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Mechanica Industrial
Motor pneumatico de Bourdon

Este apparelho fúnda-se nos mesmos
principios que os barometros metallícos.

Consta de um tubo metallico, cliato,
flexível e curvo.

Quando se rarefaz o ar dentro do tubo,
o excesso de pressão exterior da atmosphera
faz approximar as extremidades do tubo ;
quando o ar de novo entra dentro do tubo,
a elasticidade do metal faz afastar as extre-
midades.

As oscillações dos extremos do tubo
convertem-se no movimento de rotação do
volante por meio de bielles e manivellas.

TJm distribuidor composto de um cylin-
dro com oiiMos estabelece alternadamente
a communicação do interior do tubo com a
atmosphera e para um tubo que communica
com um reservatório em que existe o vácuo.

O cylindro do distribuidor recebe movi-
mento de vai-vem do eixo do volante por
meio de um excêntrico e tirante.

O vácuo é feito no reservatório por
meio da machina pneumatica ou por meio
de corrente d'agua e pôde a rarefacção ser
continua ou fazer-se por uma vez o vácuo
em um grande deposito, de modo que haja
rarefacção sufficiente emquanto funccionar
o motor.

A machina de Bourdon também pôde
funccionar com ar comprimido ou vapor.
Neste caso, quando o vapor ou gaz compri-
mido entra dentro do tubo afasta as extre-
midades do mesmo; e quando nelle entra o
ar atmospherico a elasticidade do metal
approxima-os.

As variações que soffre a elasticidade
do metal com o tempo ecom o uso, affectando
directamente a acção do motor, constitue

1

um grave inconveniente que apresenta este
engenhoso machinismo.

Lubrificador de cylindro de machina
de vapor

Consta de um vaso com dous reparti-
mentos com torneiras que se atarraxa sobre
nm orifício do cylindro de vapor; no reparti-
mento superior introduz-se sebo que funde
pela acção do calor do cylindro e passa para
o repartimento inferior logo que se abre a
torneira de cima. Fechando esta torneira e
abrindo a debaixo o vapor entra no reparti-
mento inferior por um tubo que chega quasi
até acima, munido de válvula na parte supe-
rior, fazendo passar o sebo por um orifício
do fundo para dentro dos cylindros cujas
paredes vai lubrificar.

Lubrificador para superfícies gyrantes
Consta de um vaso tendo um orifício

inferiormente, que se pôde abrir mais ou
menos por meio de uma torneira com para-
fuso.

O vaso adapta-se a uma abertura que
tem a chumaceira; o azeite que se contém
no vaso passa lentamente pelo orifício e es-
palha-se sobre a superfície da arvora e assim
alubrifica. ,.' .

Motor de gaz de illuminação. Machina Lenoir

Tem este motor o aspecto de uma ma-
china de vapor de cylindro horizontal; o
movimento rectilineo alternado do embolo
do cylindro é obtido por meio da dilatação do
ar, produzida pela combustão do gaz de illu-
minação dentro do cylindro, alternadamente
de cada lado do pistao; a entrada do gaz de il-
luminação é regulada por meio de uma gaveta,

s. a.
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com um distribuidor collocado de um lado
do cylindro -. mas a gaveta, além do onficio
para a passagem do gaz, tem outros orifícios
para a entrada do ar; a grandeza das aber-
turas regula as proporções da mistura de ar
e gaz; a inflammaçao da, mistura é produ-,
zida por faíscas electricas de um apparelho
de iuducção de Rnlimkorff, obtidas entre
inflammadores, collocados nos tampos do cy-
lindo na parte de dentro, e que se compõem
de dous fios de platina próximos mettidos em
pequenos cylindos de porcellana; um dos
flos commnnica pelas peças nietalhcas rta
machina com um dos fios induzidos do appa-
relho de inducção, e o outro '.communica com
umcommutador collocado sobre a arvore (o
volante, o qual communica com o outro polo
do apparelho de inducção. O comm.ttador é
formado de dous segmentos, cada um dos
nwaescommunica paraum dos inflammadores;
durante o movimento de votação do volante
os segmentos do commntador encostao a_l-
ternadamenteaumamola em commumcaçao
com o apparelho de inducção, e portanto, as
faiscas rebentão altemadamente em cada um
dos inflammadores, donde resulta alternada-
mente a inflammaçao da mistura de gaz e ar
de cada lado do pistão.

O gaz deve estar misturado com bas-
tanfe ar, pára não haver explosão. Os produ-
ctos gazosos da combustão sahem docylindo
por meio de umà gaveta, collocada do outro
lado do cylindro. O movimento de vai-vem do
nistão é convertido no movimento de rotação
do volante por meio dabielle e manivella; as
Gavetas recebem movimento da arvore do vo-
fante por meio de excêntricos etiradores.
O cvlindro é envolvido por uma espécie de
camisa, por onde corre continuamente agua
fria, para absorver a enorme quantidade de
calor desenvolvido pela combustão do gaz.
Antes de entrar no distribuidor o gaz passa
em um balão de caontchouc, «pie impede as
variações de pressão por effeito das oscil-
lações devidas ao funccionamento da ma-
china

A machina de Lenoir só tem vantagem
na pequena industria para trabalhos de pe-
ouena dáração, pela promptidao com que
começa a funecionar e cessa o movimento e
«elo pouco espaço que oecupa ; para grandes
torras ou para trabalhos de maior duração,
é muito inferior ás máchinas de vapor, por-
oue é mais dispendiosa e o seu trabalho
menos regular. Um dos,inconvenientes da
machina de Lenoir é a enorme elevação de
temperatura do cylindro, M ê uma causa de
Sioraçáo e de difficuldades no bom func-
cionamento. ;

Indicador magnético de nivel

(i.ETHtJiLiÈR-PiNKi.)

Consta este apparelho de um tubc»-de
ferro atarrachado sobre a caldeira, tendo su-

periorraente uma caixa de cobre, da qual uma
das faces é graduada exteriormente em cen-
timetros, para cima e para baixo de zero

Dentro do tubo ha uma haste,_ tendo In-
feriormente um fluetnador, que boia sobre a
agua da caldeira, e na patte ™p«ior ton wu
magnete que attrahe, através da parede da
Taila de cobre, uma agulha de aço collocada
entre a face graduada e uma chapa de yidio

Quando o nivel d'agua está no•$eu logar,
a agulha se acha sobre o moU escala;
segundo a agua falha ou sobeja, o nível
desce ou sobeje igualmente o fluetnador com
a haste e o magnete, e portanto tambem a
agulha sobe ou desce arrastada pela atüacçao
magnética, indicando na face graduada o

quinto o nível d'agna está abaixo ou acima
do que deve estar. ,

Serve este apparelho para indicar a ai-
tura do nivel d'agua nas caldeiras a vapor.

Nova machina para galvanoplastia
O Sr. Herman Boissier, de Nova-Yoik,

inventou ultimamente, para galvanoplastia,
um dynamo disposto de modo a fornecer duas
correntes; uma, dando um deposito rápido,

,a outra um deposito mais lento sem a íntro-
'duecãode nenhuma resistência no circuito
externo, como ê necessário habitualmente
com as máchinas ordinárias.

O indueto da machina é munido de bar-
ras rigidissimas de cobre, e os pontos ue
contacto são soldados. Os imans sao enro-
lados em largas fitas de cobre e ligadas di-
rectamente, de modo a não formar um umeo
rolo. As travessas, que formão um arco em
cima dos imans, são de ferro forjado e con-
stituem a resistência no circuito derivado.

IO numero dessas travessas em circuito, e,
Ipor conseguinte, a intensidade da corrente.
! podem ser modificadas por meio de um com-
|mn tador.

A acção da corrente poderosa para o
trabalho rápido dá-se nas extremidades liga-
das ás escovas, ao passo que apara o tra-
balho mais lento é nas extremidades ex-
ternas, nas extremidades dos imans.

1 Quando quer-se utilizar-se as duas cor-
rentes ao mesmo tempo, tira-se do circuito
o numero de travessas necessário, de sorte
que os banhos reunidos nas extremidades
tornão-se a nova resistência. Utihza-se assim

\
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a corrente que se perderia com o aque-
cimento das travessas de ferro, e a fracção
da corrente assim derivada é empregada para
um trabalho lento.

Este processo evita a introducção das
resistências estranhas no circuito quando
emprega-se uma única machina para vários
trabalhos, e permitte realizar economia con-
sideravel.

Essa machina funcciona com bom êxito
em v$tos estabelecimentos de Nova York.

Manometro metallico de Desborde
Consta de um tubo metallico communi»

oando com o apparelho em que está o vapor
ou gaz e tendo dentro um pequeno piston
sobre o qual o vapor actua.

0. piston tem uma haste que encosta
a uma lamina metallica fixa nas extremi-
dades. Esta lamina curva-se tanto mais
quanto maior é a pressão exercida pelo vapor
sobre o piston.

O movimento da lamina é transmittido
â agulha por meio de uma alavanca com
sector dentado e carrete.

Uma pequena nota solicita a alavanca
no sentido opposto e faz cora que esteja sem-
pre encostada à lamina.

Gradua-se o instrumento comparando-o
com um manometro de mercúrio. O mos-
trador está graduado em atmospheras, equi-
valendo cada uma a pressão de 1033 gram-
mas por centímetro quadrado.

Este instrumento mede a pressão dn
vapor até 8 atmospheras.

Martello a vapor de duplo effeito

Compõe-se de um eylindro vertical lixo
em posição invertida sobre nm supporte de
ferro; a haste do piston sane pelo tampo
inferior do eylindro e sustenta um pesado
martello; por baixo sobre o solo ha uma bi-
goma sobre a qual se colloca o corpo que se
quer forjar pela acção do martello.

Ao lado acha-se uma caldeira, onde se
evaporisa a água por meio de cinco lampa-
das de gaz

vapor este só actua por baixo do piston
para o fazer subir e logo que o piston chega
á parte superior de seu curso, o vapor per-
dendo-se na atmosphera é o peso do piston
que faz cahir sobre o corpo que está na bi-
gorna, porém a acção dos martellos a vapor
de duplo effeito é muito superior; além disso
póde-se com este aproveitar a expansão do
vapor, o qual dá uma grande economia.

Por baixo do piston deixa-se ficar ás
vezes algum vapor cuja contra-pressão faz
de almofada, amortecendo as pancadas do
piston e contendo a deterioração.

A entrada do vapor por baixo ou por
cima do piston póde-se regular á mâo
movendo-se a gaveta por meio de uma ala-
vanca á mão; ou então pôde ser regulado
automaticamente, recebendo a gaveta movi-
mento da própria haste do martello por
raeio de alavancas; o primeiro modo, porém,
é o mais commum.

O vapor nos-martinetes tem geral-
mente uma alta pressão de quatro ou mais
atmospheras e o effeito é tanto maior quanto
mais pesado é o martello, a altura donde
cahe, a superfície do piston e a pressão do
vapor. *--

Este martello é um dos mais poderosos
instrumentos para a industria que se bazêa
no ferro e no aço. ,<s

Manometro metallico de Bourdon

Consta de um tubo metallico elástico,
de paredes flexíveis e secção elliptica, re-
curvado e fixo por uma extremidade e tende
na outra uma alavanca com agulha que se
move sobre um mostrador.

Por meio de uma torneira põe-se em
communicação o interior do tubo com a cal-
deira, o vapor actuando sobre as paredes
internas do tubo afasta os seus ramos, dimi-
nuindo a curvatura tanto mais quanto maior
fôr a sua pressão e a agulha move-se sobre
o mostrador.

O instrumento gradua-se comparando-o
com um manometro de mercúrio.

Serve este apparelho para medir a pres-
são do vapor; padrão graduado até 18 atmos-

O vapor vindo da caldeira entra pela pheras para examinar e provar .as caldeiras
parte inferior do eylindro e faz subir o
piston.

Depois faz-se passar o vapor para a
parte superior do eylindro, communicando a
parte inferior com a atmosphera; perde-se
pois no ar o vapor que havia levantado o
piston e o vapor da caldeira actuando por
cima do piston fal-o descer e o martello vem
bater sobre o corpo collocado na bigorna.

Em muitos martinetes ou martellos a

e osmanometros.

Válvulas de segurança para caldeiras a vapor

Consta de uma válvula, que se adapta
sobre uma abertura circular que têm as
caldeiras na pãtte superior; a válvula tem
nns prolongamentos inferiores que entrão
no canal da abertura e que a dirigem, dei-
xando passagem livre ao vapor quando a

f.
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válvula se eleva; sobre o dístico da.valvula
está.uma haste ou outelo, sobre o qual, se
apoia uma alavanca de segunda espécie com
um peso na extremidade ; quando a tensão
do vapor excede á pressão exercida sobre a
válvula, esta é levantada e o vapor sahe ;
deste modo evita-se que a tensão do vapor
exceda ao máximo que se pretende, e, por-
tanto,, .evita-se as explosões devidas a ex-
cessqs de pressão.

Como sobre a válvula actua a pressão
atmosplierica, a pressão exercida pelo peso
sobre a válvula deve ser igual ao máximo
numero de atmosphèras de tensão do vapor
mçnos uma, cada atmosphera eqüivalendo a
l,k033 por centímetro quadrado de super-
ficie da abertura da válvula. A relação entre
o peso da extremidade da alavanca e a
pressão que carrega sobre a válvula é a
relação inversa dos braços da alavanca.

Exposições..
Juizo critico do Jornal do Commercio sobre a

Exposição Preparatória Universal de
Pariz.

Exposição Brazileira Preparatória

Está marcado o dia 10 deste mez para
a inauguração official da exposição prepara-
toria dos produetos da industria nacional,
que devem ser remettidos ao certameu uni-
versai de Pariz em 1889. A exposição effe
ctua-se no edificio do Lyceu de Artes e
Officios, oecupando sete salas do pavimento
térreo, quatro do primeiro andar e tres do
segundo, e como os espaços preenchidos vão
desde as proporções de vastos salões até
limitados gabinetes, ainda é possivel que o
seu numero augmente, á vista da crescente
concurrencia, dos últimos dias.

A sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional muito tem contribuído para o êxito
do tentamen, e a commissao executiva,, com-
posta dos Sfs. Bittencourt da Silva e André
Gonçalves de Oliveira, desenvolveu a inex-
cedivel actividade que era de esperar de
cavalheiros competentes e experimentados
em ,no.ss£i pugna pelo progresso industrial.
A commissao central deve lisongear-se de,
apezar da tardia época em que se resolveu o
CQÍftparecimento industrial em Pariz, .ter
encontrado auxiliares tão dedicados e a
meihov. vontade nos industriaes da nossa

zona. O Sr; Visconde de Cavalcanti, accei-
tando a missão de realizar um alto pensa-
mento, c mo sempre,, tão profícuo a nosso
paiz, não encontrou, de certo, entre nós a
falta de comprehensão da idéa patriótica, e
o*resultado excederá suas previsões, pois é
impossível que o recinto brazileiro na kx-
posição de Pariz possa encerrar osartigos
principaes da exposição preparatória edas
que se annuncião nas diversas províncias.
Desde a ultima exposição universal o Brazil
dilatou-se em estabelecimentos manufictu-
reiros, e hoje a parte primorosa de nossos
produetos fabris já eqüivale á totalidade do
primeiro inventario de 1862. Se em agncul-
tura e industrias extractivas augmeútenios
mais na quantidade do que na variedade è
excellencia dos produetos, é innegavelqtie
as manufacturas do paiz já ultrapassarão a
época inicial eentrão em período de robustez,
que é de grande vantagem as nossas finanças
e povoamento.

E' a exposição universal de Pariz um
inventario comparativo da actividade hu-
mana nas duas épocas 1789-1889 e a sei-
enciateve a maior parte na enorme expansão
realisada. E' sob este alto ponto de vista
que os iniciadores do nosso compareeimento,
talvez, assentassem a sua resolução e nin-
guem negará a utilidade e respeitabilidade
desta philantropica decisão.

O Brazil não pôde deixar de tomar parte
no inventario comparativo do globo, pois a
simples recordação das condições em que o
paiz estava nos últimos annos do interior
século, segundo refere o navegador Cook e
outros viajantes confirmão, deve dar-nos o
maior prazer em apresentar as provas do
nosso adiantamento.

