa através de uma camada es-
pessa de resíduos orgânicos, falia do novo processo
que quer introduzir nesta industria, o qual sana em
grande parte aquelles inconvenientes, pois tem a van-
tagem da economia de tempo e o augmento de 15 a
20°/- de producto preparado.
, ((Este processo, ou antes as modificações que o pe-
tieionario quer introduzir no processo actual, consis-
temem estabelecer na tina de coação a vapor para
preparação da graxa, tres torneiras em diversos niveis,
em vez de uma que tem a actnal, e em fazer escoar a
graxa por uma torneira superior por meio daagua, que
fazendo subir o niveí dos productos contidos na tina,
eleva a graxa á altura da torneira por onde ella sahe
livre de gelatina e de outros productos que se precipita©
ná parte inferior da tina em virtude do seu peso espeei-
fico ede sua insolubilidade.

« Resulta pois destas modificações que a graxa sahe
mais pura e em maior quantidade, pois no processo
aetualmente seguido grande parte deste producto ^se
perde por sua mistura intima com os resíduos orgânicos,
que tem de atravessar antes de escoar-se pela torneira
collocada ua parte inferior.

« E' pois incontestável que o processo que o peti-
cionario quer introduzir tem vantagens reaes sobre o
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que actualmente é adoptado pelos charqueadores, ine-
recendo por isto os mais sinceros louvores.

«¦Quanto ao novo systema do enyasilhamento do
mesmo producto, proposto pelo pebaouno conaste ,
em ôdres de couro de boi ou de outros animaes como
diz praticar-se na Turquia e em todo o Oriente.

« Não podendo emittir seu juizo á priori sobre -a

preferencia que se deva dar a_ este ou aquelle. vas-
lhame, iuka entretanto a secçáo que nao constitue esta
innovação nm melhoramento tão importante que me-
reça a honra de um privilegio. §

« Em conclusão, pois, pensa a secção:

(c 1 o Que o processo que o peticionario-quer intro-
dnzirnara a preparação da graxa é incontestavelmente
SSaoaclaLnteseguido pelos.nossosc^arquea,
dores, quer debaixo do ponto de vista da economia de
trabalho, quer da quantidade de producto.

« 2 ° Que se lhe pode conceder um privilegio por 5
annos para pôr em pratica este melhoramento.

« 3 • Oue o novo systema de vasilhame para graxa
constituído por ôdres de couro de boi e outros animaes
nio epStaum melhoramento de tal ordem que ms-
tifirrnp um privilegio. - Sala das sessões da Sociedade
ffliXdà Mostria Nacional em 3 de Novembro de
1870. _ Dr. Antônio Corrêa de Souza Costa.— Var-
tholomeu Pereira. »

Entrou mais em discussão o seguinte parecer do

Sr. thesoureiro:
« Tendo na qualidade de Thesooreiro da Sociedade,

de informar sobre a pretenção do Sr. João José da
Cruz Cotrim a um empréstimo de 500*000 dos co-
f 

™s 
d" Sedade para 

'poder —ra—j»
Manual de Chimica e a prompt ficaçao das^broehu^
dos Aviadores dos annos de._*«» e W^g"S£
me declarar que me parece nao poder haver duuda
em fazer um tal empréstimo, por isso qu , o.Sr. Co
trim jã lem prompto parte do Manual * Chmica no
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valor de l:2O0$000, 
*e, 

se pede esse empréstimo, é
porque soffreu atrazos por ter estado doente.

Levando o exposto ao conhecimento do Conselho,
este resolverá o que julgar ser melhor.—Sala das
Sessões em 13 de Novembro de 1870.—O Thesou-
reiro, José Botelho de Araújo Carvalho.

Este parecer foi approvado com a emenda do Sr.
José Maria Pereira para que em vez de empréstimo
se diga adiantamento.

Continuou afinal a discussão, addiada na sessão
anterior, sobre colonisação chineza, e fallou sobre a
matéria o Sr. commendador Azevedo, que passou paraisso a presidência ao Sr. Dr. Nascentes Pinto.

Estando a hora adiantada, o Sr. presidente obtendo
a Imperial venia, levantou a sessão, e deu para or-
dem do dia da seguinte : discussão de pareceres nesta
apresentados, e continuação da que está addiada so-
bre colonisação, ficando-com a palavra o Sr. Macedo,— Joaquim Antônio de Azevedo, Vice-presidente.—
José Augusto Nascentes Pintp, servindo de secretario
geral. — João Evangelista de.Negreiros Sayão Lobato
Sobrinho, secretario adjunto.

Sessão d© Conselho A.dministvaáfoo ema 3® de
©ezembr© de i87©.

Honrado com'a Augusta Presença de S. M. o Imperador.

• VICE-PRESIDÊNCIA DO SR. COMMENDADOR JOAQUIM ANTONIO DE
AZEVEDO. . r

Achando-se presentes os membros fdo Conselho Senho-
res Drs. NicoláoMoreira, Souza Rego, Galvão, Souza Costa,
lopo Cordeiro, Azevedo Macedo, Rebouças, Sàyão Lo-
bato Sobrinho, Pereira Rego Filho, e Nascentes Pinto;
Commendadores Azevedo, Norberto, e Miguel Couto;
José Maria dos Reis, José Maria Pereira, Haring,
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Lellis, Moniz, Henrique Nascentes; o sócio electivo
Sr. Mathias Antônio de Moraes Brito; e o sócio cor-
respondenle o Sr. Dr. Júlio Parigot, annunciou-se a
chegada de S. M. o Imperador, que sendo recebido
com as formalidades do costume, se dignou tomar
assento na Mesa.

Sendo obtida a Imperial venia, o Sr. presidente
abrio a sessão, depois do que foi lida é, sem dis-
cussão, approvada, a acta da anterior que teve lugar
no dia !° do corrente mez.

EXPEDIENTE.

Carta do Exm. Sr. Barão das Tres Barras. partici-
pando que não lhe é possivel ainda comparecer a esta
sessão.—Inteirado.

O Sr.' secretario geral participou que em 28 do
corrente mez se remetteu á secção de Machinas e
apparelhos, para informar com seu parecer, o re-
qüerimento recebido com o Aviso n. 44, de 23 deste
mesmo mez, do ministério da Agricultura, Commercio
e Obras publicas, e em que Francisco Carlos Delduque
pede privilegio para introduzir na capital da provin-
cia do Pará carroças destinadas á conducção de gran-
des cargas pelo systema de que apresenta desenho.

Fôrão recebidos com agrado e remettidos a biblio-
theca, tendo sido enviados pela Secretaria d'Estado
dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras Pu-
blicas, alguns exemplares da Obra do Sr. Melchior
Carneiro de Mendonça Franco, intitulada Cabras de
Cachemira e de Angora, Alpaca e seus congêneres ;
os ns. 10 e 11 do « Southern Planter and Farmer »,
o « American Agricuíturist » e o « Southern Farmer »
publicados em Novembro ultimo. x ,.

Carta do Sr. Guilherme Van Yieck Lidgerwood
participando que deixa de comparecer ás sessões do
Conselho porque se retira temporariamente para a
provincia de S. Paulo.—Inteirado.

Carta do- Sr. Miguel Calmou Menezes dev Macedo
participando que era 24 do corrente Dezembro partia
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para a provincia de Santa Catharina, onde está prompto,
como sempre, para o que fôr do serviço desta So-
ciedade •„ accrescentando que, como, por esse motivo,
não pôde usar da palavra que lhé foi concedida para ma-
nifestar qual é sua opinião e voto na questão chi-
neza, remette o seu discurso escripto para ser pre-
sente ao Conselho; e, sendo-lido, foi entregue ao
Sr. Redactor do Auxiliador para ser publicado.

Fôrão lidos ~e ficarão sobre a mesa, para serem
opportunamente descutidos, os seguintes pareceres:

i.° da secção do Commercio e meios de transporte
sobre a pretençao do Sr. Miguel Antônio" da Silva,
que solicita privilegio para encorporar dentro ou fora
do Império uma companhia que se occupe de pescar
pelo littoral do Brasil e nos rios os coraes, as es-
ponjas, as pérolas, o nacar e outros produetos que
se crião no fundo do mar, bem como de salvar os
objectos encerrados no porão e nas câmaras dos na-
vios naufragados juntos ás costas do littoral ou nos
portos do paiz, encarregando-se tambem da limpeza
e concerto no fundo dos navios de qualquer calado
que seja, por um meio simples e já usado em ou-
tros paizes, independente da entrada ;dos ditos navios
em diques, mortonas ou qualquer outro meio que
actualmente se costuma empregar para po-los á secco;

2.° da secção de Machinas e Apparélhos sobre o
privilegio pedido pelo Sr. Guilherme Telles Ribeiro
para introduzir no Império o systema de transporte
funicular; e

3.° da mesma secção de Machinas e Apparélhos
sobre privilegio pedido pelo Sr. Guilherme Van Vleck
Lidgerwood para importar, fabricar , usar e vender
machinas de café de sua invenção, já privilegiadas
pelos Decretos ns. 3006 de 1862 e 4319 de 1869,
nas quaes acaba de fazer importantes melhoramentos.

Fôrão submettidos íLvotação as seguintes propostas
apresentadas na sessÜ anterior, e por conseguinte
fôrão approvados sócios effectivos os Srs.:

Dr. Felippe Jansen de Castro Albuquerque, advo-
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gad», residente á rua Formosa, proposto pelo Sr.
Dr. Nicoláo Joaquim Moreira; e Dr. Jeronymo Máximo
Nogueira Penido Júnior, advogado, morador á rua do
Rosário n. 79, proposto pelos Srs. Drs. José Augusto
Nascentes Pinto e João Evangelista de Negreiros Sayão
Lobato Sobrinho.

Sendo approvada a urgência pedida, fôrão sub-
mettidas à votação as propostas nesta mesma sessão
apresentadas, e por conseguinte fôrão approvados;

Sócios correspondentes o Sr. João Lopes Carneiro
de Fontoura, natural do Rio Grande do Sul, e Io
conferente da Alfândega de Corumbá, proposto pelo
Sr. Commendador Joaquim Antônio de Azevedo; e

Sócios effectivos os Srs. Barão de Cahy e Tenente-
Coronel Manoel Carlos de Macedo Pires, fazendeiros,
residentes na provincia do Rio Grande do Sul, sendo
seu correspondente o Sr Miguel Teixeira de Carvalho
residente nesta corte á roa Primeiro de Março n. 12;
ambos estes Srs. fôrão propostos pelo Sr. Dr. José
Pereira Rego Filho.