Quando a vida nova do Brazil pede o
auxilio estranho de todas as capitães,—o
da intelligencia, o dos braços e das finanças,
não é o menor incentivo á acquisição desses
meios a exhibiçao dos documentos industriaes
que prov&o as habilitações do paiz á mak
nobre assimilação da civilisação occidental.

Está em nossas tradições históricas ou o
das exposições de industria. O Marquez de
Pombal, espirito brazileiro em muitos pontos
foi na Europa o primeiro applicador á sócia-
dade dos methodos philosophicos e se a
violência tirou por vezes o lustre a seus
actoSj entre os censuráveis não entra de
certo a exposição ou exposições de maau-
facturas nacionaes feitas em Oeirase, Lisboa,
uo ann-, de 1775. A exposi.ção de Pariz em
1798 què consagrava o centenário do regimen
democrático nãu loi mais do que a recordação
do acto de Pombal. A Inglaterra reduzio
estes eusaios a um methodo mais geral e

\
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experimental, na exposição universal de
1851 .Este foi o primeiro exame das situações
especiaes da industria nos diversos paizes
çiviíisados do globo, e dessa confrontação
não fôrão os menores a lucrar paizes queaté alli a Inglaterra explorara quasi sem
concurreucia. Ahi se aprenderão muitos me-
thodos e se conhecerão instrumentos indus-
triaes que erão privilegio de poucas nações,
Não compareceu a esse certaraen o Brazil,
mas tomou parte no de 1862, que foi o
ultimo dalnglaterra, contentando-se a grandeTyro de nossa época com a experiência
feita.

Desde a exposição univeral de Londres,-
em 1851, realisá.rãe-se as seguintes grandes

. exposições : a de Pa> iz em 1855, a de Lon-
dres em 1862, a de Paiiz em 1867, a de
Vienna d'Austria em 1873, a de Phila-
delphia em 1876, a de Pariz em 1878ea
que está em execução, de Pariz, em 1889.
Além disso derão-se outras mais ou menos
internacionaes, como as de Buenos-Ayres,
Malbourne, Valparaizo, Amsterdam, An
tuerpia, Berlim, Barcellona, etc, ete.
Nestas ultimas, o Brazil tomou alguma parte
graças aos esforços do Centro da Lavoura e
Commercio ; e o bom nome da nação cresceu
pela divulgação de seus produetos. Talvez
devamos parte da actual corrente de immi-
gração e a de capitães estrangeiros à pro-
paganda do centro, que mereceu com jus-
tiça o apoio de nossas administrações mais
adiantadas.

O Brazil compareceu nas seguintes
exposições internacionaes : a de 1862 em
Londres, a de 1867 em Pariz, a de 1873 em
Vienna d'Áustria, a de 1876 em Phila-
delphia e a de 1882 em Buenos-Ayres. São
incontestáveis os fruetos que se tirarão de
algumas dessas exposições. Ainda hoje os
relatórios dos commissarios brazileiros na
exposição de Londres em 1862,. são modelo.-,
no seu genro. O Sr. Dr. Bento José Ribeiro
Sobragy, tratou com .a maior proficencia das
machinas e instrumentos de agricultura; as
minas e produetos metallurgicos fôráo estu-
dados com o maior proveito pelo capitão
Joaquim de Souza Mursa e Io tenente Ângelo
Ferrão ; os produetos agricolas e industriaes
pelo Sr. Dr. Antônio P. de Mello Barreto-,
as estradas de ferro e motores hydráulicos
pelo 1° tenente Antônio Pereira Rebouças,
os vapores navaes pelo 1° tenente Araujo
Silva, e outras especialidades com com-
petencia igual. Vê-se alli" quanto então se
prezàvão, e estudavão os diversos ramos de
producção nacional, que depois fôrão sup-
plantados pelas culturas exclusivas. Os
dignos commissaiios de 1875—1876 em Phi-

ladelphia trouxerão-nos idéas novas e utilis-
simas na reforma scieutifica de nossos meios
de industria e ainda boje os seus relatórios
são pontos de partida dos melhoramentos
econômicos. X .• ... x .¦

Com estes cinco comparecimentos aos
grandes certamens o Brazil gastou
1.435:8940358, regulando quasi a média de
300:0000 em cada exhibição, mas ninguém
dirá que as applicações effectivas. fossem
mal empregadas. Outr'ora julgava-se que o
dinheiro gasto na colonisação fôra Um des-
perdicio, agora a população colonial con-
tribue com mais de 25.QQO.;0003> por anno
.p_ar_a_a nossa exportação, e de certo que este
juro é muito superior ao do capital em-
pregado. As exposições destruirão muitos
preconceitos e despertarão felizes emulações.
Na de 1875, já os objectos expostos subião
a 2686, mas, na de 1881—1882 os exposi-
tores fôrão 1120 e os objectos expostos 800U.
A actual exposição preparatória é apenas
um florão dos melhores produetos da curte,
Rio-Grande do Sul, Santa Catliarina, Mhias,
S. Paulo e provincia do Rio, e mesmo assim,
só avultão as das tres primeiras circumscri-
pções. A maior parte de Minas, o Espirito-
Santo, Bahia, Pernambuco, S.Paulo, Pará,
etc, não terão tempo de mandar para açjai
os produetos das exposições parciaes que.
abrem-se no decurso de Janeiro. Para os
que estudarão, como nós, em 1875 e 1882,
os progressos realisados, é innegavel que a
exhibição selecta e limitada de 1888 dis-
tingue-se pelo seu verdadeiro caracter in-
dustrial, e as 200 officinas desta zona que
concorrerão á Exposição Preparatpria darião
em Pariz a melhor idéa do muito que pra-
ticamente caminhámos em quinze annos. Os
capitalistas não receiaráõ confiar seus fundos
a um paiz que tem jazidas carboniferas
como as do Rio-Grande do Sul, officinas
nacionaes montadas como as da estrada de
ferro D. Pedro II, fabricas de tecidos como
Rlieingantz & C, do Rink, do Brazil Indus-
trial, da Petropolitana, e outras não menos
admiráveis,— produetos vinícolas como os
que existem em Santa Catharina, Minas e
Rio-Grande do Sul, cereaes como os das
colônias, cerâmica como a da corte e Santa
Catharina, obras.de talha e marcenaria como
as esplendidas fabricas desta cidaderfernr
como o de Ypanema, algodão como pilo
Ceará, Maranhão e Pernambuco, assucar
como os dos engenhos centraes, líquidos
alcoólicos como os da corte, e colônias, pro-
duetos chimicos que não cedem aos francezes,
e uma variedade infinita de artefaçtósq.
se apprqximão antes das artes decorativas
do que aos industriaes communs. Lóngé seria.
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apontar os f^^SSÍ^^SSÁ
risco de commettérin ustiças. -«JJJJg**
comprehendeu que se sao 

%****£
Ferres, as flores artificiaes de Mme. BMW-
*££* outros primores que na exposição

acima destaslouçanias da ai te aevemeoi
locar-se para utilidade geral, as grandes
ndusSasVe supprem o c—° mtern -
eque, como os tecidos djEink ede Kiiei

nhantz & C., as cervejas do Sr. A. Klmger
Tas conservas alimentícias do Sr. Victor
àWíSffl** Para a nossa exportação™ is,, __* conhecidos nos paizes estran-

de uma industria artística, a da «agem.
O Rio de Janeiro, árido, nu, arenoso de.1870,
autes que o edilato do Sr. conselheuo Fer
reira Vianna o regenerasse, era JWHJg»
rente da nossa cidade esmaltada de Peques
na maior parte devidos ao gosto e sciencia

estai dVe6Migue Ângelo o 
J=^toda . as artes modernas, e que nessa lauo

r osa Sa do XVI século 
^Jjg^rlpVinci um enunciador das granaesaes

B> um bello trabalho de nos o ülustree as conservas w»-.-- ~_ .nrtftCs0 E' um bello trabaino ae bw»»
Michel coutribwm para a nossa exportação & mu Almeida Reis.
Smeç&oaser conhecidos nos-J^J^I ^SSSto o espectador os ta

..___,„ ta „= noas,.», cafés, assucares, cacaos, u ,, r» _«».. a deusa
....-uto aser conaecmu» u«» p—»»— ——
geSsJà os nossos cafés, assucares em*»,
ESes, S -racha, doces, frutas, bordados
etc Seoifco a consideração internacional
mas agora os novos artigos que a argao a

noia^sphera de ac# f^^gapreciados. Os comraissanos da¦ eWJJSj"
de 1862 que ainda vivem, e n.o sao de

tor Cândido O. aa um*™™r ,¦ 
Bnfrent&o o espectador os bustos ae

Apollo do Bel vedére e Diana, a deusa esquiva
dis caçadas Logo ao lado está uma saleta,
d nomuiada Thevet e que commemora <> m-
troductor da industria do tabaco no,BrazU-
Servemlhe de pórtico interno duas püastras
de fumo em folha do mais elegante aspecto.

YL.*~> „,,»„_.« ftThibicões notáveis, distingueanreciados. us conuuissa.» .«=- "™ Z?e -'A* Aa fnmn pm folha do mais eiegaruiro^.i"-—
de 862 q^ ainda vivem e n*g itSfiSiexhibiçoesnotáveis, distingue
nossas menores illustrações, devem »PPj^Í^^^ftórleaíte rape e outras de cha
TTJtT, industrial de 1888 a realização se a de uma taOricaae ^.^nossas menores uiusiraiyuo». »»'- .í'r~„„
E no florao industrial de 1888 a realização
deS1?t£convencer.nosderocafe,

Cassim como a cultura exclusiva de assucar,
(asBimwuw* diamantes, outras

sTIde «ma fabrica de raPé e outras de cha-
rutos, cigarros, fumos desfiados e deUôad|S
|Sb3ftJfptócommodaçjoCF»**Década uma daremos detidamente logo

a _ _• „ «loo-Qo f.st,p_a,o nreencniaas eB'preciso convou^i-¦¦«-»*"u- - • 'np,0»da uma fanaremoe aeuu»uiw»«, ~o-

(assim como a cultura «^^J^Ce^Si» classes estejâo preenchidas e
ou as minas de ouro e «gg**^ IS^ M í«P0^ « l»"*^-^'
manias de períodos «©^«^^íJj^^lí^attè te»Bva«rteul»mtUite enviou o Sr. con-
—não é nem convém que seja a nossa umoa rap^ Moreira aos fabricantes.
tee financeira. Em 1809, rt»ioajbtonj 

j'^^^"^ em nossa fiQ-
do nosso commercio, a Pata a «portava Awe v ^ ^ monotonia, deca^
apenas 3,903 arrobas de café, .Rio de.1ia sao^con j acertada a
neiro 800, entretanto que o Pará já expor-1*anão que uj doLycêo, que é o
Svan,25Qarrobas- aborracha eraapena 

J^^SriT& artes eofficios pro-
um accessorio secundário pa) » PJJ « 

Cde todos os adiantamentos artísticos
Belém. Assim mesmo os variados germens logo a toa ^ bem pronunciados
rndustriaes desse tempo «neteatavío uma 

^ebacara sao, sem duvida,
população de 3 000,000 de hab»^
SrL poucas e nem minguadas as foi tunas, u a tenoe« 

^ £rtefactos e a enorme inju-
nadráo monetário era de ouro e a circulação iMf»»»^ „*„ ™ envolvimento das
ÇESSJr '«*«f.W voltar as origens índus-metano era uo ™<-« »«* — ---j.
mptkmea Cumpre voltar as origens índus-
fis da' He fertílisar as finanças pela
vSdade || industrias.internas. A ex-

mm si todos os arteiactos e a "r. ..__*!"
Sa da immigraçáo no desenvolvimento. das

Sistrias. Os nossos fabricantes sáo o» fia-

raSs da íVmericae unem ao polido da máo
Sf:S .. „Aflf,ilezas de gosto de um povotriaes da naç&o e xerunsai »_. «»—r- f da * merica e unem ao pouuu u» «*»-

vSdade daVindnstrias Hf"?^^ !SX^S£S&ta> de gosto de um povo
posição nacional P^P»™*0™ SfabS? ém S as bellas artes sáo populares. A

elles se exhibirem. eC ramo lucrativo egeneralisado de nosS<
Undristria que apresenta specimens similares

\lZ*So»!,diP Europa e outros de desço-

L-mm. P-ra »«»^« AT SS_J-SI5S^^SSSÍ«-
tibulo SEU,¥ Art^ eOfflcios..ErtA^IjJ^CSSÃ* a miíeralogia, a,



O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL

que podemos ser grandes produetores neste
gênero. Não podia ligar-se melhor nome a
esta sala do qne o do sábio mestre fundador
de nossos serviços hygienicos.

Quasi em frente fica um grande salão,
dividido em tres partes, e que encerra as
exposições das principaes fabricas de tecidos
e todos os modelos e amostras relativos á in-
dustria da seda. A parte central tem o nome
illustre do Marquez de Pombal, o brazileiro
de coração que sonhou um dia o centro do
império luzitano em Belém, a cidade do Ama-
zonas, que em frente tinha África, ao longe
avistava a península hispânica, á esquerda
recebia os tributos dos rios do oeste, e á
dextra lançava mão ao Brazil actual. A' es-
querda do espectador fica a parte do salão
sagrada ao Conde de Athouguia, que antes
de Pombal mandara fundar fabricas de te-
cidos no Brazil. O lado que é oecupado pela
exposição de seda tem o nome de Visconde
de Sepetiba, a quem a provincia do Rio deve
a immigração e muitas obras industriaes.
O Sr. capitão Rezende e sua Exma. senhora
alli apresentao todos os processos das indus-
trias da seda, desde o bicho na amoreira,
desde o laborioso insecto habilmente mode-
lado em grande, até a fi rmação dos casulos,
dos fios e dos tecidos. E.-ta exposição é um
testemunho dos sacrifícios, da tenacidade,
da applicaçao dos distinetos introduetores.
Machinas, modelos, instrumentos custosos,
nada os assustou, até que agora estão em
vésperas de realizar a creação de uma grande
industria, em que serão auxiliados pela se-
ricultura das provincias. Esta exhibição que
em Philadelphia incitou os americanos "
crear uma das suas principaes industrias de
tecidos da actu alidade não pôde deixar de
entre nós causar útil effeito.

Segue-se, ao salão dos tecidos, outro
dedicado á imprensa diária, e que é encimado
pelo nome do Jornal ão Commercio, como mais
antigo dos periódicos nacionaes. Essa sala é
destinada a objectos fundidos em metaes, em
que além da balística, existem já obras de
valor quasi artístico, pelo acabado e elegante
desenho. Unir a idéa da fortaleza da im-
prensa á dos metaes, é uma intuição exacta
das forças positivas da sociedade moderna.

No mesmo pavimento, ao pé da escada
que dirige para o alto, ha uma série de salas,
a que dá entrada á do Visconde Mauã, ver-
dadeiro progenitor do movimento industrial
queseguio-se a 1850. O busto do nobre
industrial, que hoje já cansado pelas lutas e
decepções, pôde assistir á própria apotheose,;
parece sorrir ao mundo dos caminhos de ferro:
que o cerca, e prometter ao visitante o in-
gresso em um foco novo de actividade—o

colonial. A ingratidão dos tempos não fará
esquecer o nome do Irinêo E. de Souza, nome
verdadeiramente nacional. Ao pé está o
órgão orchestra do.Sr. Gustavo Engelek, um
artefacto engenhoso que parece destinado a
fazer reboar pelas salas o hymno do trabalho,
que é o verdadeiro emancipador do povo. As
paredes têm notáveis desenhos das diversas
applicações mathevnaticas á construcção da
via-ferrea D. Pedro II, que os expõe e disso
são dignos. As officinas da mesma estrada,
qne hoje prestão serviços ás emprezasde
viação offereeêrão modelos de todos os seus
trabalhos.

Alli o ferro do Ypanema brilha em unia
roda magnífica de wagon, e em uma outra
roda adrede partida que causa verdadeiro
prazer pela excellencia da afinação e granir-
lação. No alto de um pedestal vl-se o modelo
do busto da estatua de bronze do pro-
gresso, pi odueto das mesmas officinas e que
está na sua estação centi ai. A casa da
correcção, que brilha na exposição pelos ar-
tefactos em madeira e pedra, tem nessa sala
uma escada dupla, representada em elegante
e reduzido modelo.

A essa sala, seguem-se as duas deno-
minadas da Associação Industrial, a quem se
deve a magnífica exposição de 1882,. e da
Reunião de Expositores que é um centro de
idealistas industriaes, aspirando á mais
bella e urgente tentativa, á de um palácio
permanente de nossa industria, idéa. digna
da protecção de um Luiz XIV ou de um Fre-
derico II.

Estas salas estão a cargo da actividade,
da extrema polidez e intelligencia techinica
do Sr. Alfredo Michel, um dos mais esfor-
çados paladinos da idéa. Na entrada da
segunda sa'a, está uma fonte com pedestal,
de granito azul de nossa cidadtf. a urna, as
facetas, o polimento artístico da pedra re-
velão um esculptor, ainda mais notável pela
resistência da matéria. Ahi se vê que ma*
gnificos monumentos se poderiâo fa?er com
asse granito, que reflecte nas granulações o
azul e as tempestades de nosso céo. A casa
da moeda, um dos nossos melhores edifícios,
confirmará essa opinião dos entendidos.

A primeira sala tem do lado direito di-
versas pyramides de garrafas das fabricas
de cerveja, outra das melhores amostras dos
licores e preparados alcoólicos dá fabrica
Fritz Mack, que se distingnepã pela ele-
gancia do vazilhame, amostras das fabricas
de chocolate, etc,, ao centro um grande mos-

I trador longitudinal e outro ao fundo contendo
! excellentes vinhos, licores, conservas ali-
j mentidas, manteigas, olèos vegetaes, banha,
! cereaes, matte, aguardentes, yiaagrès, etc,
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das provincias do RiO-Grande do Súl, Paraná
Santa Catharina e do Rio de Janeiro. Todas
as exposições das províncias do sul poâsuem
nm caracter positivamente industrial e.ja
constituem exportações para o consumo in-
ter provincial.; '0 .

Às diversas qualidades de matte aa
fabrica Fontana, da cidade de Coritiba,
estão expostas em volumes astisticamente
preparados, realçando-se as pequenas bar-
rie .s, feitas com tiras das mais lmdas ma-
deiras do Paraná.

A disposição geral da ultima sala, a aa
Reunião dos Expositores, é a mesma. No-
tão-se ao lado direito os mosaicos em madeira
da casa dacorrecção, as collecções de pe-
daços de madeiras de Minas e Santa Catha-
rina e um agrupamento de bonitos ladnlhos.
O Imperial Instituto Agronômico apresenta
diversas amostras, assim como o Museo
Nacional. O primeiro exhibio em uma vitrina
snecimens de algodão e café das qualidades
mais raras, e a Ramie, desde o estado na-
tural, até á extraeção das fibras e fabrico de
ma delicado chapéo. Ha minérios doArroio
dos Ratos e outros pertencentes ao Museo.

Ao fundo da sala, agrupados em um
mostrador especial estão os bellos produetos
emcrystal, vidroebarro da fabrica Esberard.
Ao lado, ficão-lhe as manufacturas cerâmicas
de duas fabricas de Santa Catharina. No
lado opposto, excellentes amostras de canos
debarro. '-._.« ,1 ..„_.

Ao centro da sala notao-se produetos
coloniaes, chá, trigo, matte, arroz, etc,
ôtr.¦": Deixando-se o mundo industrial do pri-
meiro pavimento, sobe-se por uma elegante
escatla á industria artística do segundo pa-
vimento. Na parede fronteira a quem desce a
escada, um hábil pintor lançou dentro de uma
corta de .flores alegehda: «Deus, Pátria e
Liberdade- . .. . .

No 1- andar á esquerda esta uma galeria
completamente oecupada por excellentes
trabalhos de photographia. O salão central
tem o nome do Sr. D. Pedro II, o grande ci-
dadão, a quem a industria deve 40 annos
de paz e animação. A' esquerda deste salão,

queacha-seacargodo illustrado Sr. J. Albano
Cordeiro Juníor, está um lindo gabinete,
enfeitado daí Üõres artificiaes de Mme. Ro-
senwald, e que é dedicado á Prineeza Impe-
rial Regente. Segue-se do mesmo lado um

gabinete com o nome de José Mana dos Reis,
ondé*estão as delicadas amostras de sua an-
m fabrica e outras de ourivesana. O salão

principal é cortado por outro, que a alta
consideração em que a commissão executiva

tém o seu chefe fez dedicar ao Sr. Visconde

de Cavalcanti. E' um verdadeiro museo ar-
tistico, coma exposição numismatica da casa
da moeda, adà fabrica de meias, a das obras
de typographias, lindíssimos calçados, con-
fecções, papeis pintados, etc, etc. Por esse
salão transversal entra-se na sala Grandjean
de Montigny, em que ha uma collecção de

pinturas, entre as quaes distinguem-se as de
frutas, um verdadeiro primor do realismo.

O acertado gosto da commissão collocou
no salão imperial essas magníficas obras de
marcenaria, de talha, de xarão, de tape-
caria, que são desle a origem nacional a
honra de nossas artes. E' um deslumbra-
mento. No principio estão as confecções de
modas, as flores artificiaes, e na parede uma
magnífica collecção de paisagens em plioto-
graphia do Sr. Marcos Ferrez, onde se ve a
medieval Ouro-Preto, o Itacolomy e uma
avenida de floresta, que é um primor. Os
artistas parão na entrada do salão, para
admirar uma photographia de Nicholson òs
Ferreira, de Campinas, que representa o
enérgico e expressivo perfil de uma dama.

No segundo andar estão as exposições
escolares dos collegios, e, em um elegante
salão, magníficas malas, iguaes aos producto
da arte estrangeira, outra collecção de
malas, offerecidas a D. Luiz I,fôrmas de cal-

çado, couro? envernizado?, etc Notão-se os
esplendidos couros de uma fabrica de Pelo-
tas.

Este esboço, a traços largos, da apenas
uma idéa da distribuição geral. Em artigos
especiaes, estudaremos as diversas salas.

III ,;-__i

A espera de alguns dias, para deixar
de reunir a maior parte dos objectos desti-
nados a Pariz, não foi inútil; achão-se nas
differentes salas do Lycêo, ssegnndo nossos
rápidos estudos, representadas' 55 classes
entre as 83 de que se comporá a Exposição
Universal. Convém, além disso, notar que
no Brazil ha em maior ou menor escala os
elementos constitutivos ou rudimentos de
todas as classes consignadas üo plano de
Pariz, e só a estreiteza de meios e tempo
impede que enviem os specimens completos
ao grande certamen. Segundo o desenho do
editicio e plano da secção brazileira, ex-
postos na galeria de photographias da Ex-
posição Preparatória, o nosso pavilhão, ele-
«•ante, rodeado da vegetação americana,
obtida das estufas, não terá o aspecto selvi-
cola, mas antes o de um rico visitante, que
mostra apenas os mais brilhantes de seus
bens. Ao pé fica-lhe a torre Eiffel, uma das

.maravilhas e dos maiores attractivos da ex-
«posição; em frente o pavilhão mexicano,
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regorgitando de.metaes preciosos e, ao lado
a exposição argentina, que terá os seus ce-
reaès e carnes conservadas, como specimens
da verdadeira industria.

Nada temos a receiar do oonfronto, a
não ser da torre Eiffel, que domina a expo-
sição, como essa gigantesca industria de
ferro que é o terror de nosso tempo. Em
1882, na-Exposição Continental de Buenos-
Ayres, tivemos o primeiro lugar nas indus-
frias sul-americanas, e o estudo comparativo
da actual exposição indica que não paramos,
antes a mão de obra nacional está substi-
tuindo a importação estrangeira.

Não vamos a Pariz concorrer em uma
luta ile esthetica; o certainen é de habili-
taçõe-s industriaes. A nossa exposição resu-
mida provará que temos a quasi totalidade
das industrias da vida moderna. E- um
passo seguro na vereda do progresso. Neces-
sariamente, como paiz novo, as nossas artes
são de imitação ; mas este phenomeno è
geral e não particular.

Acompanhando a filiação das idéas abs-
tractas na historia geral, se encontrará a
filiação das artes.

Ambos, estes aspectos da civilisação
passarão successivainente do Golpho Pérsico
á bacia do Mediterroneo, e desta ás ribeiras
do Atlântico. A Itália e Flandres herdarão
as industrias do Levante. A tomada d_e
Gonstantinopla semeou as artes pelo Occi-
dente. A Inglaterra imitou as primeiras có-
pias, e, depois, expaudio-se com os modelos
que tirou da índia. Foi neste encadeado de
imitações que se formarão as artes, as litte-,
raturas, asindustrias da Europa. Virgílio, o
maior artista da palavra, foi um assimiladov
de raro engenho. Já não é pequena fortuna
que, em tão breves annos, tenhamos adqui-
i-ido os germens de quasi todos os misteres
industriaes.

A sala Dr. Paula Cândido, que é um
complexo de applicações das sciencias physi-
cas ás industrias, basta para testemunhar
nossas asserções. Nesse pequeno recinto estão
representados 22 laboratórios de productos
chimicos. Não são nem a décima parte dos
que existem no paiz, mas significãoindustrias
radicadas, cujos productos se encontrãoem
quasi todos os estabelecimentos commerciaes
e no uso commum, Só este ramo é origem de
grandes valores industriaes em circulação.
Conforme os documentos especiaes que obti-
vemos, esses 22 laboratórios e fabricas dão

que fazer a mais de 200 operários, que
serão dentro em poucos annos, outros tantos
propagandistas das elaborações clumicas e

physieas. O valor dos productos entregues
2

ao cotisuiao importa annualmente em mil e
oitocentos contos, e não é o conjuncto, como
já dissemos, mais do quo uma minima parte
desse ramo de industrias. Estabelecimentos
idênticos e não representados florescera em
S. Paulo, Rio-Grande do Sul, Minas, Bahia,
Pernambuco, Pará e outras províncias. Cum-
pre dizer que os productos expostos nesta
sala estão na altura dos melhores artefactos
deste ramo em todo o paiz. A pureza dos
extraetos, a nitidez dos preparados, os acces-
sorios da côr, aroma e vazilhame mostrão
aproveitamento dos melhores specimens es-
trangeiros. Desejaríamos, apenas, que fossem
mais largamente explorados os recursos ve-
getaes è mineraes do paiz, Seria uma enorme
fonte de riqueza nacional.

No fundo da sala, em um mostrador,
estão os preparados do Sr. Udefonso Leite
Falcão Dias, que no pittoresco arraial dos
Mendes fundou um útil laboratório, a que o
Serrano dedicou um numero especial, em re-
gosijo da exposição. OSr. Antero Leivas
expõe os seus conhecidos específicos. A fa-
brica Monteiro apresenta as suas diversas,
tintas, que tomão parte no consumo local.
Ao lado estão as tintas do Sr. J. A. Sardi-
nha, que vende annualmente 168,000 frascos
de vários tamanhos. O laboratório de A.
Borges de Castro & C.a, apresenta productos
pharmaceuticos e chimicos, dignos de nota,
como sejão preparados de papaina, nitrato de
cal, peptona em pedaços, etc. O mostrador
chama a attençao dos estudiosos.

A fabrica nacional de productos chimi-
cos e pharmaceuticos da praia Formosa,
merece especial menção, pois trabalha com
uma força motriz de 15 cavallos e dá emprego
a 30 operários. Ao lado dô kermes mineral,
cafeína pura, policarpina, cholorydrato de
morphnia e outras bellas substancias exhibe
excellentes sabonetes. O Sr. João Pacheco
de Azevedo, da Aldeia Campista, expõe um
sortimento de perfumadas. A fabrica de Pr.
Schlemm, de Joinville, Santa Catharina,
faz-nos apreciar sabões e sabonetes de agra-
davel aroma. A casa Leite da Silva & C7
exhibe quatro frascos com kerosene inex-
plosivo.

Outro estabelecimento notávelé 6do Sr.
João Rodrigues Castanheira,à ilha do Pontal,
em Nitherohy, no qual se empregao 3Q ope-
rarios, trabalhando oito retortas na confec-
ção de sulfureto e bi-sulfureto de carbono.
A exhibição está feita em latas e vidros, de
que as formigas devem fugir com alguma
razão. A companhia Illuminação Domestica,
que já adquirio larga freguezia no interior,
apresenta em dous mostradores alguns pro-

s. A.
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duetos recommendaveis. Esta empreza tra-
balha com um apparelho a fogo. Exhibe ke-
rosene e óleo mineral inexplosivos, benzina
rectificada, agua-raz, etc.

O Sr. Eugênio Marques de Hollanda
possue um laboratório conhecido em todas as

provincias, por onde circulão os seus prepa-
rados, na maior parte confeticionados com a
flora nacional.

Estes preparados, oslicores e sabonetes,
fazem parte da sua exhibição. E'. calculada
em 300:000$ a venda annual de produetos
deste estabelecimento, que conviria tornar
bem conhecido no estrangeiro.

A fabrica Fritz Mack, que hoje supre

specimens de bordados em seda nacional,
merecem estudo á parte, que não comporta
aqui a brevidade do espaço.

Um canto modesto encerra na sala con-
tigua os ensaios da exposição colonial de
S. Catharina, qne não são os menos bnman-
tes destecertamen. O Sr. H. Boiteux. infa-
tigavel propagandista, e seus babeis auxi-
liares de Nova-Trento, mandarão diversos
specimens de seda em fio e tecidas. As mea-
das são de fio forte e agradável á vista, u
fabricante Wolf Alexandre apresenta teci-
dos fortes. Fábio Antônio de Faria meadas
de puta seda, ainda o Sr. H. Boiteux renda
de seda em crochet e borra de seda e algo-

A fabrica Fritz Mack, que hoje supre ™n^"^" "Mostrade 
sarja grossa de

*^*r^.^S«%^t lou d^ndicTostrdaadbôa qualidade do
extractos e óleos que estão admittidos no uso
doméstico da corte e das provincias, deslo-
cando assim a larga importação de perfuma-
rias secundarias do estrangeiro.

A casa Monteiro de Araújo, da rua
Evaristo da Veiga, exhibe substancias the-
rapeuticas e medicamentos. O Sr. J. R Co-
tias apresenta alguns preparados. A antiga
e conhecida pharmacia Bartliolomeu & O-"-
do Recife,

U»U. lica, aaiaita. u.iu«o^..~ -- „ y
seda que dá indícios da,-bôa qualidade do
fio, e um pequeno chalé de malha elegante.
Notaremos as rendas de linho de D. Ciaudina
Mafra, e um rendilhado lenço de crivo,
devido ao gosto .artistico de D. Anna me-
reza Xavier, e exposto pelo coronel lausto
de Souza. -¦ ,

Uma pequena exposição de grande
futuro é a de Cernachi Scipione, colono da.sr^riâí^ss^

substancias nacionaes. E' digna de idêntica
attenção a fabrica de Francisco José Ferrei-
ra de Rezende, que emprega bom numero de
operários na confecção de vernizes para pin-
turas, decorações, carruagens, desenhos, etc.
E' uma especialidade que já dispensa pro-
duetos similares. ,

Da provincia de Santa Catharina, a casa
Guilherme Scheefer apresenta óleo tle ricino
irrepugnavel, os Srs. Raulino Horn & Oh-
ven a, afamados chimiços do Desterro, ex-
cellentes preparados de sua invenção. O br.
Alexandre Rangel de Abreu exhibe frascos
de Cecropia Palmata.