O Sr. Dr. Souza Rego participou que a commissão
encarregada de, por parte desta Sociedade, felicitar e
comprimentar a S. _M. o Imperador no dia de seu
anniversario natalicio em 2 de Dezembro, cumprio a
sua missão, e entregou o discurso que nessa oceasião
proferio, que é o seguinte:

Senhor.

A Sociedade Auxiliadora da industria Nacional, não
.podendo deixar de compartilhar do regosijo gerai dos
Brasileiros no dia de hoje, em que se commemora
o 45° anniversario natalicio de seu soberano chefe,
cheia de prazer nos envia para apresentar á Vossa
Magestade Imperial, não só como Monarcha Bene-
mérito e Illustrado, mas ainda como seu Presidente
perpetuo, os sinceros sentimentos de adhesão e res-

- peito que ella consagra á Vossa Magestade imperial,
prestando assim a mais grata e merecida homenagem
ao exeeíso chefe da Nação, o qual acaba de dar não
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equívocas provas do seu subido patriotismo, inspi-
rando tão poderosamente do régio solio, onde brilhão
suas virtudes, a intima perseverança e a nunca des-
mentida dedicação, que animarão essas famosas em-
trepidas phalanges, que nos invios campos do Pa-
raguay elevarão bem alto a honra e a gloria da
Nação Brasileira.

No tempo da paz, como no das provações, Vossa
Magestade Imperial sempre solicito pelo bem do paiz,
animando a sciencia, a industria e as artes, vai con-
tinuamente augmentando os títulos mentonos que
tem grangeado, e que cada vez mais consohdão nos
corações brasileiros o amor vivo e ardente que votão
á Vossa Magestade Imperial. ,
. Assim, pois, a Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional, possuída de profunda veneração, dirige ao
Omnipotente os mais fervorosos votos pela conservação
da preciosa exigência de Vossa Magestade Imperial,
assim como da de Sua Magestade a. Imperatriz e de
toda a Augusta Familia Imperial, em qüe se achão
depositadas todas as esperanças da prosperidade e en-
grandecimento do Império de Santa Cruz.- Rio de
Janeiro 2 de Dezembro de 1870.— Dr. Antônio José
de Souza Rego, Orador da commissão.

ORDEM DO DIA.

Continuando a discussão, adiada oa sessão anterior,
sobre a colonisação chineza, tomou parte nesta o
Sr. Muniz, cujo discurso será opportunamente pu-
blicado.

Em seguida o Sr. Dr. Nicoláo Moreira, tomando
a palavra, disse que felicitava a Sociedade por vêr

/que as questões por ella discutidas, não pãssão des-
apercebidas no estrangeiro, pois que de um Brasi-
leiro residente na Europa, onde occupa posição offi-
ciai importante, acabava de receber uma carta, em
que o anima a persistir na posição que tem assumido
na questão da colonisação chineza , lastimando que,
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depois de tantos estudos ainda se não tenha achado
outro recurso para a nossa agricultura, senão no co-
lono chim.

Declarou' mais o Sr. Dr. Nicoláo que a mesma
pessoa lhe mandara um artigo apresentando suas ideas
a tal respeito e promettendo continuar a fazer iguaes
remessas pelos próximos paquetes.

Estando a hora adiantada, o Sr. Presidente, obtendo
a Imperial venia, levantou a sessão, dando para ordem
do dia da seguinte: discussão dos pareceres que ficão
sobre a mesa e continuação da que se refere â colo-
nisação chineza. — Joaquim Antônio de Azevedo, vice-
presidente.—Br. José Pereira Rego Filho, secretario
geral.— José Augusto Nascentes Pvnlo, secretario ad-
junto»

WalM»s alcusolisados, artiflciaes e ffaEsificaffos.

(Opiniões dos sábios Eusopêos.)

Extracto do Relatório âo Sr. Bergeron.

À França não bebe bastante vinho natural, mas em
compensação bebe muito álcool em natureza. A'quel-
les que duvidarem lembraremos o extraordinário
consumo de álcool nas cidades, tão claramente pro-
vado pelos trabalhos de Husson no que diz respeito a
Paris; pelos de Dumenií, Lecadre e Piouchi, em re-
lação a Rouen 6 ao Havre, pedindo tambem que
leião o livro do Dr. Morei, a these do Dr. Motes,
as ultimas paginas do relatório de Behier,a calorosa phi-
lippica de Mr. Joly e muitos outros trabalhos que
mostrão a imminencia e a grandeza do perigo.

Tudo, com effeito, falia em torno de nós e nos de-
nuncia que a. alcoolismo nos ganhae vai nos supplan-
tar. A natalidade que diminuo, a fraqueza conge-
nial que quotidianamente invade as crianças da cias-

Ja;
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se trabalhadora; o rachitismo que enche ps hospi-
taes, o numero crescente dos casos de epilepsia con-
genial ou adquirida, a idiocia e tantos outros estados
nevropathicos, tristes resultados de fecundações ope-
radas por indivíduos embriagados; a phthisica pulmo-
nar multiplicando suas destruições emquanto a alie-
nação mental paga ao alcoolismo um tributo que se
augmenta a medida que os annos decorrem. ...

De certo, é necessário ser cego para não ver que
se tantos males physicos euma tão grande desordem
moral são devidas a causas múltiplas, entre estas pre-
domina sem duvida alguma o uso immoderado das
bebidas alcoólicas. E é á industria que pôde espalhar
a ondas um veneno tão corrosivo que se pretende
favorecer declarando seus pwducXos inoffensivos 1 !

Não é a primeira vez que a Europa assiste ao afilie-
ti vo espectaculo de um povo embrutecer-se no prazer
e afogar no álcool suas qualidades nativas. Desde o
meiado do ultimo século os estadistas da Suécia preo-
cupárão-se com a progressão da embriaguez em seu
paiz, e por diversos edictos successivos tentarão elles
fazer parar o progresso do mal, porém debalde.^

Quando Gustavo III estabeleceu o monopólio das
distillariasreaes, ornai tocou seuapogêo e perpetuou-
se por tal modo que em 1852 Magnus Huss escrevia
as seguintes'elo quentes palavras: « as cousas chegarão
actualmente a um tal ponto que se enérgicos meios
não forem empregados contra um costume tão fatal,
a nação sueca 'soffrerá males incalculáveis; o perigo
do alcoolismo para com a saude intellectual e phy-
sica das populações scandinavias não é uma eventua-
lidade mais ou menos provável, é um mal presente,
cujo estudo pôde fazer-se na geração actual.

Não é possivel recuar diante da applicação das me-
didas a tomar, fossem ellas de natureza a lesar in-
teresses. Vale mais salvar a nação a todo o preço
do qüe chegar-se ao ponto de soltar o . est trop tard, »

Attenuando um pouco os termos com que se ex-
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primira Magnus Huss quando, ha vinte annos, lasti-
mava as desgraças promovidas em seu paiz pelo ai-
coolismo, e sem nada mudar das sombrias cores sob
as quaes elle encarava o futuro, não podemos com-
tudo deixar de applicar á França essa pagina dolo-
rosa, verdadeiro grito de alarma, desprendido pelo
potriotismo do sábio sueco.

O perigo é, com effeito, eminente, e o que só um
homem tentou para salvar seu paiz seria digno que
a Academia o tentasse, advertindo aos legisladores
que o alcoolismo nos invade, que é tempo de pre-
veni-lo e que definitivamente ao lado do interesse mui
importante da viticultura e do commercio legal dos
vinhos e das aguardentes, compromettido pela exten-
são dada a distillação dos alcools de grãos e beter-
rabas, ha ainda um interesse superior a salvaguardar,
quero fallar da grandeza do paiz que esta funesta in-
dustria põe em perigo, contribuindo em grande parte
para a alteração do moral das populações, quando
para os povos assim como para os indivíduos nao na
verdadeira grandeza quando falta a moralidade.

C©st«;Irasões do.- relatório apresentado & Academia de
Medlei53sa de Paris»

A alcoolisação dos vinhos é uma operação que apes-^
sima escolha das cepas, a imperfeição das culturas e o
processo de vinificação, tornão de algum modo necessa-
ria. Mas se ella offerece vantagens taes como as ae
elevar de 10 a 100 o vinho de consumo geral, attenuar
a acidez e impossibilitar as fermentações secundarias,
apresenta também sérios inconvenientes como o. de
mudar um produeto natural em artificial, introduzindo
uma proporção de álcool que não se combina com os
mostos eique actua livre sobre o organismo com a
mesma rapidez e a mesma energia que o álcool em na-
tureza, tirando ao^vinho a qualidade de bebida tônica e
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salutar para. transforma-lo em uma bebida excitante
ao principio e depois estupefaciente e cujo emprego
prolongado énimiamente prejudicial, sendo sob o ponto
de vista de hygiene publica altamente perigoso entregar
ao consumo líquidos que âe vinho só têm o nome e que
sendo apenas álcool diluido são de um emprego fu-
nesto.

Estes perigos, porem, ainda se tornão maiores quando
a alcoolisação é praticada com espirito retificado de
gráos e de beterraba porque estes não só prejudicão a
saude como lambem iançâo o paiz em uma decadência
moral, sendo como são esses vinhos uma producção
sem limites e ficando ao fácil alcance de qualquer in-
dividoo.

6as e5« Se*« CSííyoíL

O Sr. Guyot, um dos mais distinctos enologos da
França, escreve o seguinte:

Em todo o curso de meus estudos sempre sob a
influencia dos Gay-Lussacs, Thenards, Dumas e Bou-
chardat, que invpcaes incessantemente, aprendi que—
todos os produetos vegetaes e animaes levados ao estado
àe pureza e âe estabilidade chimica lornão-se impro-
prios d alimentação. v

Aprendi, ainda mais, que — em chimica orgânica,
principalmente, onde a analyse torna-se impotente, os
phenomenos vitaes se affirmavao ainda, e mais que
nunca, pela evidencia dos effeitos differentes em iden-
tidades de composição chimica.

Tal é a differença entre um corpo vivo e um corpo
morto que a chimica não pôde verificar. A vida escapa-
se inteiramente aos reactivos chimicos.

Também todas as tentativas dos chimicos mais illus-
trados com o fim de fazer seres vivos e alimentos vi-
taes, tentativas que todo o mundo sábio conhece,, tem
confirmado constantemente as verdades que acabamos
de enunciar. A chimica não poude até hoje produzir um
único alimento solido ou liquido aceitável pela pratica
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e pela hygiene, não só como salutar, más tambem
como innocente para a saúde. O leite artificial, o pãosem farinha, o caldo de gelatina, o vinagre de madeira
e outras invenções da subtií chimica tem sido proscri-
ptas da alimentação humana.

Eis, positivamente, o estado da sciencia e a verdade,
medica perante a qual estação os chimicos, os veteri-
narios e os industriaes. »

Os vinhos preparados com álcool retificado são be-
bidas mais perigosas á saúde que os caldos de gelatinachimica. ......

• • •  • •• . . . .
Foi estudando os vinhedos de 71 departamentos que

pude verificar como os vinhateiros differenção entre
os seus vinhos os de consumo directo dos vinhos do
commercio, e como se arreceião do álcool nos vinhos
de seu uso. Não encontrei um só indivíduo fabricante"*
de vinhos ricos ou pobres, de primeira, média ouul-
tima qualidade que gastasse em sua casa vinhos alcoo-
lisados e quando lhes pedia a explicação desse pro-ceder respondião-me: « .0 commercio exige vinhos ai-
coolisados, puros não nos compraria, entretanto estes
sao melhores e mais nutritivos. »

Ha, com effeito, pequenos vinhos mui salutares como
bebida, mas que turvão-se ou acidificão-íâno segundo
anno; ha outros que vivem dous, tres ou quatro
annos. Para o Medoc são necessários cinco a seis annos;
para o Ermitage dez a quinze.

A observação mostra por toda a parte o vinho w-
vendo e trabalhando em si mesmo até a morte. E' esta
vida, esta mobilidade de suas moléculas que constitue
a qualidade alimentar do vinho , tudo o que faz cessar
#essa mobilidade destroe as qualidades do vinho. Ora,
é justamente o que faz o álcool; não conserva a vida'
dos vinhos; mata, pelo contrario, fixando o vinho e
transformando-o em uma mercadoria maléfica se bem
que incorruptivel. E' tambem este ultimo facto o que
a especulação requer e tudo o que a chimica pôde dar
pois que ella não encontra a vida no fundo de seus
cadinhos.
a. 3/t
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Isto, porém, não basta á existência humana e nem
á medicina sua protectora.

A Academia de Medicina" não consentirá, portanto,
que fique sob a pressão da chimica e de especulação
ecm proveito de uma industria, nascida hontem, uma
questão cheia de perigos ou ao menos de duvidas,
concedendo um certificado de innocemia a essa in-
dustria que ameaça a saúde e a riqueza nacionaes.

Opinião «5o Sr. fiínreaisx,

Hureaux, em seu tratado das falsificações das subs-
tancias alimentares, expressa-se á pag. 625 pelo se- *

guinte modo:
« Quanto aos vinhos artificiaes, fabricados sem uva,

com álcool de gràos, agua, diversos suecos fermenta-
dos, substancias corantes etc, tem-se tornado raros
em nosso paiz.

Os hábeis provadores os reconhecem facilmente. A
lei pune com uma severa e justa repressão tal fabrico e
a sciencia mostra sem grande trabalho que a compo-
sição daquelles vinhos não é a mesma do vinho na-
tural. E' impossível que os fabricantes possao con-
servar, na elaboração de suas desgraçadas bebidas, as
relações naturaes que existem no vinho natural, entre
os principios orgânicos, o álcool, a agua, as substancias
salinas, as azotadas, etc.

O Sr. Chevallier em seu Diccionario das alterações e
falsificações das substancias alimentares diz o seguinte
(pag. 578): -

« Yende-se algumas vezes no commercio, sob o nome
de vinho, um liquido que não contém uma só parti-
cuia do sueco da uva; ,.e que se prepara com águas
fermentadas de corpos assucarados, taes como, xarope
de. fécula, assucar bruto, fructos seccos, ou com bagas
de juuipero, pão de centeio, etc, etc.

<_. A administração publica tem razão de punir se
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veramente o fabrico artificial das bebidas que podemprejudicar, e a França deve seguir o exemplo dado
peia Rússia. •.

Opinião dos Srs. Beeqaerel, Cfeevallier e Tardien.
0

Algumas vezes fabricão-se vinhos com differentessubstancias; eis tres exemplos: fermenta-se na aguarias bagas de zirnbro, sementes de coentro, pão de cen-teio secco ao forno e cortado aos pedaços, colorindo-sedepois com umá infusão de beterraba vermelha. Outrasvezes mistura-se agua, vinagre, vinho' do Meio-dia e
pao de Campeche. Fabrica-se o vinho de Malaga comagua, melaço, passas e aguardente, cosinhando-setudo. • -

E' inútil declarar que — todas estas misturas estãolonge de exercer a feliz influencia que os vinhos na-turaes podem determinar na saude.

salão tia Béchasnfore.

Eu desejaria que a tribuna acadêmica indicasse asmedidas* apropriadas a limitar o espantoso consumo doálcool unido a todas as sortes de essências empyreu-
malicas, bebidas assassinas, cujos effeitos sãotãorapi-
damente desastrosos.

Dr. N. J. Moreira.
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DISCURSO
. jí i~ «« f t¥a C. Galvão na sessão

Pronunciado pelo Dr. I. da t,. «<«*
dé 3 de Outubro de 187U.

(CONTINUADO NAS DE 17 DE OUTUBRO E 3 DE NOVEMBRO)

(Questão dos Chins.)

{Continuação.)

Se esses sábios, com os elementos de qu» dispõem,
não se animão a enunciar como certas as suas; propo*
dráea e usão da phrase dubitativa parece; em queda-
d fscientificofs^ estriba o iUustre consociopara lançar
magistralmente a sentença de incompetência dochins

para formar com a nossa raça um bom c roza mento?
F 

Seria com os dados estatísticos colhidos dentro do

paiz (1) para onde, todos o sabem, não tem afflu.do m-
Era ão; onde a escassez de trabalhos estatísticos deses-
pera aquelles que em seus estudos precisão jogar com
elles; n'um paiz onde não bouve ainda um recensea-
mento da população; no momento em qoe se disputa se .
a caoital do Império tem 200 mil ou 400 mil habitantes 11

Senhores contentemo-nos, na falta de dados certos
com as presumpções; não queiramos apresentar como
baseadas nos principios da seiencia, asserçoes que ca-
reS ainda ser por ella confirmadas. E' nesse sentido
aue eu disse que hesitaria em aceitar como additamento
ao parecer de que fui relator as considerações anihropo-
lógicas do illustre presidente da secção de Agricultura.

- O illustre consocio ha de permittir também que nao
aceite a apreciação por demais severa que fez da China
e de seus habitantes.

Durante muitos annos pouco ou nada se sabia ao que
se passava na China, com excepção de um ou outro
porto de mar, cujo ingresso era permittido aos estran-

geiros; e muita versão extravagante e fabulosa circu-
lava acerca desse paiz.
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Hoje, porém, depois das diversas expedições mili-
tares da França, Inglaterra e Estados-Unidos, depois
da celebração de diversos tratados, depois de explora-
ções scientificas como a doMekong, depois que os fnissio-
narios com mais facilidade *e em maior numero têm
devassado o seu interior; tem-se rectificado o errôneo
conceito que delia se fazia; e nãoé mais licito'a quem se
preza de conservar-se á par dos conhecimentos humanos,
continuar a repetir aquellas fábulas extravagantes.

Não pretendo apresentar a China como um typo de
civilisaçáo para ser imitado, mas não posso também
admittir que a atirem ao extremo opposto, eque a des-
crevão, como approuve ao illustre consocio fazê-lo, como
um paiz no estado da maior degradação, miséria, etc.

Sem duvida que se encontra muita miséria e des-
moralisação em algumas cidades populosas do litoral,
únicas até certo -tempo conhecidas pelo estrangeiro.

Quem só conhecesse a Inglaterra pela leitura de um
livro em que se descrevesse (embora com a maior fi-
delidade) a miséria dos operários de Londres, a sua
accumulação nos dormitórios infectos de 1 pennypor
noite, a morte pela inanição, a luta desesperada do
operário faminto para obter trabalho ; que juizo faria
daquella orgulhosa e poderosa nação?

Quem quizesse escrever os mysterios da prostituição
e do crime de Paris e Londres, que horrores não teria
de contar daquelles dous astros da civilisaçáo moderna t

Se a China estivesse no estado de abjeçção e de-
gradação que dizem, já teria desapparecido como nação
da face da terra.

Quando a depravação da moral e dos costumes in-
vade a maioria de um povo, a sua morte é inevitável;
é lei providencial: a sua agonia, mais prolongada que
a do indivíduo, pôde durar muitos annos; séculos mes-
mo, mas a morte vêm infallivelmente.

Ora, chamar-se decrépita, impotente, degenerada á
uma raça que, como muito bem observou o illustre
consocio o Sr, Dr. Parigot, conta só no solo nacional
400 milhões de habitantes (o ultimo recenseamento feito
em 1812 dava 362.447,183), quasi o duplo da população
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da Europa inteira; que se acha cons iluda em nação ha

5 000 annos; que occupa um território de 1.298,000
milhas quadradas, mais de 1/3 da Europa; terr.torio

que lem sabido defender das agressões de mnumeras
hordas que têm tentado conquista-io; _

Nação cuja fecundidade é tal qoe, ja seu.território
não I bastante para conte-la, e que expande-se pelos
archipelagos e continentes asiáticos, e pela America do
Norle -

Hoièiá se discute nos Estados-Unidos quaes serão osre-

soltados ecouomico-sociaes dessa onda de emigração da

China que ameaça penetrar pelos seus porto do Pauflw.
A' uma úaçao que se desenvolve por tal forma no

esoaro no tempo e no numero; não se podem con-

testará raça Qualidades de vitalidade e fecundidade,
e?a?s suas instituições, as indispensáveis garanhas de

ordem, de estabilidade e de prosperidade.
Ouatrocenlos milhões de habitantes, 1.^00,000 milhas

quadradas* de território, e 5,000 annos de existência
social; são números taes que devião merecer algumaat-
tenção da sciencia, que é vã iodas as vezes que nao

explica os factos que são do seu domínio; e consideração

pelo menos igual á da configuração do craneo, deli-

cada musculatura, etc ,
Para corroborar o que deixo dilo, vou ie. alguns

trechos de um artigo da Revista Britanmca, numero
de Abril, 1870, pag. 357 :

« Os chins em sua terra.

« O novo contingente que ha alguns annos traz a emi-
oração chím, ao algarismo da população na America,
deve com o tempo trazer lambem ura elemento novo
no caracter desta população, já composta de elementos
tão diversos, o qual nem sempre resistira a uma fusão

que parece hoje repellir. O artigo que precede prova-
nos que existem já na America espíritos bastante ira-
narciaes para ousar combater a espécie de precon-
ceilo anti-chim, que pretenderia isolar os immigrantes
da China em sua nacionalidade, emquanto aceitavao seu
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concurso material para certos trabalhos e certas in-
dustrias das quaes se fazia para" elles uma especiali-
dade exclusiva.