E' notável pela elegância do vazilliame
e pureza dos produetos a exposição do Sr.
Giovanni Resina, cuja fabrica de ácidos tra-
balha com 14 operários e um motor de seis
cavallos. Alli apparecem na maior nitidez,
os ácidos cnloridico, sulphurico, sulphato de
ferro, sulphato de cobre, nitrico, etc. E uma
futurosa industria, auxiliar poderosa de
outras. , __ ,., ,

A sala Dr. Paula Cândido nos uonrará
em Pariz, pelas forças scientiiicas e indus-
triaes que ella indica em elaboração no

' A sala Marquez de Pombal e as anne-
xas são o receptaculo das industrias de algo-
dão e lã, e prenuncio de próximas produc-
cões em sedas, fibras textis e linho. O br.
capitão Rezende que exhibe todos os elemen-
tos da sericultura e fabrico da seda, e Mine.
Capitam, hábil artista da seda, que ja dá

de linho, que custão a distinguir-se pela
belleza e flexibilidade dos fios. O hábil
fabricante Gustavo Roeder, de Blumenau,
mandou tres amostras de fibras de Kamie.
que são invejáveis e dão excellente idea da
nova industria. Uma é de fibras ao natural,
outra é da Ramie embranquecida, mais
clara e suave do que a seda, ea terceira tinta
em azul com andina. Este expositor e de
certo espirito muito apto ás tentativas indus-
triaes. Conseguio demonstrar-nos o valor
inestimável da Ramie.

O Sr. Gustavo Roeder dirige a fabrica
Esperança, de Blumenau, que já consegue
vender annualmente 4,000 peças dos excel-
lentes riscados que exhibe. Os seus tecidos de
algodão, de padrões suabios, pela vivacidade
das cores e gosto particular, pnmao pela
urdidura e fortidão. O inesmo se nota nos
seus ensaios de telas de algodão e seda, e de
sarja encorpada. A fabrica Karsten & Ha-
delich, de Blumenau, tambem apresenta
riscados de padrões variados e diguos de
entrar no consumo geral. O Sr. «Tose Al-
tmann, de Joinville, rivalisa com os seus
conterrâneos em tecidos de algodão, e as
suas toalhas de mesa e • cobertas de cama
fazem lembrar os lindos chalets das margens
do Rheno e os armários mediavaes em que
se guardão as vistosas alfaias.

Na mesma sala expande-se ao lado
da modesta tecelagem colonial, a grande
industria de tecidos desta corte, província do
Rio, Bio-Grande e S. Paulo. Das 80 fabricas
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que erão ha pouco, e das 90 que se diz
existirem mais ou menos promptas, estão
alli representadas cinco, a do Rink, Rhein-
gantz & C, Brazil Industrial, Petropolitana
e Tutuiiy, que vai exhibir-se, além de outras
annuuciadas.

E' uma das mais fortes industrias do
paiz, e que já constituo a maior riqueza de
algunres povoações, como Valença, na Bania,
Petropolis, Baturité, Caxias e Rio-Grande,
em que se contao os operários ás centenas.
Ha 15 fabricas na corte e provincia do Eio,
12 em S, Paulo, 20 em Minas, etc. Soas
de nossa zona empregão 6,000 operários,
4,000 teares e 20,000:0008 de capital.
Póde-se calcular hoje o capital geral desta
industria em 100,000:000$ e o numero de
operários em 30,000, no total das provincias.
Por exemplo a fabrica do Rink emprega 500
operários, 2 machinas da força de 300 cavai-
los, um capital de .1,400:000?!), e produz
1.460,000 metros de fazenda annualmente,
sendo 1,200,000 metros de tecidos de algo-
dão, 200,000 de lã e 60,000 de feltro de lã.
As duas fabricas de algodões e lãs de Rhein-
gantz & C., do Rio-Grande, empregão 420
operários, dous motores de 75 cavallos, 144
teares, e produzem 52 artigos diversos de
exportação interprovincial e consumo local.
Não são estas todavia as fabricas de mais
numeroso pessoal.

Qnem não conhece em todas as lojas de
nossas cidades os cobertores e colchas de
Rheingantz & C. as casimiras de lã e seda,
os pannos de vivos, os feltros, os fortes ris-
cados do Rink, os excellentes algodões e
toalhas do Brazil Industrial, os morins, os
riscados, as colchas da Petropolitana ?

Em frente ás respectivas exhibições
estão em photographias os galpões, as casas
de operários, os jardins da fabrica rio-
grandense, os soberbos cobrados e jorros de
agua motores do Brazil Industrial, as bem
montadas officinas do Rink, o no meio dos
bosques, das cascatas e das penedias os cita-
lets da Petropolitana, que darão a idéa pre-
cisa de nossa vida de industria á luz tépida
do sol americano.

Na sala da imprensa, os Srs. Santos
Carvalho & C, ornamentarão as paredes
com 30 paneis das obras que a sua notável
fundição de metaes tem executado. Notão-
se entre os seus artefactos uma magnífica
grade de portão, um modelo de columna
japoneza, moendas para canna, elegantes
meias cancellas para chácaras, um venti-
lador para café, motores para agua, ferros e
columnas de alpendres, columnas de portão,
eic.,etc. E'um estabelecimento-afregue-

zado em todo paiz, e que mostra dispor de v

babeis niodeladores.
A simples enumeração que fizemos con»

vencerá, sem duvida, aos espirites observa-
dores, de que já possuímos algumas indus-
trias de valor positivo.

(Do Jornal ão Commercio).

Histórico dos trabalhos da Commissão Central
de Exposição Preparatória para a Uni-
versai de Paris.

SESSÃO DO DIA 1 DO CORRENTE Ml"/,.—PRESIDÊNCIA DO

Sil. VISCONDE DE CAVALCANTI

Forão recebidos e lidos o aviso,officios,
cartas e telegrammas seguintes :

Aviso do Ministro da Agricultura, de-
clarando que, por officio de 10 de Dezembro,
o director da fabrica de ferro de S. João de
Ypanema enviou um officio acerca desse es-
tabelecimento, para que os diversos objectos
destinados á Exposição Universal de Pariz,
tenhão o conveniente destino, sendo para
notar seis caixinhas com collecções completas
dos materiaes e productos daquella fabrica
que podem ser distribuídos depois da Exposi-
ção por pessoas que se occnparem de estudos
metallurgicos, ou pelas escolas especiaes.—-
Inteirado.

Acctisando-se o recebimento, mandou-se
publicar a noticia para ser remettida oppor-
tunameute com os objectos á commissão
Franco -Brazileira.

Officio do presidente da commissão da
Parahyba do Norte, remettendo o conheci-
mento de diversos objectos destinados á ex-
posição, entregues á Companhia Brazileira
de Navegação a vapor. —Accusou-se o rece-
biinento e remetteu-se o conhecimento á com-
missão executiva.

Carta do Dr. João Ptuider, engenheiro
civil em Porto-Alegre,' enviando dous caixo-
tos com cimento nacional, embarcados no
vapor Rio de Janeiro.—-Remetteu-se o co-
nhecimento á commissão executiva.

Officio do Sr. Dr. H. Gorceix, presi-
dente da commissão mineira, enviando o
conhecimento de dous caixões contendo
diversos objectos despachados pela estrada
de ferro e dizendo que tem ainda outras
remessas a fazer e como está findo o prazo
marcado para o recebimento de productos,
consulta-sa.a_commissão recebe até o fim do
corrente mez os objectos que a commissão
mineira julgar dignos de figurarem na expo-
sição depois de classifiicados, de conformi-
dade com as disposiçõos geraes—Inteirado.
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Remetteu-se o conhecimento á commissáo exe-1
cutiva e declarou-se em resposta á consulta,
que serão recebidos os objectos que chegarem |
a esta Corte até o dia 25 do corrente, com-
tanto que taes objectos venhão classificados
e acompanhados das notas e indicações exi-

gidas pelos regulamentos officiaes para a

Exposição Universal.
Telegramma da commissáo franco- brasi-

leira consultando se em logar do quadro
do Grito do Ypiranga não poderá ir o da

Batalha ãe Avahy - ResP"ndeu;S6, "Ti
tivamente pois que este quadro esta fora das

condições impostas pelo Regulamento da

Exposição por ter sido feito em época, an te-

rior á determinada para a exposição de tra-

balhos deste gênero.
Carta do Sr. conselheiro Tristão de

Alencar Araripe, declarando que ate o dia 6
remetteráa collecção pedida da Revista do
Instituto Histórico, Geographico e Ethnogra-
phico do Brazil—Inteirado.

Carta do conselheiro Dr. Francisco
Carlos da Luz, communicando que por mo-
tivo de moléstia não pôde fazer parte da
commissão consultiva.—Idem.

«'MiO NO DIA U DO COHIUiNTE, SOB A pnESIDUNCI.V DO

SR CON-sí-lHI-mO DU. NICOLÁO JOAQUIM «OHK1HA

Fôrão recebidos e lidos os seguintes
° CDoSr 

Dr. Evaristo Xavier, da Veiga,

pedindo dispensa de membro da commissão
consultiva, por se achar gravemente doente

pessoa de sua familia.—Inteirada,.
Do Si. José Alves Guimarães Cotia,

no mesmo sentido por doente.—Idem.
Do Sr. Augusto Lecouflé, no mesmo

sentido, por falta de tempo.—Idem.
Da Sra. Baroneza de Loreto, no mesmo

sentido, por achar-se fora da corte. -Idem.

Do Sr. capitão Camillo de Lellis e
Silva, declarando nada ter a examinar na
classe para a qual foi nomeado. -Idem.

Do Sr. Dr. A. F. M. Glaziou, no mes-
mo sentido.-Idem.

Do Sr. conselheiro Tnstao de Alencar
Araripe, remettendo uma collecção incom-
pleta da Revista Trimensal do Instituto
Histonco e Geographico Brazileiro, conforme
tinha requisitado a commissão. — Agrade-
ceu-se. __ . __, . .

Do Sr. Dr. José Mana Teixeira, re-
mettendo os nove últimos números dos An-
naesda Academia Imperial de Mediana.

---=Jdercu è a ,
Do Sr. Dr. José Américo dos bantos,

declarando ter dado começo aos trabalhos da
commissão consultiva, para que tinha sido
nomeado.—Inteirada.

Do Sr Dr, Henrique Gorceix, presi-
dente da commissão mineira,. confirmando

quanto disse em officios anteriores £ 
ies

pendidos, e pedindo á commissáo centiai

SS Indagasse se já ^Jj^Jcorte o caixão n. 29, contendo mármore^que
deverão ser entregues ao Sr. Antomo Mar.

tins Marinhas, que se encarregou de os man

dar polir; é pedindo também diye as ex

plicações a respeito do modo ppt que tem

, de ser feita a remessa dos produetos envia

dos pela commissão mineira com destino.a
Exposição Universal de Pariz, tendo nomea

do nesta côite pessoa coma qual a, com

missão central se poderá entender sobre o

assumpto. -Inteirada. A responder.
Do Sr. Dr. A. F. M. Glaziou offere-

çendo-separa.como membro adjunto,da.Com
missão Central Brazileira, caso a «i.sao
entenda nomea-lo visto ter de acha -se em

Pariz por oceasiâo da Exposição Universal,
ahTse encarregar do estudo dos 

jejetM
úteis ao Brazil e procurar obter mudas ese

mentes desses vegetaes; convindo também

que a Commissão Franco-Brazileua se en

tenda em seu nome com o Sr. Maxime Cornu,

professor de cultura no Museum, pondo-o em

communicação com o Sr. Linden, pois o St.

Cornu está prompto a mandar para a üxpo-
sição Universal diversos vegetaes daqui en-

viados pelo mesmo Sr. Dr. Glaziou, e que
tomarão desenvolvimento extraordinário,
graças ao tratamento que tem tido.

A commissão central, acceitando o otte-
recimento do Sr. D.r. Glaziou, resolveu no-

mea-lo membro adjunto oficiando neste sen-
tido á commissão franco-brazileira.

Fôrão apresentados e approvados dous

pareceres: o 1" do Sr. conselheiro Dr. Joa-

quim Monteiro Camiuhoa, sobre os ttabalhs
relativos á classe 64a do 6° grupo; _e o 2 do
Sr. capitão Manoel da Motta Teixeira, sobre
os produetos pertencentes á classe 38 uo
4o grupo.

Finalmente, o Sr. presidente deu couta
da correspondência recebida da commissáo
franco-brazileira, constando :

1.° De um officio relativo ao espaço que
seria necessário conceder aos objectos con-
cernentes a estradas de ferro; sobre' es e

assumpto já a commissão central Unha leito
sentir á commissão franco-brazileira que os

produetos desta classe oecuparião limitado
espaço.

2 o Da remessa de instrucções para a
exposição de animaes repruduetores. A com-
missão central resolveu responder que nesta
classe o Brazil não figuraria.

3,° Do officio de 19 de Dezembro ultimo
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tratando dos seguintes assumptos : Io, in-1
sistindo na remessa de photographias de co-
lonias, depósitos áò immigrautes e hospe-
darias da provincia do Rio de Janeiro, do
Juiz de Fóra e de S. Paulo. A comniissão
central resolveu fazer o que fosse possivel a
tal respeito. 2°, pedindo em nome do syndi-
cato que a commissao central'interponha o
seu valimento junto ao Sr. ministro da agri-
cultura, afim de permittir que o Sr. conse-
lheiro Ladisláo Netto se demore em Pariz
para montar a exposição ethnographica e
anthropologica brazileira, exposição que não
só abrilhantará a grande festa industrial,
como tambem fornecerá elementos impor-
tantes para o estudo das raças americanas,
sobretudo fazendo-se essa exhibiçao acom-
panhar das explicações que necessariamente
só o Sr. conselheiro Ladisláo Netto poderá
ministrar. A commissao central vai dirigir-se
ao Sr. conselheiro ministro da agricultura
neste sentido; 3o, declarando haver sido no-
meado o engenheiro Antônio Augusto Fer-
uandes Pinheiro para assistir ás sessões do
Comitê da classe 61a (material das estradas
de ferro). 4o, noticiando que ficou resolvido
não ser possivel firmar contracto com a com-
panhia Chageurs Reunis para os trans-
portes dos produetos brazileiros, em globo,
para a cidade de Pariz e vice-versa. 5o, em
resposta ás participações da commissao cen-
trai, agradecendo ao Sr. Ignacio Tavares de
Souza o oferecimento do assoalho de mo-
saico para a sala da directoria do pavilhão
brazileiro, assim como tambem aos Srs Mo-
reira Carvalho & C. a mobília destinada_ a
ornar a mesma sala, e pedindo que lhe sejão
enviados, o mais breve possivel, tanto uns
como outros objectos, convindo não exceder
de fins de Fevereiro. G", acolhendo o pedido
do Sr. Raymond Celérier e exigindo que este
lhe remetta o seu pedido; e participando nao

poder annuiraos desejos do Sr. Ferro Car-
doso, tanto mais quanto este senhor, de volta
a Pariz, não se entreteve mais com a com-
missão sobre o assumpto. 7o, tratando da
remessa de produetos por particulares e por
provincias ; resolveu por ultimo a commissao
franco-brazileira : Io, todos os objectos e pro-
duetos enviados directamente pelas provm-
das e pelos particulares serão collocados por
grupos e por classes e expostos tanto quanto
o permittir a capacidade do pavilhão de 1 a-
riz • nenhuma provincia poderá fazer-se re-

' 
presentar isoladamente ; 2°, todos esses pro-
duetos serão enviados a Pariz e devolvidos
ao Brazil depois da exposição á custa e sob
a responsabilidade dos respectivos exposi-
tores Todos os produetos enviados directa-
mente pelas provincias ou particulares, que

não puderem figurar no pavilhão, serão ar-
mazenados á custa e sob a responsabilidade
dos interessados até sua decisão final.

Nesse mesmo dia a commissao franco-
brazileira dirigio á central brazileira um
telegramma, que agora confirma, nos se-
guintes termos: Remessas directas resolvidas
conforme a carta de 24 de Novembro dirigida
pela commissao central brazileira e de con-
formidade com resoluções anteriores tomadas
pelo nosso syndicato com receio de accumulo
inevitável que devem causar remessas di-
rectas das provincias ou particulares, pa-
recendo ser o systema de centralisação no

j Eio o mais pratico e livre de grandes diffi-
j culdades na escolha dos produetos, que ne-
cessariamente terá de ser feita em Pariz.