((Não é somente do outro lado do Atlântico que os
chins parecem um povo desconhecido e mui desfavorável-
mente julgado por aquelles mesmos que viverão na
China ; mas felizmente para « Wo-Lee e seus patrícios »
elles encontrão também contradictores melhor infor-
macios, cuja sympalhia chega a, exaltar-se até o en-
thusiasmo. Se tivesseis assistido â sessão publica da
Sociedade de Acclimátação, de 4 de Março ultimo, e
ouvido as narrações de nosso cônsul na China, M.
Eugène Si mon, talvez não vos tivesseis contentado de
pensar, como nós, que não seria nenhuma desgraça
para nossa colônia africana o vêr desembarcar annual-
mente em Alger e em Oran alguns milhares de immi-
grantes chins; pois, seduzidos pelo orador e por seus
quadros pitorescos, por seus retratos vivos, por suas
duplas apreciações de natureza physica e moral; talvez
lançando um olhar restropectivo sobre nosso Pariz, tão
agitado ha alguns mezes, sob as frias e escuras nu-
vens da intitulada primavera de 1870, terieis dito como
nós, (( vamos para a China, vamos tornar-nos Chins. »
Mais adiante faltando cia religião « Mr. E. Simon con-
fessa que na China como em toda a parte, ao culto
espiritualista se misturão, nas classes baixas, uma ido-
latria materialista, crenças e ás vezes actos que se
podem qualificar de superstição.. Mas onde mesmo,
por uma espécie de deferencia democrática, os altos
funcionários, os-homens esclarecidos tolerão esta su-
persüção vnlgar, ou exteriormente se associão á ella-;
ella não exerce influencia alguma séria sobreasocie-
dade; e se ella a tivesse, essa influencia seria logo
corrigida pela de uma outra instituição, que se poderia
também chamar uma religião, se ella não fosse inteira-
mente civil, « a religião da família. » A religião da fa-
milia é a verdadeira e unica « Religião do Estado »
na China; não existe alli outra.

« E' ella que agrupa em torno do pai todos os in-
dividuos da família, e o torna sagrado ; é ella que faz
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delle não somente o chefe, mas o sacerdote e o juiz
da- família. E' ella que assegura a seus manes a inviola-
bilidade, à farnilia seu sanctuario. E' a religião da fa-
milia que agrupa todas as famílias para dellas formar
o Estado. Foi esta religião da família, esta primeira
base de fraternidade social e politica que mais con-
tribuio para inspirar a Mr. E. Simon sua estima affec-
tuosa pelos chins de todas as classes, encontrando-a
elle no mais humilde camponez, no mais comrnun jor-
tíaleiro. »

Peço ainda permissão ao Conselho para lêr a parte-
final do extenso artigo sobre a China da Encyclopedia
Britannica, obra monumental em 21 volumes in quarto,

.cuja ultima edição foi concluida em 1861, e cujos colla-
boradores são celebridades scientificas e litterarias
(Letra C, pag. 595):

« Como outras nações, pois, o caracter chim tem" 
o seu lado brilhante, bem como o seu lado sombrio.
E se encontramos mais proeminente o ultimo, deve-
mos-nos lembrar, que é elle descripto principalmente
por estrangeiros, e sobretudo por estrangeiros que só
visitarão os portos exteriores; cuja communicação com
o interior foi tão escassa que pouco valor se deve dar
a seu testemunho.

<c O chim* é frio, astuto e desconfiado; sempre promp-
to a tirar partido daquelles com quem lida tt extrema-
mente cubiçoso edissimulado; vingativo, porém tímido;
um funccionario chim é um estranho mixto de inso-
lencia e de baixeza. Todas as classes e condições têm
um completo desrespeito á verdade; do Imperador para
baixo, as mais palpáveis mentiras são proclamadas com
o maior destacamento.

« Estas são as principaes sombras negras do ca-,
ractér chim ; às quaes se pôde oppôr os seus hábitos
sóbrios e industriosos; disposição submissa; maneiras
brandas e affaveis; exactidão e pontualidade em tudo

que emprehendem ; se não receberão o ensino de urna

philantropia geral; se os sentimentos de amor á toda
espécie não fôrão infundidos em sua alma ; têm pelo
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menos o mento de crer no deos de seus pais, de obe-decer as ordens de seu superior, e de honrar pai e mãi.« Sob um melhor governo os chins serião sem du-vida um melhor povo ; tal qual é, alguns traços fa-voraveis se encontrãò tanto nos seus hahjtos como nosseus princípios de governo.
« Vantagens moraes e políticas mui positivas e consi-deraveis resultão (observa Sir George Staunton) do sys-tema do casamento cedo e universal; do respeito sa-

grado que habitualmente tributão aos laços de paren-tesco ; da sobriedade, industria e mesmo intelligenciadas classes as mais baips; da ausência total de direitose privilégios feudaes; da equitaíiva distribuição da,
propriedade territorial ; da natural incapacidade e in-disposição do governo e povo para entreier-se com
projectos ambiciosos e conquistas ; e emfim do systeméde leis penaes, se não o mais justo e equitativo, aomenos o mais comprehensivo, uniforme e melhor adap-tado ao gênio do povo a que é destinado, do que talveztodos quantos têm existido. »
- Ainda uma ultima citação: as quinze máximas de
governo apresentadas a Timour-Khan por seu ministro:

« 1 .a Estudai com desvellada attenção a vontade do céo.« 2 a Esmerai-vos em seguirás pisadas de vossos ante-
cessores, e em imitar suas virtudes.

« 3.a Nunca cesseis de mostrar vosso respeito e
.gratidão aos augustos autores de vossos dias.

« 4.a Velai sobre vosso povo com paternal carinho.
« 5.a Noexerciciô do poder soberano preservai um co-

ração recto e uma alma elevada.
« 6.a Sede moderado nos vossos prazeres.« 7.a Bebei pouco vinho, ^
« 8/ Não desbarateis' vossos thesouros.
« 9.a Dispensai vossos beneficiosà homens demérito.
a 10.a Tornai vossa justiça formidável aos criminosos.
« ll.aExpelli de vossa presença velhacos e adula-

dores.
« 12.a Amai aos homens sinceros e rectos, e acolhei

com bom humor suas advertências.
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Saente dag seição de\gricultura, e das severas

* apreciações que fez.

II

Passemos á segunda parte da questão :

Sp os chins convém como meros trabalhadores, que
veu^saS^temporariamente a uma necessidade
"'ftcâo " 

^Colonisação conduz o seu estudo so-

bre esta questão com as" segui, tes palavras (pag. 14):

«No caracter, pois, de trabalhadores destinados; a

supprir a escassez de braços nas; fazendas e outros es

abelecimentos, onde se emprega hoje o trabalho escra-

vo; a secção considera não so de utikdade como de ur

gente necessidade a introducçao dos, chins.»
* 

O illustre presidente da secção de Agi«^«•£"£;

pia o seu exame desta questão com as seguintes (pa

8 
« Proclamando estas verdades o di?tofc0ncb*0.

que relevantes serviços prestara nos diverso 
çonsula

dos da Europa, enganava-se a.respeito do jmzo que
sobre os chins farião seus conterrâneos, -WJW
actualmente não só se sustenta as vantagens da mim-

gração asiática em nosso paiz, como tambem ha quem
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a promova com todo o enthusiasmo,"e isto, senhores,
quando os factos recentes, a observação minuciosa e os
inquéritos officiaes demçnslrão a não deixar duvida quenem como puras machinas de trabalho podem prestaros chins, etc. »

A divergência neste ponto entre o illustre consocio e
a secção de Colonisação émanifesta e completa.

Antes de entrar na analyse desses factos e autoridades
peço licença para lêr alguns trechos de um artigo da
Revista Britanniea n. de Abril de 1870.

Não apresento as opiniões de seu autor como as de;
uma autoridade inatacável. Sei que tem apparecido
opiniões pró-e contra, e que não se deve confiar em
opiniões isoladas, muitas vozes de interessados que vêm
através de prismas que os transvião :

Mas fornece muita luz sobre a questão e serve-me
de amparo no debate em que vou entrar.

A? pagina 342 lê-se :
« Com effeito, Wo Lee (denominação qne dão aos

chins, análoga a de John Buli para os inglezes, e
Yankee para os Norte-Àmericanos), HopLong e toda a
sua raça;são gente pacifica e não aggressiva, mais
conservadores que radicaes, mais amigos do socego
do que da agitação, aferrados aos usos antigos, e

.procurando a sociedade; sabendo viver com pouco,
contentão-se com ganhos módicos, e crêem que tudo o '

que existe é bom.
« Os laços da familia são mais fortes na China do

que em outro qualquer paiz do mundo. As tradições
antigas são veneradas como no Occidente a lei ou o
Evangelho. Os costumes são os mesmos hoje que ha
mil annos. Que revolução nos espíritos provocou este
movimento de emigração para o novo nimdo ?

« Se chegando de leste a S. Francisco, encontrais al:
gum ardente democrata, com certeza elle vosentreterá 

'
coma questão chineza. Um democrata californiense de
nossos dias, assemelha-se, em alguns pontos, ao partida-rio da escravidão da época anterior á g.*..rra, Naquelle

-t -
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-^.nnndinviaíar no Sul, sem abalroar comum
tempo nao se podia viajai nu om, conhftPPQriavíloi<;tan^onasem imbuido nessa opmiao. O senhor esciavagisia
raSK, suas demonstrações, ao passo que
vos perseguia wjiu wa° ^a-nansar o çpnhornrnrnr a va descobrir vossa maneira de pensar, u senuoi
C*S tem de demonstrativo quanto de inqu -

ridor. E' absolutamente preciso que ei e vos esclareça

a réspeho1°caracter e aptidões dos emigrantes do ce-

leSl\t-ma 
uue os chins são uma raça inferior e degra-

flÜda^,aunTamente para fornecer criados de servir e
hfmêns de c rg™e inteiramente incapaz de exercer os

dSsddeecidaagdão. Se lhe repre— qne,,Jcjm o

pacientes, laboriososj^J^^Sm ££"£
S°SSes denmhmn So, o — de—
sorri-se de commiseração e vos da para prova de suas
Sções a maneira pela qnal as compara 

de em -
ararão orocedem para com estes, pobres enins. ibw
?S o oSe elles dizem, todos os homens de longa
ton?a aue cor em as ruas de S. Francisco sao servos
nafmãos das companhias, que vendem seus serviços e
pmhSsãoo custo exaçtamente como si se tratasse de
i^mts de ca ga e os tratão da mesmissima maneira

por que os Sàntes do Sul tratavão seus escravos an-
tes da guerra. ..

Seaue-se a descripção do mecanismo daquellas com-
nanhfas au long de serem um instrumento de com-
Sessão'sãinstituições eminentemente protectoras e

Scênte , análogas ás nossas sociedades de socorros
mútuos.

Mais adiante á pag. 348:
« O chim é' physica e moralmente estranho aos^usos

e costumesda America. E'um homem_de.pequenaes-
tatura, semblante grave, impassível; nao tendobarna
Sò dos 45 a 50 annos; traz uma espécie de saia
em lnS de casaco; calçado que não se assem lha

aÒ^noàso; trança os cabellos em uma longa cauda,
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que alonga â vontade com seda, e. que ou enrola em
roda da cabeça ou deixa cabur pelas costas. Sua maior
felicidade é fumar seu cachimbo. E' cheio de reserva
para com os brancos, nunca os acotovela na rua, res-
peita seus usos, e descansa invariavelmente no domin-
go. Considera a mulher como um ser inferior, alimenta-
se de comidas exquisitas e affirma que um chim è apto
para tudo. Mostra muito menos curiosidade para os •
outros do que mostrão para com elle. Seu respeito paracom os antepassados e superiores é sem limites, e a auto-
ridade paterna é, a seus olhos, a chave do edifício so-
ciai. Não tem inveja de ninguém, não se envolve em
política, paga os impostos com pontualidade; vive em
paz com seus vizinhos, e na esperança de voltar parasua terra no fim de tres ou quatro annos. Não aspira se-
não ,a ser enterrado na China. »

Áttenuada um pouco com esta citação a má jmpres-
são produzida pela descripção do illustre presidente da
secção de Agricultura, vejamos os factos, observações
e inquéritos de que falia no seu discurso.

Acompanharei passo a passo a contestação.
A' pag. 18 diz:
« Aquelies que sustentão a utilidade dos trabalhado-

res chins no Brasil não consentem que se lhes lembre a
desgraçada experiência que já tentamos, fundando-se
uns em que não é permittido concluir de um facto
único a vantagem ou desconveniencia de qualquer emi-
gração, etc. ».-*."

E linhas abaixo:
« Assim não é exacto que uma única tentativa de

emigração chineza se fizesse em nosso paiz; nós àò
menos conhecemos tres, etc. »

. Poderia negar, recorrendo ás palavras do parecer,
que a secção de Colonisação dissesse que*uma Eutíica
tentativa de immigração chineza se havia feito no pátz,mas prefiro confessar ingenuamente que nãó tive em
mente as duas expedições do Sr. Cardoso, quando fô-
digindo o parecer, disse que o único facto que origjdou
a prevenção contra os chins foi o ensaio do governo
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pm 1855 Comquanto tivesse tido noticia dessas duas

expedições pelo folheto publicado por ordem do minis-
teriode Agricultura era 1869 sobre a questão dos

chins, na oceasião não me veio á me™"a:
Mas a verdade nunca deixa ficar mal aquelles que

lhe rendera verdadeiro culto; pois é feçLo,queas duas
expedições do Sr. Cardoso nao concorrerão de foi ma.

alguma para produzir aquella prevenção.
A resneito dellas remava profundo silencio e ignoi an

cia EureT saber dos motivos desse silencio abso-

tato soPbre umas, ao passo que tanta celeuma levai>la-
ra a qne promovera o Sr. conselheiro Pedieira eniao

mÍinnda°uei° 
dKe°de homens de antiga residência na

côtfpa" comer algum esclarecimento sobre,ag as

duas expedições, a respeitadas quaes o folheto citaaoe
mui lacônico. Consegui apenas saber que um ou ou ro

indivíduo havia tomado a seu serviço um ou maischms

SuZ expedições, mas do resultado gera nac> m

davão noticia. Afinal depois de muitos passos soube que
o próprio Sr. A. Cardoso residia ainda nesta cor e, a so

deile consegui os esclarecimentos que passo a dai E a

circunstancia de per si já e uma prova de que aquellas
duas expedições não influirão para o conceito que se ti-

cou formando na corte acerca dos chins.
No meio das minhas investigações vim a sabe. que

uma outra expedição anterior a todas essas tinha vindo,
no tempo de D. João YI, composta de agricultores per -

tos na cultura do chá; os quaes forao empregado, no
Jardim Botânico d'oncle depois se disseminarão. So pude
obter noticia exacta do destino de um deles que esta-
beleceu-se no municipio de Vassouras;, alli Çasou-se ^e
viveu exemplarmente; teve filhos mui robustos, de um
dos quaes foi padrinho o Sr. desembargador A- J. ae
Siqueira, que me ministrou esta informação.

Esta primeira expedição, pouco numerosa, e mais
ignorada ainda do que as do Sr. Cardoso, nao concor-
reü pois para o descrédito dos chins.

A primeira expedição do Sr. Cardoso reahzou-.e em

princípios de 1855; a gente era boa, e encontrou lacn
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extracçâo, não obstante o curto prazo dos contratos,
que, pagando o tributo à inexperiência, o Sr. Cardoso
havia fixado cm dous annos. Não houve o menor clã-
mor; passou inteiramente desapercebida pelo publico.

Seguio-se a expedição do governo, a qual preparada
no anno de 1855, aqui chegou em princípios de 1856.

A respeito desta o folheto citado é minucioso, e de
seus máos resultados todos os que se achavão no Rio de
Janeiro naquella oceasião, tiverão noticia.

Que a escolha da gente foi péssima nunca se contestou.
Quanto ao trato inconveniente que receberão das pessoas
que os"tomárão a seu serviço, eramuito natural que as-
sim acontecesse, ignorando ellas a Índole especial dos
chins e os meios de leva-los; ainda mesmo pondo de
lado a circumstancia de estarem habituados a lidar só
com escravos, e de ter sido má a escolha da gente.

O illustre consoeio não quer, no entretanto, que se
attribua o máo êxito daquelie ensaio nem á falta de es-
crupulo dos agentes que presidirão à escolha, nem lão
pouco á inconveniência do trato que receberão.

^A que quer então que se attribua? A' absoluta
inaptidão dos chins? Como não se manifestou esta
inaptidão nos chins da expedição do Sr. Cardoso? I

Que a escolha dos indivíduos que compuzerão a ex-
pedição do governo, foi péssima; que innumeros factos
de desavenças se derão entre elles e os locadores, dão
testemunho todos os que os tomarão a seu serviço. No
folheio citado vêm mencionados os nomes de diversos
contractadores que rescindirão seus conlractos, e vê|n
descriptas as scenas de resistência e de violência qüe
se derão. .

E concebe-se perfeitamente que reunindo-se as duas
circumstancias, da má escolha da gente e do trato in-
conveniente, o resultado havia de ser o que fqi*

Accresce porém uma terceira circumstancíà que não
foi mencionada—a intervenção da imprensa opposicio-
nista, a qual veio completar o descrédito dos chins.

Aquella imprensa, que applaudira a primeira tenta-
tiva do Sr. Cardoso, descobrio no ensaio feito pelogo-
verno uma preciosa mina de opposição. O cego espirito
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de partido, aproveitando-se de todas as scenas escan-
dalosas que se derão e do espectaculo desgraçado queapresentavão alguns chins mendigando pelas ruas da
cidade ; explorou-as, encarecendo-as, simplesmente co-
mo meio de hostilisar o governo; e foi essa celeuma
que, auxiliada pelos factos de que cada um tinha no-
ticia, desenvolveu a opinião contrária aos chins queainda hoje existe, e que tem por único fundamento
aquelle ensaio do governo.

A confirmação cabal disso está no resultado da
segunda expedição do Sr. Cardoso.
^Chegando ella ao Rio de Janeiro nos fins de 1856 (enão èm 1866 como vem publicado no folheto e no dis-

curso) encontrou os ânimos de tal maneira prevenidoscontra os chins que apezar dos agentes do -Sr, Cardoso
lerem-se esmerado ainda mais do que na primeira vez
na escolha dos engajados, apezar de instruído pela.experiência, ter elevado a cinco annos o prazo dos con-tratos; não conseguio locador para um único chim.Depois de sustenta-los durante mezes em um armazém
daPramha, vio-se obrigado "a 

entrega-los todos a um
empreiteiro de obras —Medina- que estava construiu-
doa estrada da Tijuca, sofrendo prejuízo de cerca de
çem contos de réis.

x Eis a historia das tres expedições a que se refere oillustre presidente da secção de Agricultura.
A' vista desta exposição pergunto, não estava asecção autonsada a dizer que o único facto que ori-

ginou a prevenção contra os chins foi a expedição do
governo de 1855? Não tendo as duas do Sr. Cardosoconcorrido de forma alguma para produzir a opiniãodesfavorável que prevalece a respeito delles. 

*
Portanto se houve inexactidão histórica (do que não'se tratava) nada sofrerão as bases da argumentação

com q esquecimento da secção, visto como a prevençãonasceu unicamente do ensaio feito pelo governo.
^Passarei a outra contestação.

, À folhas 18 da Memória lê-se:
..*¦••« Tão inconsiderado seriaíambemo illustre conse-
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iheiro Manoel Felizardo que, sem estudo profundo da
matéria, declarasse em documento publico o official quea experiência sobre trabalhadores chins dera péssimosresultados e que por felizes nos devíamos dar por nosacharmos livres de nova importação de semelhante
gente. »

Impressionou-me na verdade essa opinião aUribuidaao conselheiro Manoel Felizardo, a quem estava habi-tuado a respeitar corno a meu mestre nestas matériasNa falta de outro recurso estava disposto a apresenta/
para contrabalançar íão valiosa autoridade, a do Sr. Ba'rao do Bom Retiro, que não é soraenos. Mas pesava-me na consciência aquelle testemunho; meu espiritonão se achava satisfeito com aquella mera contrapôs!-
çao; e por outro lado me admirava, como tendo euprocurado conhecer a fundo o pensamento do mestrequando comeces a estudar estas matérias, não me ti*vesse ficado impressão aa memória de uma tão notáveldivergência no modo de pensar. Recorri aos seus rela-tonos;_ e de facto no seu ultimo relatório como ministrode Agricultura (4862; à pag. 55, encontro o seguinte:«> nossa própria experiência, e ainda mais a áênações poderosas, como a Inglaterra e a Franca nosdeve ter convencido de qoe o europeo não abkdofiasua pátria para sujeitar-se em regiões londncmâs atrabalhar, por conta de outrern, pSr salaricTou rar"cena Soa esperança de se tornar senho, de uma wv-ção de terra, de crear uma propriedade, em que viva
SStt^ ° m°Verá a ~ tod°s os «dexpatriaçao, e a procurar paizes novos e distantes
cFYTJ>t0FeXlmploqmWsm<3 aquellas duas nâ,

7W» G tmtar dah* lwar trabalhadores, que supM
zendas de café, assucar»# algodão.
tíoní&»nkríntZ ?sifaticoe assalariados, aJgumsaüfifli
a__P__*_. . i ^de hm °tbesouro naciSoal, ainl.
&w tfrancfe e a wn^ew * M0 dmar fèmcerprepm.