' 
Em officio de 20 do mesmo mez, a com-

! missão franco-brazileira apresentou as bases
j principaes do regulamento especial relativo

á expedição e transporte dos productos,_ tendo
enviado uma circular no mesmo sentido^ a
8 de Setembro, aos presidentes das provin-
cias; a mesma commissao pede que, ado-
ptada a etiqueta mais ou menos no sentido
do modelo que ella envia, se lhe remetta
uma centena de exemplares afim de, dista-
buidos pelas companhias de estrades de ferro
e empregados da alfândega, haver toda a fa-

Icilidade na expedição dos produetos.

SF«SVO UM 25 DO CORRKNTK, SOU K HlESIDIiNClA 00

UXM. SH. CONSELHEIRO DR. MCOI.iO J0AQUI51 MO-

HKIIIA, VICli-1'HESIMN'l'E.

Lerão-se os seguintes officios :
Do Sr. João Teixeira Machado, pedindo

desculpa por não aeceitar a nomeação de ar-
bitro.

Do Sr. Clementino Procopio Ribeiro, no
mesmo sentido-

Do Sr. Luiz Antônio Rodrigues, idem.
Do Sr. Dr. José Américo dos Santos, re-

mettendo oito volumes da Revida de Enge-
nharia, faltando o 1" e 2" anno.

Do Sr.Dr. Gorceix, participandoá Com-
missão Central a remessa de seis volumes
contendo vinho mineiro, mandado pelo Sr.
commendador Bernardo Saturnino da .Veiga.

Do mesmo Sr. doutor, remettendo dous
pacotes de fumo em corda, fabricados pelos
Srs. capitão Pedro Bodrigues Sarmento e
alferes Antônio Ribeiro Pereira, da fregue-
zia do Passo-Quatro, município de Pouso-
Alto, e um caixote contendo licor de pecego,
preparado pela familia Viotti, de Baependy.

Do mesmo Sr. doutor remettendo o co-
nhecimento de cinco caixas despachadas na
estação de Ouro-Preto para a Corte, de mi-

Ineraes e minérios de ferro, ouro, etc —

AA-
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Remetteu-se o conhecimento á commissão
executiva.

Officio da commissão central do Paraná,
declarando que por motivos especiaes não
puderão ser remettidos para a exposição pre-
paratoria da corte, os produetos que a pro-
vincia deseja fazer figurar na Exposição Uni-
versai de Pariz ; e solicitando da commissão
central resposta ao seguinte quesito: seos
produetos podem ser recebidos na corte no
mez de Fevereiro ou se é licito á commissão
do Paraná remette-los directamente a Pariz.
—A commissão central resolveu pela se-

gunda hypothese, officiando-se neste sentido
á referida commissão.

Officio do Sr. Decauville Aimé, decla-
rando achar-se autorizado pela commissão
directora da Exposição Universal para o
transporte, abertura, embalagem, reencai-
xotamento e conservação dos invólucros pelos
valores indicados na tabeliã que acompanha
o officio.

Fôrão presentes á commissão os se-

guintes pareceres:
Do Sr. Joaquim Paulo de Castro, sobre

vestuários de ambos os sexos.
Das Srs. D, Joanna Sarthou e D. Anna

Michet, sobre bordados e rendas.
Do Sr. Dr José Américo dos Santos,

sobre trabalhos de estrada de ferro.
Do Sr. conselheiro João Martins da Snva

Coutinho, sobre bichos de seda. .
Dos Srs. conselheiro Dr. João Capis-

trano Bandeira de Mello e Dr. Francisco
Antônio Pessoa de Barros, sobre objectos de
ensino. .

Do Sr. Simeão de Sampaio Leite, sobre
chumbo de caça.

Do Sr. Domingos José da Costa Braga
Júnior, sobre tecidos de malha, meias, etc.

Do Sr. Dr. .A. F.M. Glaziou, sobre

produetos de explorações florestaes.
Do Sr. Antônio G. Pereira da Silva,

sobre arte dentaria.
Do Sr. Francisco João Muniz, cinco pa-

reeeres sobre cerâmica e vidros.
Dos Srs. ConracloNiemeyere H. Lom-

baerts, sobre papelaria, lithographia, etc.
Do Sr. Antônio C. de Sá Araújo Lima,

sobre couros e pelles.
. Da Sra. D. Alice Jacobson, sobre flores,

De tudo ficou a commissão inteirada.

SESSÃO EM íi) DE JANEIRO' ULTIMO SOB A FUESIDENCIA

nó EXM. 911. CONSELHE1HO DE ESTADO VISCONDE DE
CAVALCANTI

Carta do Exm. Sr. Marquez de Para-
naguá, dirigida .ao Sr. presidente, decla-
rando que tendo mandado tirar o modelo (to

meteoríto de Bendegó pelo Arsenal de Man-
nha da Corte, com o intuito de faze-lo ngu-
rar na secção brazileira da exposição um-
versai de Pariz, juntamente com as photo-
graphias tiradas por oceasião das analyses
feitas para o conhecimento da estructura
interna, pede que opportunamente seja
recebido e enviado ao seu destino— Respon-
deu-se, agradecendo e declarando que o mo-
delo e as photographias devem estar prom-
ptos para seguir no vapor de 15 de
Fevereiro. .

Telegramma da commissão iranco-isia-
zileira declarando que as formulas dos
expositores que devem figurar no catalogo
geral da exposição, devem estar em Pariz
o mais tardar até o dia 10 de Março.-A
Commissão Centrai tendo em tempo distri-
buido as formulas aos expositores resolveu
pedir a devolução no prazo de oito dias para
os da Corte, e para as provincias, lembrar,
por intermédio dos presidentes respectivos,
as remessas directas para Pariz ao Sr. Ame-
dée Prince, secretario geral da commissão
Franco-Brazileira,n. 36 rua Lafayette n. 36,
Pariz. A formula deve conter o seguinte :
nome do paiz, grupo e classe. Exposição
Universal de 1889,catalogo official. Nome ou
firma social do expositor. Sede. Natureza
da industria. Denominação dos produetos
expostos.

Telegramma do presidente da provincia
de Pernambuco pedindo informação sobreo
modo como devem ser remettidos para Pariz
os produetos da exposição daquella província.
—Resolveu-se responder que a Commissão
Central-Brazileira, tendo recebido 48 contos
de réis para a exposição preparatória nesta
Corte, inclusive! transporte de idi e volta
dos produetos que nella figurassem, declarou
em tempo, que não podia tomar a responsa-
bilidade do que se despendesse nas proyin-
cias, e cujos produetos fossem remettidos
directamente á Pariz.

Satisfazendo a requisição da commissão
Franco-Brazileira, mandarão-se também sup-
primir etiquetas que forão distribuídas
pelas provincias.

O Sr. commendador Bettencourt da
Silva, membro da commissão executiva, lem-
brou a conveniência de ser o Sr. Alfredo
Michel, membro de commissão da propaganda
e auxiliar da executiva nomeado membro
adjuneto á Commissão Central Brasileira,
pois tendo o Sr. Alfredo Michel de ir á Ex-
posição Universal, tendo prestado tão bons
serviços na exposição preparatória, e conhe-
cendo todos os produetos daqui enviados,
melhor do que ninguém está no caso de
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prestar auxilio á commissão Franco-Brasi-
leira no desempenho da sua missão.—A Com-
missão Central acceitando a indicação do Sr.
commendador Bettencourt da Silva, resol-
veu nomear o Sr. Michel, membro adjuncte,
officiando-se nesse sentido á commissão
Franco-Brasileira. Achando-se presente o
Sr. Alfredo Michel declarou acceitar gratui-
tamente o cargo, e agradecendo tão honrosa
nomeação, procuraria corresponder á con-
fiança que nelle depositava a Commissão
Central.

Havendo necessidade de prover sobre o
pagamento de despezas com remessas de ida
e volta de produetos para a exposição, resol-
veu-se, aproveitando o actual cambio váuta-
joso, passar para Pariz, á disposição do cou-
sul geral do Brazil, a quantia de 30,000
francos, officiando-se neste sentido ao mesmo
cônsul:

Exposição de Assucar e Vinhos

No dia 5 de Janeiro inaugurou-se no
palácio da Escola Polytechnica a exposição
de assucares e vinhos levada a effeito pelos
esforços e iniciativa de distinetos cavalhei-
ros que constituem o Centro da Industria e
Commercio de Assucar.

A Exposição foi brilhantemente concor-
rida sendo encerrada no dia 28 do corrente.

Para o corpo de jurados fôrão convi-
dados os seguintes Srs. :

Veador Dr. Pedro Dias Gordilho Paes
Leme, presidente do Imperial Instituto Flu-
minense de Agricultura ; conselheiro Dr.
Nicoláo .Toaquim Moreira, presidente da So-
ciedade Auxiliadora da industria Nacional ;
commendador José Mendes de Oliveira Cas-
tro presidente da Associação Commercial do
Rio de Jadeiro ; visconde de Beaurepaire
Rohan, presidente da Sociedade Central de
Immigração ; Dr. Honorio Augusto Ribeiro
presidente do Centro da Lavoura e Com-
mercio ; Dr. José Américo dos Santos, pre-
sidente'da Associação Industrial ; Visconde
de Quissaman, proprietário; Dr. Manoel
Rodrigues Peixoto, idem e Dr. Antônio da
Rocha Fernandes Leão, lavradores e fabn-
cantes; Antônio MarinhoPrado, commissario
de assucar ; Manoel Alves de Souza, cor-
retor de assucar; Francisco Ferreira Vaz,
proprietário de fabrica de refinação ; com-
ínendador Reinaldo Carlos Montóro, jorna-
lista industrial: Dr. Frederico Maurício
Draenert, consultor teclmico do ministério
da agricultura; Dr. Wilhelm Michler lente
de chimica industrial daEjoola Poly techmea;
Dr Cândido de Paiva Coelho, chimico, "e

Henrique Raffard, inspector especial de colo-
nisação da provincia do Rio de Janeiro.

Estes jurados compuzerão duas secções.

Assucar. - Presidente, veador Pedro
Gordilho Paes Leme ; secretario, Antônio
Marinho Prado ; Membros : Visconde de
Quissamã, Di-. Honorio Augusto Ribeiro,
Dr. Manoel Rodrigues Peixoto, Manoel Al-
vares de Souza, Francisco Ferreira Vaz,
Dr. Wilhellm Michler, Henrique Raffard.

Vinhos.— Presidente, Visconde de Beau-
repaire Rohan; secretario commendador
Reynaldo Carlos Montóro. Membros: Dr.
Frederico Maurício Draenert, Dr. Antônio
da Rocha Fernandes Leão, commendador
José Mendes de Oliveira Castro. Dr. Can-
(lido de Paiva Coelho e Dr. José Américo
dos Santos.

Fôrão também nomeados os Srs. Ven-
ceslau Guimarães, Carlos Antônio da Costa
Carvalho, Octavio Hanpt Alexis Moreau,
para constituírem uma commissão pratica
para o exame do vinho.

Economia rural
Analyses

AguaSubstancias Cinzas
azuladas —

2,5 1,1 87,6
2,8 1,0 87,3
2.5 1,2 85,8
2,8 1,8 85,0
3.36 1,40 82,8

Treinoço
Farinha
Sarraceno
Colza
Trevo violei o....

Ferro nas culturas
O ferro não só opera a formação do

ammoniaco, como também favorece a annnl-
lação do ácido phosphorico, e substitue
muitas vezes a potassa.

A influencia do ferro (sulfato) demons-
tra-se pelas seguintes experiências

Favas... ,
Trigo
Turnipes .
Feno . .. •
Beterraba
Batata...

Com sulfato
do ferro

2,05
1,51
0,14
3,52
4,69
1,08

.Sem aulf.
tio f TI. ,
Pa,.' 1000

kUo-çrs. (le
vegetal
secco
0,42
0,65
0,12
1,64
0,41
0,45

ki logra.
3,950
2.750

kilogvs
Palha de trigo  4,380

» » aveia  3,390
A palha é relativa a 1 hectare de terra,

eproduzindo 250 kilogrammas.
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Profundidade das raizes
E' bom conhecer a profundidade a que

chegão as raizes de certas plantas para que
se possa estabelecer uma espécie de afilha-
mento em relação ás camadas do solo esgo-
tadas por diversas culturas.

Assim temos o cereal que não vai a
mais de 0,25 de profundidade. Os nabos
descem a 0"',30; a beterraba a 0m,50; a
cenoura a (T,60; a luzerna (alfafa) a mais
de ¦um metro.

Enxertia de vinhas
Os sugeitos empregados na enxertia das

vinhas européas, são as vinhas- americanas
Riparia, Solonia, York, Madeira, Jaegues e
Bupestris.

A vinha Solonia vai bem em terrenos
humidos. Para os solos caleareos brancos
convém a vinha Monticulo do Texas, sobre-
tudo a hybrida Monticulo rupertm.

Phylloxera
A quantidade de sulfureto de carbono,

que se tem de applicar contra a phylloxera, I
varia, segundo o methodo da cultura, natu-
reza dos terrenos e vigor das plantas. &va.
feral regula por 180 a 250 kilogrs. por he-
ctare. Acima desta dose morreriam a phyl-
loxera e com ella as vinhas.

Consolida rugosa
A folhagem desta planta é considerada

como forragem de pouco valor alimentício e
de medíocre qualidade.

(J. de A. Pratique).

Principios fixos extrahidos do chá, café
e mate

Café Chá Mate

Silica  7,26 402 2,93
Alumina  13,72 15,46 14,80
Peroxydodefe.ro. 22,35 30,19 24,08
Magnesia.  6,52 14,49 12,19
Potassa  5,01 ...>,* •••¦•
AcidO phosphorico.. 14,30 7,12 26,90

« sulphurico... 3,53 6,45 8,49
« carbono  20,98 17,08 12,71

Chloro....  3,14 2,89 7,28

batata Aipim Cebola
SiUca •• 8,11-8,28 10,94
Alumina fMh -v-- 'Ml oAÍ
Peroxydo de ferro 7,61 31,40
Cal  3,06 13,50 
Magnesia  7,79 5,89 3,65
Potassa - 56,79 25,39 7,96
goda  1,22
Ácido phosphorico. 16,41 6,75 14,66

« sulphurico... 2,60 2,70 7 98
« carbono 17,01 13,53

Ohloro  1,34 11,43 4,53

Vinhas

Experiências feitas nos vinhedos fran-
cezes têm demonstrado que as vinhasi ame-
ricanas não produzem como fazem prodzir
quando servem de sujeitos as vinhas euro-

Pea5-Assim 
a vinha conhecida pelo nome de

Othello não vive mais de i annos, ainda
mesmo em bom terreno; a Jacques e ata-

cada facilmente pelos cryptogamos; a Her-
bement não amadurece os fructos regular-
mente,estando no mesmo caso a Cunningliam.

Nos casos de servirem de sujeitos as

vinhas americanas convém examinar as re-
lações entre as americanas e as vinhas eu-
ropéas; assim é que a vinha Balsae, .ran-
ceza, não vai bem na Riparia. As enxertias
nas vinhas Solomis, Yonh e Terret Bouschet
não apresentão bom resultado.

Secundo Millardet as vinhas amenca-
nas em^relação aos insultos da phyloxera
se distribuem em 4 categorias: ->"*'¦¦' 1 » Immunidade completa; nem noito-

isidades outuberculos radicaes.- Rupertn
Qanrin Cordifoüa Rupertm de Garret.

2 * Nodosidades mui pequenas e em

pequeno numero nas radicular. As fôrmas
puras de Riparia, Rupertris, Cordifolia,
Cinerea, Monticola Estivahs etc. e seus
hvbridos.

3.a Nodosidades mais grossas e mais
numerosas do que as das precedentes sobre
as radiculas e tuberosidades nas raízes, pou-
co abundantes, pequenas e pouco perigosas.
Yorh, Solomes. ..,"'" _•

4 a Nodosidades e tuberosidades ire-

quentes, grossas e perigosas. Herbeinmit,
Jacques, Cannographam, /.alia, laylot
Cliton etc. As vinhas que convém cultivar
em terrenos adequados para com os seus
fructos fabricarem-se vinhos semelhantes aos
deBourgogne,Bordeaux e Sauterne são para
os primeiros as vinhas Pinot e Romana;
para os segundos Malvaisco, Cabernat e Col
Rouge e para os últimos a vinha Blanc.