35
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dades tão importantes, e que contribuem hoje para a
melhor parte da renda publica, que me animo, apezar
do estado melindroso de nossas finanças, a chamar a
vossa attençâo para este objecto. »

Não sei qual o documento official a que se refere o
illustre consocio. Mas á vista do que acabo de ler, devo
concluir que, se as palavras que citou são textuaes,
deverião haver orações antecedentes ou subsequentes
que modificassem o seu sentido.

Mais adiante na mesma pagina falia nos factos de in-
subordinação, de revolta, de numerosos suicídios e ex-
traordinaria mortalidade dos chins a bordo dos navios
em que são transportados ; e parece lançar tudo no
passivo ou inconvenientes dos chins. Transcreve após
uma citação de Duval, e á pag. 20 uma outra do mesmo
autor mencionando os escândalos produzidos na ilha da
Reunião pela presença dos chins.

O illustre consocio, é forçoso dize-lo, não foi feliz na
escolha das autoridades que apresentou em abono de
sua opinião.

Vou mostrar no próprio autor citado a explicação
destes factos e a justificação dos chins.

Para evitar repetições lerei seguidamente os diversos
trechos de Duval que se referem aos chins e que
servem de resposta a estas e outras arguições:

J. Duval—Hist. da emigração :
Pag. 386—« Os mineiros Australienses tentarão em-

vão illudir a opinião publica, accusando os vícios dos
chins, sua sociedade sem mulheres, sua falta de asseio,
seus hábitos astuciosos e accrescentavão de fraude e
furto, seu afastamento dos costumes europêos, afasta-
mento tal que se oppunha á toda fusão, e mesmo ap-
proximação; emfim, um instincto de associação que os
tornava sempre promptos para tramar intrigas, sob um
segredo inviolável. O nome de «taxa de protecção »
dado ao imposto de residência, reduz á sua justa me-
dida estas accusações, nas quaes um fundo de verdade
se achava exagerado d tal ponto que a conducta dos
Europêos, commentada eom- a mesma animosidade,
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provocaria- a mesma reprovação. 'ciúme de officio
CONCURRENCIA TEMIDA, TAL ERA A CHAVE DE TODO ESSE
ÓDIO. ...»

Pag. 387.—« Ern torno das cidades, fazem-se
jardineiros, quitandeiros, e apercebem os mercados delegumes, de frutas, de viveres frescos de toda a espe-
cie, e prestao serviços, calumniados por seus ri vaes,
porém apreciados pelos habitantes. Mostrãe-se, ao mesmotempo, trabalhadores hábeis, abaixando-se, no que con-trastão com os Europêos, ás mais humildes industrias,e se conlentão com um salário eum lucro muito me-nores. Religiosos á seu modo, construirão um pagodeem Melbowrne....»

« Na Califórnia, a hostilidade contra os chins não foimenos pronunciada. Apparecerão alli pela primeira vezem 1849 e desde o principio recusárão-lhes a faculdadede tornarem-se cidadãos. Cinco annos depois conlavão-se50,000, uns aboletados em um quarteirão de S. Fran-cisco, onde tinhão construído um templo boudhicooutros disseminados pelos districtos ruraes e minas. Em1855 a Assembléa de S. Francisco tratou a fundoda questão da immigração chim, contra a qual reben-tarao enérgicas queixas»; não se esquecerão de accusa-lade estranha as leis e costumes da America de nanmostrar tendência alguma a adopta-los, de ser diri-gida por sociedades secretas, de fallar uma língua inac-cessivel, de fazer aos cidadãos uma concorrência paraa baixa no trabalho e no commercio, de occupar o lugarda'immigração européa que se funde na nação : argu-mentos todos esses dos fortes contra os fracos. Todavia
TJZl- P°r peÍ° de Probidad^r P«n» por coksideracõesfinanceiras nao passarão os projectos de prohibkão ede expulsão ¦ contmtdrão-se com uma IaLamZia
pela sua mpida progressão, gradualmente eliZaVs.l
baffiorp. n^í •" allst^ePt<> nas fileiras dos tra-
So,rífn^0dT' na Califw™. alguns resullados
SJn ? ' aforaJ) accres«mo de riquezas: sup-
ZT72,remp,-e90 d0S ™^os' fa™do\elhor, com
o XncÓ S'/ P°rmfnr Preço. Já penetíão onco onental d^s montanhas Rocheas. e descem
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pelos vaíies banhados pelos grandes rios: do cei^o,
onde collocârão o trabalho livre da raça amarella em
fácedotSho escravo Oa raça negra. Esta perspectiva
nnuieta os fazendeiros do Sul como uma ameaça; nao

deveria ella, pelo contrario, tranquülua-loscomo uma
emZça, fjendolhcs entrever uma solução, na qual
o^-Sio livre lhes seria tão proveitoso quanto è hoje
° 

TÕ dfim entraria em todos os seus planos, poiselle
prova bem principalmente como 

^TfmClTlk"como arrendatário, pelo estimulo de um ucro pro
norcionai a seus esforços e resultados delles.P° «CS a introducçao das mulheres fosse acoroçoada por
uma reducção das taxas a família chim se constituiria,

oTer aS na partilha de direito commum e desfc
arte seria afastada a maior par e dosv.cios es*»demr-
dens de eme se auekão os Americanos e os Australienses.
vTmZjd, aliás numerosos canmx^oh vergonha
da soberba Mbion-Dde *™~r£TmàiS con-p^ oqo — « O recrutamento (na China) mais cou-
siderãvel não vai além de nma dezena de annos da

^fchinfsubornados para esta operação vão a«e-
banhar em diversos pontos ^j.1?^0^^^marinhejros.por.lodososm^uco^ g;«

S bSos, HespSnhôes de Cuba recorre^
aos mesmos processos, que d^ate alguns anMS, n

cárão envolvidos em mysteno. Socced ao no 
^meaienüiria* umas após outras de revoltas a bordo aos

"f'f 
rfncencüos, de carnificinas no mar; e uma

So*.po-demais complacente para com a mm-
Ss^b anZuer fôrma por qoe esta se apresentasse,
|f d^cobSesses factos senão * reacção da.s«g£
cUação produzida em todas as ctaesdoww*>«
pelos acontecimentos que tramo o impei°"
com a Europa; oa mais severos attribiwao untcameme

* Reflexão do orador.
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á mi qualidade dos viveres e á falta de cuidados.
Avestas ultimas causas, aggravadas pela.falta de es-
paço, se aitribuiaa enorme mortalidade que devastava
os-navios carregados dè chins. ¦

« As correspondências consulares revelarão emfim
a abominável conspiração que se tinha organizado nos
portos do Celeste Império. Apoderavão-se pela vio-
lencia ou sob um pretexto imaginário, por meio de
narcóticos, dos indivíduos que querião entregar ao
corretor do recrulamento, ou então sequestravão di-
rectamenteem alguma masmorra as victimas daquellas
manobras, á espera que o navio estivesse prompto
para partir.

« Descobertos estes factos, mais de cem coolies fôrão
libertados das mãos de seus algozes, e fizerão a nar-
ração dos meios empregados para os raptar.

« Tinhão sido a principio collocados em navios chins,
e ahi acabrunhados por intimidações e torturas até
assignarem um contrato cie oito annos para Cuba.Testemunha indignada destes horrores, o povo deCantão ameaçou sublevar-se. O governador-da cidaderecorreu então aos rigores legaes para punir crimes
que poderia ter prevenido. Dezoito agentes fôrão de-capitados em um dia, e uma mulher sua cúmplicesoffreu supplicios atrozes. Muitos corretores fôrãotambém massacrados pela multidão com uma cruel-dade vingativa que tinha sido por demais provocada.Feio^ seu lado, as autoridades européas residentes emtantao, derão providencias para pôr fim aos deplo-raveis abusos que tinha produzido o trafico dos coolies,e que ellas denunciarão, em um documento officialaos cônsules de todas as Potências européas residentesna mesma cidade; publicarão igualmente nos jornaeso texto dos interrogatórios feitos a 120 victimas arran-cadas a seus raptores em navios Americanos e Oldembur-

guezes. » .
Pag. 396.- (c O mérito dos engajados chins temsigo mui diversamente apreciado.

* 
..¦ « Afastadas as excepções, resta uma apreciação do
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ff^a^-^ürârser vig!"
lante, mas justa « imperada pe a bondade

« Descontentes, tornao-se lF^XnSa aue seia sua
abandonão seu patrão por mais vantajosa que seja
S°f 

faut; das ltabWÍg™S;?S«R
consocio traz com^utondade «n favor ae^i 

^^
Outra ctoridade - A pa- re.

Cochin. Procurei em totoa» l™ 
de conse , a

com mesmo a alf2avTammado 
pelos dous exempto»

£tâ£%X*£™defensor da opiniao
que sustento. pintrir-me ao período ci-

Não a encontrando ^decng-r 
me ao^ 

^
tado: cc Cochin, em seu exceueu ltados da
abolição da escravidão, expl ca os**«> - sò peia
colonisação chineza «^ colom^ bntang, j^
mortalidade espantosa que entre os cm t re_
tava como tambem pelo Pengodes vê.seque
voltas. » Apreciando bem a torçaw 

^ adversario.
pouco soccorre a ^.."SStoa morta-
Utribue Coctain os mãos reso f.°»a 

esff;imos 
a que

Udade e às freqüentes revolta ja «m 
^

erão devidos esses effeitos: a ^nuaoe, 
d

e accommodação durante a viagem e em wra, 
^

aggravavão o diffic 1 «g^S^ »«tó
â má escolha dos inaiviauos, e w

c

c
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que.recebião nos estabelecimentos em que ser vião;
males ambos que se podião remediar, como de facto
se tem remediado. &'

De sorte que o que se collige da opinião do próprio
Cochin, é que : se sanassem estes abusos, os resultados
da immigração chim serião favoráveis. E portanto a va-
liosa autoridade de Cochin não depõe conlra os chins, mas
contra os abusos que acompanhavão a sua introducção.

E ainda quanto a esses máos resultados inclino-me
mais a crer que se enganara Cochin, enão o governoinglez e os plantadores das colônias, que continuarão
a promover e reclamar ea gastar muito dinheiro com
sua introducção.

Basta lêr-se qualquer dos relatórios annuaes dos com-
missarios inglezes de emigração para conhecer o em-
penho do governo e plantadores. Vide relatório de 1868
pags. 6, 7, 8, 12, 19; Relatório de 1869, pags. 9,
10, 12, 15, 16, 20, 21 e 26$ transcreverei apenas
por brevidade o que dizem á pags. 15 e 26 : « Em
princípios de 1868 foi nomeado Mr. Anderson agente
de immigração na índia, para a Jamaica. O numero
de eneommendas que recebeu foi de 1,272 ; o numero
que effectivamente remetteu , foi, como já dissemos, de1,426. Suas operações parecem ter sido bem dirigidas
e suecedidas; e conseguio fazer acompanhar os immi-
grantes de uma maior proporção de mulheres que osagentes da Guyanna lngleza e da Trindade (440 mu-lheres para 986 homens), etc. »

A' pag. 36, dizem os commissarios: « E' claro por-tanto que não ha razão para que os chins não provemtão bem em Honduras, como em outras partes, se foremtratados com justiça e bondade. »
Continuando a apreciar as citações apresentadas, de-

paramos á pag. 20 com a do Sr. Q. Bocayuva, desas-tradamente lembrado pelo illustre consocio.
E' singular fatalidade que quasi todas as autoridades

a que o illustre consocio recorre são contrárias á opi-mão que procura defender.
Qualquer que seja o mérito litterario do Sr. Q. Bo-«ayuva, não o considero autoridade nesta matéria; mas
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•ii _..«. _.nn«sopio aoe o apresenta como tal, deveacei-°JTseu SSX «*»•* Para °H*flnlto1__to4*

»?» **^£_3r..-.
raíüs wg- —* «ar:
externo, e sem outra mduslnapaiTd- a estâtistica
alguns estofos dc algodrio AflPuenia 

eto seu trabalho
falia em seu favor. A sua mlluencu õ 0.
devem a prosperidade d» q«« go»ç as pos goa
tontos da Inglaterra. Un. toda a paru- ^
atividade ha sido empregada como «™«rifaíe de
como simplesoprana, __monslra:se a supeuouud
sua aptidão. ,.„„,-,„ pan.nnlica o rentü-

« F7 ella .a que,, na Cal» c nt pb a^ 
^ ^

mentodas minas t eUa fl™"»^ passa, confirma
férrea do PMjfico, em caüa am^ 4i ^
para os Estados-Unidos a giata ^perau.
terminação dessa g/gante^ane™Pr,eZan'B0S0 rendimento

« Foi ella quem elevou em P^^os ^1 cisco bi-
geral das colônias inglesas ao 

^mo 
de cinca o

frito de francos larga e J«^fflffma verba
governo illustraclo, em cujo ^ W™ ^lor de 100
do auxilio annual prestado as colônias no vami
milhões de francos . .
' 

«Vilha de Cuba.. tó ellai ainda 
^-tf^l«Jacíão ão asmear, elevou .«^S COolie

dez bocoios de assucar oe i »£> , , avaijado ordi-
sorte que o valor do^alto «Jntoa^aa ^
nariamente em 700p)tu anui*»», v
l!22mesmo 

escriptor fl* B^-KS5,Í_
todas as parles as brilhantes qualidades dessa raça,
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mim-se que hajão francezes systematicameníe de-fractores dessa população, segundo sua phrase, tãomdustriosa, tão perseverante no trabalho, tão intelii-
gente em toda a parle e sempre.

O Sr. Charles Dupin, na sua obra Forces pro-ductives des Nations, vai mais longe ainda. Compa-rando o esforço productivo da China com o dos de-mais paizes, não hesita em recommendar o grandeimpério asiático para a acquisição do primeiro pre-mio de industria agricola nas Exposições Univcrsaes«attendendoa que, além do resultado que manifesta'elle admira sobretudo a actividade do homem a suaforça de animo, a energia serena que o habilita a ladoaffrontar ea tudo sofrer!
• ¦•••• 

. .'

«O chim, (diz outro observador igualmente auto-nsado, o Sr. H. de Blerzy) ao contrario dos malaiose dos diaks, é pacienta e laborioso, não recua diantede nenhuma fadiga, e postoque detestado pelas outrasraças na península, peneira em Ioda a parte, abarcaioda cultura, commemo e exploração de minas »Na verdade é mostrar-se baldo de recursos Vhamar em seu soccorro autoridades tão manifestamentecontrarias ás opiniões que se quer sustentar!Segue-se na mesma pag. 20 a citação de umas linhas
uicumspecta IV. (Juarttrly Rewew.
âtetnrL Pr°Va da consid?raÇão que me merece esse
o, ™ W!?' .onsignando-lhe um dos artigosque vou ler da Revista dos dous Mundos.
ipirn TS* a , pi?ião auiorisada de um estudioso brasi-
M niz bS r 

6SC0 a 
,de Grign0n> ° Sr- ^imnino

ÍZJ/, e.°* K pos,slvel 1,,e ° Sr- Felismino tenhaleito muito bons estudos na escola de Grisnoií m\t
Z^T 

°S, SeUS direitos a ser oonsideStutor-
«goedSquellamSa; • C°nS,gnai-ihe-hei ^avia o * ar-

pa em mfi ?, nd° ,Celefte Imperi0' aband»nando seu1-a'z em que superabunda a população, vão procurar
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, „„ -.rn/ia »*-; mais remotas, meios de Mb-
«¦outras lX'm 

obretudo para a Malásia, coitada,
sistencia-, atoem s^moio iw indolência
por assim ter, as snas Portas^ « livre a sua adi-
dos naturaes do paiz deixa o «^ cheias
vidade. Singapour, toadas rnuipp u
delles; e ata. m>*^SSe^seallia áultima
infectos, onde a mai 7heü onoa não
degradação moral, a quexhamao ciuaa g ^
se pôdejdeixar,deadmirar 

esta w ts ruas
rto». Obsene.-os.mmte vezes ne 

^ alimentos

SS St^:Í"»PO depois
deI^af 

lo&o sempre limpas e bem 
=-çois sssrssr spe ^ fxorsws

«««», r^^rC renc a de uma estúpida siu-
finura ex re*"» »b » 

^S> todas as qualidades
geleza; elles tem para o negut * le iíldigena
que faltão ao Indiano. Porjsso o neg ; lodo
não pode se manter ao lado do cmm, g_
o commercio de retalho esta nas mãos oe ^

«Além da classe >™^ÜV * **ffia> á qual se
pretende ainda a numerosa cia s 

J™ ^ sô
Sá era todo o Oriente o n^mtom^^ cor_
elles se «.^^^^A penosos em
poraes; so elles exerfe™o0o. hnras A população chim
todos, os tempos e a todas as horas. a Po^ v
em Manilha é muito considerável, forma um i 4
estado na cidade. Mundo*, de Dezembro

Numero da Revista dos dous munaus,
1869:. .

« O «mi.* á« /'«"'0 *> i>aciríC°' pag" 87§'

¦« Sa estação de Truckee, havia f ^«t-
notei

«a .estação ue n»- —- . .-* 1hs slir
lambem alguns índios. Nao se poae



— 543 —

mais nos grandes serviços que os trabalhadores chins
prestarão a este paiz. Na Califórnia, são unisonos aseu respeito, e não hesitão em declara-los os melhorestrabalhadores que é possivel empregar nas obras deum caminho de ferro. Não somente mostrão-se inflexi-veis á fadiga, e capazes de trabalhar tanto quanto umeuropêo, como são conscienciosos, e parecem entregar-se com prazer a seu serviço, e além de tudo são deuma sobriedade exemplar.

« Ao passo que era preciso exercer uma vigilânciade todo instante e mui severa para manter Uma appa-rencia de ordem nas fileiras dos Americanos, Irlan-dezes e Allemâes empregados no caminho de ferro;
quasi que não era preciso occupar-se com os chins!Sua tarefa marcada, arranjavão-se entre si sobre o modode bem desempenha-la; pagava-se e não se ouvia maisiallar delles. Diz-se que elles sé tinhão organisado emgrupos especiaes, que reconhecíão entre elles chefesthesoureiros, comffiissarios de viveres, etc. Era umacompleta administração interna, cujo mecanismo nãoera visível aos estranhos, mas que funccionava admi-rayelmente. A embriaguez, que exercia tantos estragosentre os operários brancos, era desconhecida entre oscmns; as disputas e rixas erão excessivamente raras
ZüSa !oarieirSo\ Entregarão-se ao jogo apaixonada-mente, e viao-se as vezes depois de um dia de tra-balho rude, passar as noites inteiras em roda de seusfogos, occupados em arriscar seu salário sobre um lancedo acaso. Mas nestes excessos, mesmo, elles testemu-nhavao sua moderação habitual; e raras vezes tiverão
22m°Z°CCâf° de-os chamarao sentimentoda ordem. Nao se cita senão um único caso em que atranquillidade foi seriamente perturbada. »
*• ... . . , ,« Convém accrescentar .que'os emigrantes chins sãoma vistos pela classe baixa na Califórnia. Dóceis, cm-
S"?°:S\°T m0dÍC0 salaHo< Promptos para Ma«oMcte trabalho, sem murmurar, exactos em cumprir
ZfTr> eMs-Sã0 COm eff^o concurrentes perigososP«ta o operano americano, muitas vezes insolente
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exigente, facilmente ^^j^SSÍ!diante de violencia ff 
™ 

^™^.aWtárão em 8.

grantes asiáticos. : . • . • 
j 

* 
baixa áimmi-.^s&k^s i *****

T^rpr^rSè «.,«e r—Stomon certa ^f^cia'^ute do Pacifico trazem.

a p-igs. *- ..Antoctar pnnclue o íllusitecon
acabo de analysar e contestar, conam,
sócio com as seguintes palavras ¦

pletórnentó òaM? ^f^Sca de que as accu^ões
ogistas da emigração asialica^q. //ws

lançadas contra os coolies,o<*°*f\£ em ^oj».
do intens* 9«e* tem ««^^TZ salários, com-
los em conseqüência da ba aleza aos ^
tudo seja-nos permiitido ^^«ffl 

4869
these um documento official daladde «w

e no qual os conselhos geraes enuuregad.s a

Llfiosq das colônias J—ndo dog~ à abolição
a matéria em questão, f^^t,e°ag¥raliÇa e alngla-
do tratado de 1801. f^^^Zihst. de eo-
terra, relativamente a importação, iw**
tonos, africanos, etc. DVlYii,af foi celebrado

Este tratado de .1861. d«fp«\&t0 de colonos
para evitar a contouaçao to^^SU ^
na costa et'África, no qual, como escravos.
dÜzirão as sceuas l*^,8 *L^«lteeugii«*-
Obrigou-se por elle a Françi"f "^nTbro 

de 1861;
mento. fixando-se o prazo de 31 ««m ipa_
ficando alia em compenso au tocada£ sob

as mesmas condições que as próprias eoioi
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Sobre este novo argumento cabe-me em Io lugar dizer
gue os conselhos geraes tratão dos índios, aos quaes
preferem os africanos. O parecer da secção versa sobre
chins e não Índios, e. podia dispensar-me de toma-lo
em consideração ; em 2o lugar observarei, que o proce-
dimento dos conselhos geraes por oecasião da emanei-
pação dos escravos nas colônias, não foi de natureza a
inspirar muita confiança nas suas deliberações e recla-
mações; e que essa pretenção de voltarem aos afri-
canos denuncia apenas saudosas recordações dos tempos
da escravidão; em 3o lugar, que é singular-que só
depois de 20 annos (a emancipação das colônias fran-
cezas teve lugar era 1848) é que reconhecerão os in-
convenientes do trabalho dos indios.