Desinfecção dos excretos humanos para uso
da lavoura

Empregão-se para um hectolitro de
matérias fecaes:
Cesso   2 kilogrs.
Sulfato de ferro  »
Subestancias observantes:

Argilla calcinada \
Turfa . r, a 10 Mlogr.
Serragem \

! Carvão. '
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¦ '""¦" Picumã

A picumã é um bom agente fertilisante
devendo a sua applicação ter logar na lavra
preparatória.

Na picumã encontra-se:
Azoto  1 a 2 /o
Carbonato de cal  15 A ,

Potassa pequena quantidade. Ácido
phosphorico quantidade minima.

Aveia

entrar no terceiro ramo (que é a preparaçaa
de torcer, dobrar, limpar e esticar o fio do
seda em rama, para trama, organziue retroe
etc.) addicionar-se-ha no processo da sepaz
ração do gênero da seda em fio, o seguinte -

Por cada cinco kilos de seda em rama d:
fio 10oul2gottas descido sulphur.co ne
agúa ou liquido destinado ao dito processo ;
assim a seda preparada ficará mais flexível
e brilhante.

A seda assim preparada _ nos diversos
aveia processos de manipulação indicada por nós,

Para obter-se um hectolitro de aveia estará prompta para entrar tambem no 4°

Wn  1,300 neste paiz, fabrica alguma que_ prepare a
tXK nhowhorico '• 

'•  
0 5°° seda em fio, para o commercio e industrias ;

V^J  • • 1 020 portanto pretendemos montar uma fabr ca
S° 

assa •' •'   o 380 completa com os differentes ramos expostos
Ul-" '" " " por 

nós, com os competentes machmismos
alguns dos quaes são aperfeiçoados pelo
Sr. Kohn, que já em tempos passados obteve
o respectivo privilegio.

Como já dissemos, nesta fabricação da
seda para fio de retroz, para cozer e bordar
etc , applicaremos carreteis de differentes
tamanhos conforme o fio necessário e desi-
smado, tanto em grossura como em quanti-

Industria nacional
ii am — nesrrivcão do processo de manipulação e , gnauo, buwj om e"™1"" r ~~ A .U- 

%ri-caçaYMMâa e fws ae iphoe <*£*<&# |ade, com os competentes rótulos especiaes;
LtehZiffVlTSTnlA ¦ tambem o fio será preparado em novellos de
tlldlntefnesu império. | differentes formatos, ou cartões especiaes e

a 'meadas tudo de accordo com as exigências
As matérias primas como «yMJife I ^;ommérçj§âÃrèparáçáo do fio de algodão

linho e algodão,são utilizadas nas artes ej u ha destinad0 para machinas, costuras,
industrias, e nosso systema de processo, de. > ^ ará tambem nos machinis-
preparação especialmente a seda, na indus- ap'erfeiçoados mencionados, e isto antes
tria de sericultura, tornará esta muito sim- m *^ 

cvonforme a necessidade de dar ou
pies, mais vantajosa e rendosa.

A industria de sericultura, divide-se em
quatro distinetos ramos e processos; o 1/ con-
sisteua creação dos bichos e formação dos
casulos; 2," a desfiação dos casulos e sua mui-
tipSção defios ; 3,» a preparação, como
seja torcer, dobrar, limpar e esticar o_flode

mos aperiei^uauuB uivuv,v—.-">,- ---
ou depois, conforme a necessidade de dar ou
receber as suas cores ou gommas conforme as
exigências. O processo destinado a este fim
tomará os mesmos fios, mais iguaes e mais
limpos, e, portanto, mais apropriados para
linha de costura, etc.

Estes fios de linha e algodão em nosso

4 
t0Hít^ enredados eprepara

seda em rama para trama, organziue mercado em geral,
para coser, bordar ,e tece agem 4 atece a 

Jogara 
o ^ 

^ ^
eamde^j^^oum^mto^oub» J^Xitéllos, meadas, etc; com asgem ae seu» -jm» »» *-•—--- ,
fitas, como sejão, lã, linha, algodão e etc,
para qualquer objecto de fantasia tecelagem
e etc Nossa moda de desfiar e desmanchar
'^NaVachTaapropriadaedestinadapara

esse fim, aquenta-se a agua necessária com
a emperatura sufficiente, e nesta agua dis-
solve-se sabão commum e carbono de soda
nas seguintes proporções: por cada 10 kilos
de casulos, cinco grammas de seda e 20 de
sobão aiim tomará mais fácil para des-
maíchar e desfiar os casulos, sendo mais
rendoso, e quando a seda é necessária para

3

•«s

carreteis, novellos, meadas, etc.; com as
respectivas marcas da fabricação nacional.
Sendo a industria de preparar o fio de linho
e algodão em carreteis, novellos, meadas,
etc, destinada para costuras, etc, comp e-
tamente nova neste paiz, e podendo ser ella
annexada á industria de sericultura na fabri-
cação do fio de seda em rama para retroz,
trama, etc, e como pretendemos annexa-la,
visto que os machinismos utilisados por nos
na fabricação da seda, servirão para este
fim ; portanto, em vista da lei, pedimos pri-
vilegio para o seguinte :

S. A,
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1."
O modo de reduzir os casulos applicando

a. matérias designadas nas machinas e pio
cessos convenientes.

2.°
A preparação da seda em fio para retroz,

trama, SLzine, etc., etc..«gj^
nvenarando elle em carreteis, noveilos, mea
_ . Stões etc, destinado para costura,
ÍKS(t,; (destinado para o com-
mercio).

3*"
A preparação do fio de linho e algodão

como nova industria neste paiz, eurollando
lesem carreteis, novelos, meadastf£

etc., destinado para machinas, costuras, bor

dados e outros misteres. ,f
Rio de Janeiro, 6 de Maio 1887 .-Mm

ris N. Kohn.— Marcos Rosenwald.

Características
¦'* 1* A manipulação da seda com o sabão

e carbono de soda para ajudar a desfiaçao e

depois facilitar o seu enrollamonto, etc,

6tC' 
2.* A fabricação dos fios de seda, linho

algodão, trama, organaine, etc, Jc, 
ume-

xando sabão e ácido sulfurico para o fim de

Str a flexibilidade, promover os lustr
'¦_«• etc finalmente a preparação e enro
famenídósmesmos fios depois de convenien-
temente preparados em carreteis, meadas
noveX, cartões, etc, etc, destnados para
Sinas, costuras, bordados, etc etc

Rio de Janeiro, 20 de Setembro 1887.
_ Morris 2. Kohn. - Marcos Rosenwald.

dido WWgj dZTw> 
processo demepd-

rentlrei-, estabelecidos nesta Corte

K=s^SgaSfi-*s

—e*SUt.=tepJ«r£»-a
depois do esmagamento; tudo como
fica explicado edescnpto.

RÍo de Janeiro, 11 de Setembro de 1888.
-Como procurador Mes Gerauã.

„ 6,,.-Mc.morial descriplivo ^^otAp^do
Brasil, para mia "™«ffi^?i,og Invenção

nesta cidade

Os abaixes assignados confeccionão a

massa de tomates pelo processo que vao d s-
.rever sem nenhuma addiçao de matérias
estSas de qualquer qualidade que seja.
Peío mocesso por elles inventado obtem-se
uma Ea de bôa cohesão, bonita apparencia
de boa côr, de gosto agradável e dequali-

adeiKual senão superior â passado to-
mites Que vem, neste mercado, importada do
_tranSo. A fabricação da massa de o-
mates pelo processo abaixo descripto de-
Sdo se? feita em grande escala dará largo
iesenvoTv mento apequena cultura que terá
Sroduzir immensas quantidades de tomates

para alimentar o fabrico da massa.

As pedras vulcânicas açorianas já são co-

nhecidasna industria dos moinho_,ondcesUo
mestaudó relevantes serviços; sao de uma

S date excessivamente porosa _e por so

_-. iwíiras determinadas, fiz diversas expcir

de d 
Primeüo: lavrando blocos destas pedra

em fôrma de conchas, moringas, vasos
Suios urnas ou simples talhas ordinárias
SSficâo reduzidos a uma grossnrá de,
âS liI millimetros, pelos processos ord-
narios o resultado é perfeito ; todo o liquido
introduzido nestes vasos são filtrados com a

ma or perfeição e são recolhidos em outras
3Í>, naP-te inferior com todas as .ali-
dades da água pura e crystallina. .

Segundo : em qualquer vaso existente,
ondeIZcolha a água parausci domes ico
nóde-se applicar o meu systema de filtro em

fia deToncha ou disco concavo, o>W se

collocaum pouco fmé»±*MV£"^
conjuneto apropriado de »odo alugar a

águas a atravessa-lo para ser filtrada antes
de ser empregada nas bebidas.

EsS mesmo resultado pôde ser obtido
nela substituição do fundo de qualquer do
Pvasos ordinários empregados para recoUier
águas ou outras bebidas, por outro fundo da

pedra vulcânica acoriana adoptado pelos
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meios ordinários, isto ê, deixando a estes
fundos um circulo de base formando flange
sobre a qual se colloca o dito fundo filtrador.

Em resumo, reivindico como pontos e
caracteres constitutivos da invenção : _ ... ~-?-

1.° A applicação da pedra vulcânica Água, saes alcalinos e peraa
outras be-

Calcareo cinzento claro
Argila com pequena quantidade de

luartzo*... •¦• 9>
Carbonato de cal..  *'»°
Carbonato de magnesia... .^ °>á

4,"

açoriana a filtrar as águas ou
bidas; ,, ,

2.° A formação de filtros em blocos da
mesma pedra levrada em fôrmas diversas de
conchas, urnas, moringas, vasos etruscos, ou
outros nos quaes se deitão as águas a filtrar;

3.° A applicação de um duplo fundo ou
fundo falso de pedra vulcânica açoriana a

qualquer vaso existente para recolher águas
ou outras bebidas com o fim de filtra-las,
tudo como se acha descripto neste memorial
e com os fins estipulados.

Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 1888.
—Como procurador, Ch. Bailly.

N 951 bis —Relatório sobre o melhoramento nu fa-
\ ¦ o'^«Í composto de V^tTíVrmdas

ou vasa do mmgwe que á Z''í,aJtEJ^\T\de Carvalho foi dado por carta patente n. 2oi ae i
de Agosto 1885 privilegio de invenção.

Depois de innumeras experiências que
fiz, misturando por diversas proporções a
lama ou a vasa do mangue com calcareos de
differentes qualidades, uo intuito de melho-
var o fabrico do cimento de que a mim e a

José Varandas de Carvalho foi dado privi-
ledo de invenção por carta patente a. 251

' 
de 1 de Agosto de 1885, alcancei por fim re-

Britados satisfactorios que constituem
melhoramento importante, tornando
mento «Iludido de qualidade igual ao melhor
(6 

Submettidos diversos calcareos á ana-

lyse chimica, verificou-se conterem :

Calcareo de cõr aumentada
Humidade
Perda na calcinação

Calcareo amarello rijo
Argila ferruginosa e quartzo...... | 4,800
Carbonato de cal  84,7bu
Carbonato de magnesia • • • ii>iJBe
Matérias não dosadas (água e alça-

lis) perda ;¦•.••.¦ 7,05i
As analyses a que sujeitei a lama ou

vasa do mangue, tirada da superfície e
abaixo, derão os seguintes resultados •¦

Lama tirada da superfície do banco

Humidade  ^,23
Perda na calcinação  *»»"
Silica f>f
Oxydo de ferro.... }*>W
Alumina -.,,. 10>*°
Carbonato de cal ».»«»
Chloro *»"*
Ácido sulfurico M*
Alcali *m
Magnesia e perdas ^i00

Lama tirada abaixo da superfície do banco
lina estado secco

Humidade.......  n>64 J"1"1
Ácido carbônico  traços traços

um
o ci-

53,42 60,32
18,12 20,55

Em eslado secco
traços traços

5,24 5,92

0,58
0,50¦6,80

12,70Qílípci ,,,.••»

Alumina, leves traços de ferro
Carbonato de cal...-._  ' >..
Carbonato de magnesia

Calcareo de côr amarella
Humidade ••••_  1 4n
Oxydo de ferro e alumina..  MO
Carbonato de cal...-_ '
Carbonato de magnesia  J»
Matéria silicosa solúvel • •

Calcareo anulado ^
Humidade • • *. ' ' i oq
Oxydo de ferro e alumina  £™
Carbonato de cal... •y • 1Q|76

Silica, areia e feldspato.
Oxydo de ferro e alumina..

Cal
Magnesia, alcalis, etc —
Matéria orgânica e agita hy-

dratada  n>68 ld>n

Lama tirada ch banco do centro

Matérias voláteis  22>80
Ácido sylicico combinado e no es-

tado de quartzo  42,90
Alumina
Ácido
Cal....

0,40 Aicaiis,
Perda..

10,15
ierrico;;:.......,.------- imb

etc. 8,60

Carbonato de magnesia.  » 
Q Perda

Mistura silicosa insoluvel  > |

Lama tirada em uma das extremidades do
banco

Matéria orgânica e água. •••••••
Quartzo e ácido silicico combinado.
Cal....
Magnesia. •
Alcalis |

15.260
62.000

0.350
0.233
8.597

Mistur
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Triturado o calcareo até torna-lo em pó,
mistura-se, ou por processo secco ou pw pro-
cesso humido, com a lama depou ds secca e
reduzida também a pó em PTn2rme as
venientes, abaixo geadas, conforme a
respectivas analyses; o que feito leva*ao
forno de calcinaçáo, onde deve ser sujeita^
preparação á temperatura dé«caler deV|00
a 1.600 gráos centígrados. O clm^Ç
fica reduzida a mistura dosi dous mat^es,
depois de submettidos aquella tempeiatuia,
triturado, dá o cimento que presta nao so

para todas as obras hydrauhca , como para
íue as que estejão sob a acçao do tempo. U
seu endurecimento debaixo d afua fcj*
lentamente dentro de 24 horas e «««Ji
acção do tempo ê completo dentro de pouca
horas, crescendo rapidamente nos pumeiros
sete dias e augmenta-se d'ahi em diantejro
porcionalmente ao tempo como os wubsjw
lares. Estes resultados nãomehaviam sido|
assegurados no processo da mvençac, do ci-
mento que a mim e a José Varandas de
Carvalho foi concedido o respectivo privi-
l6SS°endo,maiS, 

a base do cimento de^que
tratoajuneção do calcareo com a lama ou
vazado mangue, reclamo como ponto|«^
racteres constitutivos do mellioramente para
o fabrico do cimento que com José Varandas
de Carvalho terei de produzir os compostos
daquelles dous materiaes nas âeguiiítes pro-
porções, por variarem as qualidades do cal-
So: desda 45 % até MO % calcare
puro ; e de 1 % até 30 %, de lama ou vaza
do mangue, quando o calcareo com que_tiver
de ser misturado não contiver proporções de
carbonato de cal de 60 % até 901 %.

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 1888.-
Cgro Deocleciano Ribeiro Pessoa Júnior.

dar tantas vezes quantas convier a espessura
que se deseja dar â cápsula. .

stituem perfeitamente ás 
JW^JS*mais econômicas, e podendo jerqm 

a.
tisadas, juntando-se algum perfume ft
lução.

,: Uoticias industriaes
Novo processo de cápsulas para garrafas

Põe-se de molho em agua por espaço de
12 horas a gelatina. Enternecida no fim
do tempo preseripto retira-se da agua e
funde-se em banho-maria, addicionando-lhe
depois glycerina na proporção de 45 grammas
para 500 de gelatina ou 1 parte da primeira
pára 12 da segunda. , ;

Feito isto toma-se a garrafa bem arro-
lhada e mergulha-se a parte correspondente
do gargalo nà solução, fórma-se a cápsula ;
deixa-se esfriar e mergulha-se de novo para

Base do fabrico de sabão

O sabão ê uma combinação de graxa ou

sebo com um alcalóide puro, potassa ou soda,
unida a uma certa santidade de agua

Uma libra de potassa ii*»»»"
vida em seu próprio peso de agua comg se

com 4 libras de sebo, produzindo 6 Ubras de

um sabão de potassa duro e altamente cou

centrado.

Assucar de melancia

Exneriencias feitas nos Estados-Unidos
demoSSoa existenciade 7% da assucar
naS ffiUmnaíe "(21/2 

hectares) bem cultivado
de melancts Pôdi protmzir si.OOO l|ras de
fructos oue a 7% de substancia saccharina
tncSkZ .450 libras de assucar e que
Sidos a 10 centavos darão um lucro de

SS dollars ou 500» de nossa moeda ao

par.
AMMONIACO EMPREGADO COMO ESTRUME

Para chegar ao conhecimento das van-
tágens que se poderia auferir do emprego do
ammoniaco como estrume praticou-se a se-
guinte experiência:

Escolhêrão-se diversas sortes de ye-
getaes floriferos cultivados em vasosje dis-
tribuidos estes em secções, apphcaráo im-
gacões com agua misturada com ammoniaco,
naproporção de uma colherada de ammoniaco
para um gallão dagna com o mesmo liquido
Sendo em dissolução estéreo de vacca e
outrosestrumesfrequentemente empregados.
As irrigações se fazião 2 vezes por semana.

No fim de um mez as flores irrigadas
com ammoniaco apresentavão mais brilhante
aspecto do que as outras que receberão
differentes estrumes; o desenvolvimento loi
maior e a florescência exhuberante. g

Também as framboesas estrumadas com
ammoniaco por meio de irrigações produzem
o dobro de fructos.

Cera de parafina
A cera da parafina, substancia extrahida

do petróleo é actualmente um emprego
extraordinário attentas as suas qualidades.
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Os mais poderosos agentes que distroem
os metaes e o próprio aço como a água dis-
solve o assucar, são impotentes, náo pro-
duzindo effeito algum sobre a substancia de
que tratamos.

Com esta cobrem-se e isolão-se os cabos
sub-marinos e os fios electricos quer at-
mosphericos, quer subterrâneos.

Ao seu auxilio deve-se o conhecimento
da força do fluido electrico á grande dis-
tancia.

A cera da parafina emprega-se na con-
fecção dos confeitos e de diversos doces.
Como isolador para cobrir os fios electricos
não tem rival, cobrindo-se com ella muitas
substancias que expostas ás variações at-
mosphericas se decomporião.

A fruta envolvida em papel untado de
cera de parafina conserva-se por longos
dias ; os objectos de metal, talheres etc, são
conservados por ella do mesmo modo sem
oxydarem-se apezar da humidade dos Io-
gares.

Nos laboratórios chimicos e nas dro-
garias é uma substancia valiosa para en-
volver certos produetos, etc.

Com a cera da parafina, finalmente se
fazem magníficas flores artificiaes. ,.

Gomma arábica artificial

Fervem-se 20 partes de assucar pul-
verisádo com 7 partes de leite fresco; mis-
tura-se depois o liquido obtido com 50 partes
de uma solução composta de 36 partes de
silicato de soda e 100 dágua, aquecendo
tudo até 50 gráos centígrados. v

Despeja-se depois em vasilha de folha
de Flandres e pelo repouso se depositao
granulações idênticas as da gomma arábia.

Este produeto reduzindo promptamente
o licor de Fellong serve para mostras.

Parasitas da phylloxera
A existência animal pôde ser conside-

rada um circulo parasitário perfeitamente
definido. Não ha animal que não tenha ao
menos um parasita que deile sô nutra, tendo
por sua vez esse parasita um outro que o
devora e assim, por diante, e neste caso se
acha a phylloxera, parasita da vinha e que
entretanto serve de pasto a diversos outros
animalculos. . .„.__,.

O Thirinps, orthoptero é um insecto que
se alimenta com avidez dos óvulos daphyllo-
xera, penetrando mesmo nas gallas pro-
duzidas pela phylloxera nas raízes das

Vm 
E'" um insecto muito pequeno de azas

amarellas e olhos grandes e negros.

A vacca de S. Antônio coleoptero de
corpo hemisplierico, com elictros e azas ante ¦
riores corneas, encarnadas com pontos pretos
destróe a phylloxera de um modo voraz.

O Anthocarís venorum alimenta-se das
pylloxeras encontrando-se freqüentemente
nas folhas e galhos das vinhas.

O Hemorobius destróe tambem as phyl-
loxeras sobretudo no periodo alado. Insecto
summamente pequeno, sua larva é rajada de
branco e preto. ¦

O Scimus vibervurcatus descoberto por
Licbtenstein, na: Bélgica, coleoptero pe-
quenissimo, é um outro parasita da pyllo-
xera. "' i

Dados estatísticos
Café exportado pelo porto do Rio de Janeiro

desde 1810 a 1888
Annos Sac.de60kil.

1852... 2,333,839
1853... 2,005,441
1854... 2,434,084
1855... 2,858,107
1856... 2,570,016
1857... 5,570,480
1858... 2,230,750
1859... 2,485,184
1860... 2,825,157
1861... 2,533,534
1862... 2,819,656
1863... 1,652,258
1864... 1,811,92!»
1865... 3,197,464
1866... 2,368,630
1867... 3,255,980
1868... 2,772,929
1869... 3,139,789
1870... 2,704,742
1871... 2,884,626
1872... 2,460,351
1873... 2,433,709
1874... 2,673,281
1875... 3,152,296
1876... 2,765,922
1877.., 1,846,555
1878... 2,031,199
1879-.. 3,585,183
1880... 3,565,064
1881... 4,377,418
1882... 4,200,590
1883... 3,654,511
1884... 3,897,113
1885... 4,206,911
1886... 3,580,065
1887... 2,241,755
1888... 3,330,215

Annos
1800..•
1813...
1817...
1818...
1819...
1820...
1821...
1822...
1823...
1824...
1825...
1826...
1827...
1828...
1829...
1830...
1831...
1832...
1833...
1834...
1835...
1836. ...
1837...
1838...
1839. ..
1840...
1841. ..
1842...
1843...
1844...
1845...
1846...
1847. .
1848...
1849...
1850...
1851...

Sae. deeokil.
10
12

63,989
74,247
73,314
95,500
105,383
152,048
185,000
224,000
183,136
260,000
350,000
364,147
375,107.
591,785
248,257
585,915
687,136
686,462
792,572
859,700
743,185
938,563

1,088,680
1,307,921
1,258,892
1,410,984
1,426.929
1,509,317
1,458,797
1,849,833
2,009,343
2,093,366
2,786,744
1,644,648
2,498,995
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Entrada de aguardente durante o anno
de 1888

Campos
Paraty
Angra
Mangaratiba ••'¦"," VT'
Estrada de Perro D. Pedro II.

» « » Leopoldina.
Alagoas......— •"
Sergipe
Pernambuco .......—
Portos diversos...-r»

Total

Pipas
7,953
2,408
1,651

153
2,513

443
1,144
1,022
2,975

209
20,510

de 1888,
Aguardente.
Arroz.. W. ¦
Assucar'..'. •

Produetos"tra.idos ao mercaetcMjga Estrada

de Ferro Leopoldma durante

210,840 litros.
3,504 kilos.

749,949 »
2,417 »
2,705 »

2,159,220 »
611,882 »
160,343 V-
583,345 »

4,697,288 »
700 »

454,814

Batatas—'-• ••••• •
Farinha de mandioca.
Feijão» •••' •'
Fubá
Madeiras • • • •
Milho. ••••
Polvilho •• ¦
Telhas e tijolos.....|t ***
rtl.nninnA . '¦ ¦ ¦ «-,*.*¦¦ '

Gêneros tra.idos ao mercado por cabotagem
durante o anno de 18.»

_ 17.142 pipas.
^Sa5£Bte  4,700 524 kilos.
Mg°dâ0 46 952 sacos.
^"roz 526,052 *
Assucar  2,163,875 kilos.
Ban na  Q A0Q a9n m[r\
Charutos • — ¦ ¦
Carne secca.
Couros. ••••••
Farinha de mandioca
Feijão.......--. •••• 

935;5B7 kilos.
£::;¦''•''¦•:¦; .**_& »
Jaoarandá
Madeiras.
Manteiga
Mate

Toucinho
Diversos

956
1,699,223

anno

8,029,820 unid.
3,726,036 kilos.

678 vols.
223,543 sacos-
127,066

2,238 COUQ.I
30,249 dúzias
83,051 kilos.

8,434 vols

Entradas de assucar durante o
de 1888

£___£«*»* ^™Pernambuco.. '100 »
Bahia. g6>487 »
Aracaju. 10 397 *
Maceió... •••¦ 379W »
Campos  _J =

Total 35,909,141

Mercado de carne secca entradas durante o
anno de lo»»

r-mnde • • • • 3,726,034 kilOB.-(riantte.  q r 7-ií| 671 »
da Prata  38,/»&.<"!

fí*í.c,,V 190,207 sacos.
Milho.... ....•• 530 vols,
Salsapamlha feUos;
Sebo- • — '
Sola.

Rio-
Rio

126,337 meios.
^^oYYYYY:.. 234,505 

kilos.

Gêneros trazidos pela
íD, Pedro II durante

Aguardente* • ••<¦
Algodão ;i. ..•••.
Arroz— ....>.¦¦• •,•
Assucar.. _.
Café... ¦
Carvão vegetal.|
Couros -,
Farinha de mandioca.
Feijão — .. •• • —
Fumo..... • ..•'»•••'
Madeiras • —
Milho..;..»... i*- • • -
Polvilho...... • •••-?
&*eife
Tapioca —
Toncinho
piversos

Estrada de Ferro
o anno de 1888

2,526 pipas
898,881J küos

15,296 »
2,109,505

142,000,659
11,150*756
4,472,156

16,734
684,242

5,015,987
466,192

1,617,489
150,268

1,593,430
47,591

3,585,813
13,559,316

,rofcal 42,521,707íolu w 313,180 küos.
Consumo  .ros 295 »
Reexportados 9,698,295

Biuliograptía
Recebemos e agradecemos.:
La Industria Hannera ns. 178 e >/_>.
Sammario do n. 178: mMmm
Los tratados de cOmercio.--Unmoiinero

americano respecto de Ia molinena húngara.
Sservación quimieasobre Ia pamftcación
ZeI pau caro enFrancia.-La cosecha de
ho_aho en Francia.-Noticias sueltas. La

_ Starión de cereales harina y pan en los
Sdos Unidos de América. La importadon
de granosy harina enFrancia. Los venenos
delSérpo humano. Liquides mata-fuego »

LasaSna.--Revistasagricolay comercial.
-Sección de Annuncios.

Sumario do n._ 179:Sumario uo u. -.^- .
De Ia producciòn dei trigo en Francía,
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de

—La transformación áe bs molinos de vi-
ento.—Plagas agrícolas—Un mõlmero ame-
ricano respectode Ia molineria húngara.—
Los aranceles de Ias aduanas de 00a — Fan
nuevo para Ios diabéticos.—Los tôêtodospara
reconocer trigo uutado,--rLa Exposictón de
Barcelona.—Noticias sueltas. Çoloración ar-
tificial delosvinos.Laexportación de sacos
para granos en el Sud de Rusia. La-expor-
tacion de harina en Norte América-Correo.
—Revistas agricola y comercial.— beccion
de Anúncios. . - . , ___,.

Revista Mensal do Club de Engenhada
n. 11 de Novembro. . ,T •' t i

Boletim dei Departamento Nacional de
Agricultura da Republica Argentina n. |B;

The Rio New's ns. 1,2 e 3. Janeiro
de 1889. KO ú

-i -Correio Official deGoyaz, ns, 51,52,53.
Monitor Sul Mineiro ns. 938, 939, 940.
Confederação Artisticans. 44,45,46,47.
Gazeta da Victoria n.lU.
Revista Marítima. Julho a Novembro

1888-%.
Revista de Engenharia n. 201
Boletim de Ia Union Industrial Ar-

qentinan. 94. _
Scientific American n. 22.
O Pombense n. 32 e 38.
Publicaãor Goyano, ns. 197, 198.
Issociacion Rural dei Uruguay,

23 .-24.' 
Revistados Constructores, n. 10.
El Economista Mexicano, ns. 13,

Jíeüwto *Sw? Americana, n. 1.
Ia feawa Artística, n. 28. ,
Eewía do « * Engenharia n. \f.

Dezembro de 1888. "'* -]
Il Brazile, Janeiro de 1889.

Rendas Fi^aese Revista dos Mercados

ALFAÍ,DEGA 
4.312:548*491

Importação...  ,. 737:207*588
Exportação ...•_•• "" 20:945*350
Despacho marítimo 223:480)5984
Extraordinária ! _'' 5.324:192*393

. 33:494*420

MERCADO DE CAFÉ

Entrarão durante o mez: Saceas
Pela estrada de ferro D. Pedro II  267,192
Por cabotagem ¦•¦ • ¦ 

52'423Do Interior ,....'.....•.•••¦» - »

Total ......*

Vendêrão-se durante ò mel:

â93,565

Saccas
219,656Para os Estados-Unidos..._....,• ••• • • • • 
gj^gg, a Europa.....  a-.,---• .-^'-.qq

, C«bo da Bôa Esperança.  ">»£[
¦ diversos portos........ • • ¦ • • • '

Total. 331,680
Saccas.Embavcirào durante o me_ :

Para os Estados-Unidos. iifi-lO
,. o Canal e Norte daEuropa......... «
, o Mediterrâneo a... obW,
, diversos portos....*.....•...•••••• r^ /_

TotaL. ..:.,. 109,221

Sahh-âoduranteome.....„..,. |M| ^as
Stock... • >•"•-,-.

VALORES
6*120

11S.

15

Café lavado máximo  .
. superior •.INotúnal.
' l*bÔa*i •'•"''"¦'¦'.'.¦'. 5*850, 1» regular  M6B0¦ 1* ordinária ••• W380• T.bôa.:••••: "... 5*0*°• 2* ordinária

por peso de 10 kilogrammaB.

MERCADO DE CARNE SECCA

Existência no dia 31 do corrente:
Río-GrandedoSul  . ¦$$& kUo3
Rio daer::;:::::,: 2,9i2;ooo

Total  2,972,000

A carne do Rio-Grande no mercado regulou por
230 èISSSm) a do Rio da Prata por 360, sendo
as mantas vendidas à razão de 400 ra.

tÍENEROS TRAZIDOS AO MERCADO PBLA

ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II
164 pipas._",*_'_'. 54,450 tolos.

Depósitos.

5 7o

5.357:686*813
3:432*400

Total.......... 5.361:119*213

Recebedoria... • ¦
Mesa provincial..

431:408*763
83:669*248

Aguardente
Algodão... •¦•
ABSucar...,
Café... 
Carvão vegetal .....
Couros salgados e seccos.
Farinha' de mandioca
Feijão jj
Fumo
Madeiras
Milho
Polvilho
Queijos .'"•.'
Tapioca
Toucinho
Diversos

3,000
1.603,472
1.033,040

538,433
225

82,352
260,521

59,077
143,627
19,394

107,689
8,509

292,685
1.201,209.



24 O AUXILIADOR DA INDUSTRIáaJIACIONAI^

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA

ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

k Aa^'a 6,200 litros.
Aguardente >m kU
oüfé??!'."::.'.'.'.'.'...'.¦.':i*'..¦.. i.8ii,i2i »
Farinha de mandioca  ^'íj^ ',

£eij>f° 20',930 •
Fubá 20198 >
*[?--«--¦<-* •••••• 132',525 .

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR

CABOTAGEM
Agua florida • •
Aguardente

Algodão em fio
> em rama...
» em tecido...

Amendoim
Arroz
Assucar _•¦ •
Azeite de amendoim.
Bagas
Banha
Bettas
Biscoutos
Cabeça de negro....
Cadeiras ,••;
Cajurubeba
Cambará
Carnaúba
Carneiros.., •
Carne salgada
Caronas
Cascas
Cebola?

Cera
Cerveja
Chapéos de feltro,

s de palba..
Charutos
Cocob

Colla
Conservas
Couros preparados...

, salgados
Crina
Doces.. '.'.""
Farinha de mandioca.
Favas,

Lenha.,
Licor
Línguas..
Madeiras.

Mangas.
Mantas.

300 volume3.
1,851 pipas.

16 caixas.
16 barris.
43 volumes.