Parece-me, pois, que ainda mesmo depois da sobre-
carga deste documento official ainda era cedo para
tirar a conclusão de que acham-se completamente ba-
tido o argumento dos apologistas da immigração asiática,
de que as acèüsações lançadas contra os coolies e chins
erão todas filhas do interesse que têm os colonos euro-
pêos em desaloja-los, em conseqüência da barateza dos
salários.

Nas citações que fiz de Duvai e da Revista dos dous
Mundos encontra-se a mesmissima apreciação que fez
a secção; adduzirei mais algumas provas tiradas de
Legoyt, autoridade lambem lembrada pelo illustre con-
sócio em outra parte do seu discurso (pag. 31).

Legoyt—Historia da emigração — á pag. 313 lê-se:
« Os trabalhadores coolies não são menos apreciados

na Martinica. Com effeito, segundo uma correspondência
de 27 de Junho ultimo, o prêmio de reengajamento
dos indios, cujos contratos expiravao a 31 de Dezembro
de 1864, tinha sido fixado em 194 francos não com»
prehendidos 50 francos pagaveis pela caixa da immi-
gração. Na Guyanna parece ter-se manifestado a mesma
satisfação. »

A\ pag. 314. — «As considerações que decidirão a
Inglaterra a permittir o recrutamento de trabalhadoreslivres nas suas possessões da índia, são de diversa

M -^ftn—tnffff^gm
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mmrwa Em iMugar ella facilita assim a obra da
mSSSctt»* L Wf^Vvo ^1
colônias das Potências europeas, esse alvo constanie
de seus esforços desde 1808. ».

A' na_r 315 - «Repellidos pelas manifestações hoslis
dot Yankees e atlrahidos poV outro lado pela riqueza
dos K d. Austrália, elles (os chins) se.euçammhao
em numero considerável para esta coloma ingleza. Mas
Tn^Z sorte alli os espera. Mais .a&onowí, mais
_e2osítaZndo beneficias mais consideráveis que
ÔseZpZ's'2.0 tardio em chamar contra m «*

força armada d fcnpote* puru «edtow, «kntuo of,

iodos os todos co^i^a esfes desgraçados. »

A' naa 316. — « Os inglêzes tratarão, ha alguns
annos'le uüL para suas* Antilhas a «ac>cli,
neza. Para esseBaiwa^^W mnmdo daau

e conceitou-se cum " , }d d é este funecionario
SS .*** entre o agente
?nX ePos emigrantes. Suspensos durante a guerra

tratado de Pekm de l»oo, e seguuuu :ntprVpnrão
tiHfto inmâo oroDorções consideráveis. Esta ntervençao
RSnriM oúdos governos das «.tomas inglezas
n5oS?eveun Sente por .freto samniir aos «mjmto
MníaalLTle não gozavão anteriormente, e colloca-
ZSZ ligados a. pais <*.*.«/¦ «**. «*•» 

£a» ántó mwi especia. da autoridade local; como alem

a /.on-orosa roort#<2a* a bordo dos - <*««*" *»
durante muitos annos fizerão ™m^J^™£z
tristes do trafico. Deve-se W*™» "£ZZaZão
o ter feito cessar os grandes abusos 9«^
oulr'ora o recruHmenlo dos emigrantes *J(«
Se coíonfe d se mam/é^ío so6 a forma «ia «•««« -
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e\a£\áSe S da vio|aeãoarbitraria dos contratos,e, emtim, muitas vezes da violência.»
_ A' pag. 317 (nota). — « Em uma sessão da câmarados communs, em 1856, referirão-se dous membros aomao trato qne davão aos chins em Cuba e aos meios em-pregados na China para provocar a emigração p™a

S£dn W08 Mf,?ude eTi<"entó)etc.g«Mãsese
Sll 6 Tf* (d-B Legoyt Parece ter-se amelhorado
Sf a âeclaragao seguinte de Lord Palmerston:
jW 

autoridades na China, de accordo com as doCeleste Império, restringirão, estou informado, aemi-graçao a uma regulamentação severa, eassegurão pormnZlr, ^ r, <$*? "" Cuba têm «W*mantos a *i«t Wwdq^ * oòtó um tratamento maisHumano que em tempos passados. » -
Emfim na mesma pag. 318 encontra-se o juizo própriodeLegoyt sobre a idoneidade dos chins: fo chZfZmao no lugar da procedência, nas condições apropria-das para a missão que se lhe pretende confiar, pareceler provado bem em toda a pLte ; sua intelliZ

^nhanUper,0r a-d0 Degro' Pennittindo empregai em
mt^2qUe n50e/iÍã0 exclusiyamenteodelnvolv"
Senls emUrjraf,e f°rÇa mnscular' EHe é aliãs/pe o
mico. Pode, no interior das casas, prestar como criado
Pódf-s 

h0alLSS0S 
d 

P°; 
T°h b°^ t^aSêmo0

?o°nteratou1eeus s^ços f 
° * "^ "° paÍZ °nde

Ire^oScícT tambem * C°nlrari° á opiniSo do illus-

quf recorreu !nf0rtUnÍ° "" eSColha das autoridades a

aSS?^^8™*04 W 23 a seguinte,
« Apezar, senhores, deste juízo tão definitivo (dos
™iádóa,el^e a «icta moral dosM

ImmS^ ! ™ateriaes a"feridos por meio de sua,
SS^ que estamos *end° os nossos ad-versanos apontar-nos o engrandecimento da ilha de Cn-



- 548 -

ba, da Austrália e dos Estados-Unidos, depois da in-

ndüConwStnteSue a colônia hespanhola
tem camS em seu desenvolvimento, mas também
w pedimos que reflictaes sobre « «U"aord.nano »«-
mero de africanos am mija «>-.« W» «• 'ho
^ Mm r^-ai-/ inndp- imoerao os sentimentos ot nuw
dade e d amor do pZinío não podereis exercer sobre

K„.rw ítnpna<; rhpsão a 40 onças hespannoias por o*-
ta a Jfflto ptra as lavouras, onde ««»f%*
S Sffl —• . se por = 

fogem ac*
castigos, presos que sejao se lhes inflmge o tnMM
fnrridn e a calcela como escravos rebeldes. #

« F »o,S Sores, o tão rfceantato engrandecimerüo
d/lVZ'/Íànão'è o resultado do trabalho hvre gue
PTS:rdetum tado o collega attribue o des-

Seu a™ra opnaião de Cochio que attribue os mãos
S.K da colonisação chinep nas colônias inglezas
1 lsadmortalMadCe e freqüentesrevolteque sao

mnseuuencias do máo trato. Isto e, attribue o üesenr
SS da ilha de Cuba. às mesmas causas que
obstárão a elle nas colônias niglezas. ,...*._

Mui diversas devem ser ascond.çoes cl.malologicas
da ilha de Cuba e das colônias mglezas para eme as

chinez, a lançar um imposto de 10 libras sobre 
^

ímmigrante, mostrando-se mesmo disposta a prohimr
lhes a entrada no paiz. . , â px„

Já satisfiz ao desejo do illustre collega lendo a ex
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? pbcaçao que dáDuval (pag. 386), que escuso tornar ago-ra a lêr, desse facto por elle mencionado; Duvalattribue pura e simplesmente ao ciúme de concorremcia dós colonos europeos, cujos interesses prevalecerãona assemblea, -
Devo accrescentar que, dominado aquelle sentimento/loi ultimamente revogada á medida, segundo se lé norelatório dos commissarios inglezes de 1868 pag. 49*«Em 4864 a legislatura de Nova Galles do Sul pro-amigou uma resolução para regular e restringir a immi-

gração dos chins por meio de um imposto de 40 librassobre cada immigrante chin do sexo masculino quechegasse depois da data da resolução, e limitando muirestnctamente o numero que cada navio podia conduzir.As estatísticas da população recebidas da Colônia nãooeclaraoo numero de chins chegados nestes últimosannos; deve-se porém concluir que as apprehensSês queprovocarão a Resolução de 4861 não se realizarãovisto como na sua ultima sessão a legislatura revo-
gou-a. »"¦>'

« Quanto aos Estados-Unidos (prosegue o collega á
pag. 24), os perigos que se nos antoihão era relação aonossp paiz. çom a importação de asiáticos, desappareeema vista de sua compacta população de 33 milhões de in-dividuos que apresenta, de uma immigração espantosa,eaa qual nove décimos é de origem européa. »E é com estas curtas linhas, de quem não mostrou bmesmo amor ao laconismo na dissertação histórica/eantnropologica, que o collega se pretende desembaraçardos formidáveis testemunhos, contrários á sua opinião,de Cuba, da Austrália e dos Estados-Unidos %

{Continua,}
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Cândido B. de Souza Farsa.
Carlos Conrado Niemeyer, Engenheiro e
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César Farani, Negociante.
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Diocleciano L. A Mello Cunha, Engenheiro. .,x
Domingos Farani, Negociante.
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• Felippe Jansen C. Albuquerque, Advogado. m ^
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em ffêf®.
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Curreio Nacional*
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Futuro dos Hospícios de alienados no Brazil, pelo Dr.
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Rio de Janeiro , 1870. — Typ. Universal de Uemmert, ru* dpS
Inválidos, 61 B,
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