273,003 kilos.
34 volumes.

216 sacas.
2,278 sacos.

74,078 »
34 volumes.

207 »
101,999 kilos.

995 peças.
12 volumes.
20 »
74
17
50 >
50
19 unidades.
10 kilos.
32

380
266,665 resteas.

31 sacos.
38 volumes.
54

7
72 >

56,667 unidades.
486 volumes.

11,990 unidades.
26 volumes.
10
64 >
87 volumes.

8 »
3

16,149 sacoB.
757 .»

40 volumes.

„, . 3,821 kilos.
Manteiga 10 volutn
Marmellos ••
Mate
Mel

' 
iefnm0  14,546 sacos.

Milho ¦ ¦ • • • • • ¦ 10 
x olumes.

O'eo de caroços d Algodão
> de coco

Ovos ¦"•
Paina
Peixe
Pennas
Piassava.
Polvillio
Ricino
Sabão
Sabonetes  ^ 574,236 litros.
Sal  61 volumes
Salsa  104,977 kilos

10 volumes.
525

27
24

21
185
52
146

1 volume.
80 volumes.
91 sacos.

150 volumes.
11
30

Seb>
Sola.....
Tomates..
Toucinho.
Trapos...
Vinhc... •

5,814 meio3.
534 volumes.

5,350 kilos.
40 volumes.
45

MERCADO MONETÁRIO

Metaes
Soberanos.

FUNDOS PÚBLICOS
96WO00

Apólices de5T7„.. •• • -^y 
\ \ \ 1.13W000

de.Empréstimo Nacional de iouu ..... 
J.OW000

LETRAS HYP0THECARIAS
par.

Banco do Brazil.......•••••• •••••„•. 74
. de Credito Real do BrwrtJW.- •••••• 

g5Paulo.
Predial.

ACÇÕES

Fazenda* 18,858 sacos
£e-Ja0 45 kilos.
Fumo

„ em folha.....
Gergelin
Giz
Gomma
Graxa
Jacarandá
Jurubeba ,

. de barriguda Q achaB
T.oTihn .. • • *"í „,., 

45
19,127 »

300 volumes.
40 »
67

44,517 kilos.
120ds.decouç.

10 volumes.

Banco Auxiliar ¦¦
, do Brazil
. Commercial
, Commercio • - •• • ¦ • • ¦

, Credito Keal de S. Paulo.
, Commet-ei-al de S. Pau'o..
, Industrial
. Internacional

20 
. Cre dito Commercial... ;.••
, Del Credere
, União de Credito
> Rural
, Popular..
. Predial ¦
. Mercantil de Santos

68

1851000
252_00
2875000
2303000
1250000

773000
163^000
267_000
75110000

35_.000
238*000
611500

292£000
190#000
70á000

250#000

12 volumes.
238

2,116 ds. taboas
128 peças.

3,900 ds. de ripas
53 volumes.
4

CÂMBIOS
27

Sobve Londres "".'"", 344 franco.
Pariz 420 marco.
Hamburgo.. •• 3481ira-
iiãaiã 1Q7 °7
Portugal ¦¦• íyl ''¦
Nova-_rk. l$825 dollar.

Typographia Laemmert & C.
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PARTE OFFICIAL

Sessão do Conselho Administrativo em
15 de Dezembro de 1 )"*&>»

PRESIDÊNCIA DO SR. DR. JOSÉ AUGUSTO

NASCENTES PINTO, 2° VICE - PRESIDENTE

Presentes os Srs. Drs. Nascentes Pinto,
Alvares de Azevedo, Pessoa de Barros,
H. de Oliveira Bello e Rocha Barros, capitão
Motta Teixeira, commendador Hermida
Pazos, Henrique Nascentes e Valentim,
membros do conselho, o Sr.presidente declarou
aberta a sessão.

Leu-se, foi posta em discussão e appro-
vada a acta da sessão antecedente, efte-
ctuada em 15 de Novembro de 1888.

EXPEDIENTE

Foram recebidas com agrado e enviadas
á bibliotheca as seguintes publicações :

AImmigraçâo,Boletimn. 49, Outubro.
Gozeta da Bahia de 6 a 23 de Novembro.
Monitor Sul-Mineiro de 18 e 25 de

Novembro de 1888.
Breve Noticia sobre o emprego da som-

bra nas plantações do café em Venezuela,
pelo Dt". João de Souza Reis.

Estatutos da Associação Beneficente
D. Izabel a Redemptora, fundada sob a pro-
tecção de Sua Alteza Imperial.

Forão presentes ao Conselho e reinei-
tidos á redacçao do Auxiliador dous officios
do Sr Dr. director dos Cursos da Sociedade,
o Io de 7 de Dezembro, dando conta do resul-
tado dos exames dos alumnos das escolas a
seu cargo; e o 2" de 15 do mesmo mez re-
môttando os mappas de freqüência dos alum.
nos no 3o trimestre do anno lectivo de 188».

O Sr. presidente, exprimindo a sua

satisfação pelo bom resultado apresentado
4

pelas escolas da Sociedade, propoz e o Con-
selho resolveu, que se consignasse na acta um
voto de louvor ao Sr. Dr. Pessoa de Barros,
director dos cursos, e aos Srs. professores
que tão bem a têm coadjuvado.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. pre-
sidente deu por encerrada a sessão.

Sala das Sessões da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional, em 15 de
Dezembro de 1888.—Dr. Nicolau Joaquim
Moreira. — Augusto Alvares de Azevedo,
secretario adjunto.—Manoel da Motta Tei-
xeira, servindo de secretario adjunto.

Escola loctuma de Adultos
Ilim e Exm. Sr.—Cumpro o dever de

communicar á V. Ex. que tomei a delibe-
ração de adiar a abertura das aulas dos
Cursos Nocturnos para o dia Io do mez de
Março, em razão do estado actual de insam-
bridade desta cidade na Estação que atra-
vessamos. „ . .

Dhectoiia dos Cursos da Sociedade An-
xiliadora da Industria Nacional,31 de Janeiro
de 1889. „.,, _

Deus guarde a V. Ex.—Ilim. e Exm.
Sr. conselheiro Dr. Nicolau Joaquim Moreira.
Muito digno presidente da Sociedade Auxi-
liadora da Industria Nacional.

O Director, Francisco Antomo 1 essoa
ele Barros. ...

Yiücultura
A vinha Norton's Virgínia foi introdu-

zida na Virgínia pelo Sr. Norton, não sabeu-
do-se donde elle a trouxera; da Virgínia
passou a vinha para Ciuciunati e Misoury

s. Á.
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começando a attrahir a attenção dos vinha-
teiros principalmente por conservar-se inco-
lume e produzindo apezar das influencias
climatericas quando a Catawba, então em

voga, desfallecia. .
Passando a espalhar-se por todo o Ohio

a Norton's Virgínia subio de reputação a

ponto do Sr. Frederich Muench em seu

livro intitulado School for American Grape
Culture dizer que era impossível vir a en-
contrar-se qualquer outra qua idade de vi ha

capaz de supplantar a Norton's Virgínia,
sobretudo nas regiões mendionaes.

A planta ao principio mostra-se aca-

nhada mas,depois de estender suas numerosas
raizes em varias direcções dentro de 4 a 6

annos, torna-se opulenta, produzindo abun-
dantemente em todas as épocas e fornecendo
cachos cujos bagos chegão todos, ao mesmo
tempo, á sua completa madureza, o que nao
acontece com muitas outras qualidades de

vinhas em cujos cachos encontrão-se uvas,
verdes, maduras e apodrecidas. Releva notai

que a Norton' s Virgínia desenvolve se melhor
e torna-se mais productiva nas regiões
exposta 

^o fornecido peia vinha de que
tratamos é agradável e assemelha-se ao
melhor Borgouha ou vinho do Forto.

Poderíamos alongar estas considerações
invocando a palavra autorisada de muitos
cultivadores dos Estados-Unidos, limitamo-
nos porém a declarar que a cultura da vinha
estendeu-se de 4 mil a 2 milhões de acres e

qne o juizo formado pelos entendedores sobie
as qualidades dos vinhos procedentes de di-

versas cepas foi o seguinte:
Taylor. — Vinho branco secco, gosto

áspero, côr pouco attractiva, podendo porém
melhorar com o tempo o processo da labn-
CaÇaWe.ttoní.-Vinho fino de boa côr e

aroma pronunciado, equiparavel aos vinhosdo
TíTindíiílo

Ruttandler. - Vinho muito alcoólico,
nouca côr e bom gosto... .,

Jacques.— Vinho de muita cor e muito
alcoólico, não podendo utilisar-se sem o em-
prego de 200 % d'agua. a

Norton da Virgínia.—Vinho de boa cor,
aromatico, gosto fino e approximando-se aos

melhores de Borgonha.
Concórdia. -Não pôde beber-se sem

mistura pelo álcool e aspereza que apresenta.
Serve para misturai' coiu vinhos fracos.

A Tinha produz muito.

No Brazil a Norton's Virgínia foi cul-

tivadaemS. Paulo pelo Sr. Fogge e das

paginas do Correio Paulistano trasladaremos
o que alli se acha escripto a respeito do as-

SXLmVNorton's 
Virgínia.- Tem a fruta

preta, pequena com o sueco vermelho, multo
escurofquasi azul, sem polpa e sendo bem

madura doce e aromatica, cachos compactos,
e alados. „ . „,.„.

A planta émuito vigorosae torte, cies

cendo extraordinariamente e accommoda-se
em qualquer terreno.

Eu recebi, em 1872 esta planta com
raiz, no principio custou muito a crescer,
mas nestes tres annos tem-se desenvolvido
tanto, que pretendo mudar a plantação que
eu fiz o anno passado, para 20 palmos Je
distancia, um pé a outro em logar de 14 que
está, como necessita de muito espaço e poda
muito comprida para produzir á vontade.

Este anno as plantas originaes e os en-
xert js que eu fiz ha tres annos, derao muita
fruta e estou certo que a colheita desta vi-
deira deve ser sempre igual á da Isabel a e

deve dar a mesma quantidade de viniio ;
como a fruta amadurece igualmente em todo
o cacho, não ha uvas verdes, meio_ maduras
e nem podres, e sei por uma experiência que
fiz, e.te anno, que a mesma quantidade de

uvas por peso, dá a mesma quantidade de

vinho.
O vinho é tinto quanto pôde ser, parece

alguma cousa com o Borgonha, não precisa
coiifeição ; contém de parte saccharina dous
por cento mais do que a Isabella.

A propagação é difficil por estaca, mas
muito fácil por enxerto e mergulhia. _

A respeito da vinha Norton' s Virgínia
finalmente a gazetilha do Jornal do Com-
mercio de 17 do corrente acaba de prestar
aos vinhateiros as seguintes informações :

Norton's Virgínia.— Noticiámos, ha
tempos, ter o ministério da agricultura en-
commendado nos Estados-Unidos a acquisi-
ção e remessa de numerosos exemplares ua
variedade de parreira conhecida pela deno-
minação de Norton's Virgínia, havendo sido
feita esta encommenda por indicação do L>r.
Emilio Gõldi. que se acha incumbido de
examinar e estudar os vinhedos da pro-
vincia de S. Paulo, já para o fim de veri-
ficar se ha neiles indícios da presença do
Phylloxera vastatrix ou de outro parasita,
iápara indicar e propor quaes as variedades
que de preferencia devão ser cultivadas
entre nós Dará os effeitos da vinificação.

A Norton's Virgínia, muito recommen-
pelo Barão Babo, cenologo eminente, junta
a outras qualidades a absoluta resistência
que, nos Estados-Unidos e em toda a parte,
tem offerecido ao Phylloxera e a outros
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parasitas. Ella é conhecida na província de
S. Paulo onde aliás tem predominado a cul-
tura da parreira Isabella. ODr.E.Gôldicon-
sidera de grande importância para a indus-
tria vinhateira a acclimação e propagação da
Norton's Virgínia e de outras variedades
congêneres; e o ministério da agricultura,
adoptando este alvitre, deu novo testemunho
da solicitude que tem dedicado a esta inci-
piente industria á qual podemos vaticinar
com segurança o mais lisonjeiro futuro, tal
é a pujança com que ella desponta, e a con-
fiança que revela nas suas mesmas forças.

A este respeito escreve-nos pessoa de
alta competência, dando-nos noticia de
factos que muito são para alegrar, e para os
quaes invocaremos a attençao do governo.Re-
lataremos o que nos affirma o illustre commu-
nicante, cujo nome não nos julgamos autori-
sados a publicar,ainda que por sisó bastaria
para afíiançar a veracidade das informações.

O Sr. Adolpho Lion Teixeira, agricul-
tor da Campanha da Prinçeza, da província
de Minas-Geraes, possue extensissimo vi-
nhedo da variedade Nortons Virgínia, da
qual tem fabricado vinho agradável, encor-
pado, e semelhante ao bom vinho de pasto
que outr'ora importávamos de Portugal.
A este produeto impôz o fabricante a deno-
minaçãode Virgínia. ,

Abundando nas razões que tem indu-
zido o governo a fomentar a propagação da
Nortorís Virgínia, e fortificando-as com a
a autoridade de Frederick Muench (School
for american grape culture) e de George
Husman (Grapes and Wines), o nosso infor-
mante julga contribuir para a prosperidade
da industria vinhateira do Brazil, fazendo
publicar os resultados da analyse a que os
Srs. Thaodoro Peckolt e Gustavo Peckolt
sujeitarão o vinho Virgínia, fabricado na
Campanha da Prinçeza.

« Analyse do vinho Virgínia — O li-
quido vinhoso é de côr vermelha-clara (Bor-
deaux), transparente, de reacção ácida, de
aroma fracamente alcoólico, agradável, ado-
cicado e fracamente adstringente.

« Peso especifico— 0,394 a + 26° Re-
aumur. O álcool foi determinado pelo appa-
relho de Sellevon que indicou 12,5 %, de
álcool puro.

« O vinho fornece 5 % do extracto
secco a 100° e 0,168 % de cinzas. Em 1,000
CC do vinho Virgínia achámos :

grammas
Água  825.000
Álcool puro  125.000
Glycose  9-680
Acido tannico  1.650
Bi-tartrato de potassa  2.580

grammas
Glycerina....  1.860
Acidez total  3.150
Matéria corante extractiva, etc.. 29.300
Saes inorgânicos (cinzas)  1 • 680

« As cinzas são compostos de chlorure-
tos, sulfatos e phosphatos de potassa, soda,
cal, etc. A coloração é devida á substancia
corante das uvas.

« Conclusão.— E' um vinho alcoólico,
possuindo todos os caracteres do vinho na-
tural e não contendo nenhuma substancia
nociva. E', portanto, puro e bom. Rio, 28
de Janeiro de 1889.— Theoãoro Peckolt,
Gustavo Peckolt.» .

Acerescenta o nosso communicante que a
comparação destes ciados aos obtidos em
1876 e 1883 pelos chimicos da repartição da
agricultura dos Estados-Unidos patenteia
que por effeito da transplantação a vinha
Norton's Virgínia não degenerou no seu
produeto entre nós.

A analyse de 1873 havia dado:
Peso especifico  0.395
Álcool por volume  12,4
Álcool por peso  10,17
Acidez  0,47
Substancias fixas  6,55

A de 1873 achou no vinho da Norton's
Virgínia :
Álcool por peso  9,29
Álcool por volume  11,52
Matéria extractiva  2,57
Cinzas  0,49
Peso especifico.  1,00168

Analyses dos
seguintes

vinhos fornecidos pelas
vinhas americanas

peso Álcool
especifico por

volume

Álcool
por

Xerez americano.
Norton's Virgínia-
novo

Herrnan
Alvey
Taylor
Porto americano..
Martha  0,995
ClaretedoMissouri 0,99"ir,
Herbemont  0,995
Catawha  0,990
Catawlia  0,995
Catawba-doce  1,015
N o r t h -Caroline-
novo

r.inthyana
Goethe
Clinton
Delaware
Ives
NortoiVs Virgínia,
Concord  1,000
Concord  0,9975
Concord  0,995

17,0 14,23 0,37

Acidez Sub-
por °j0 staoclai

sólidas
6,55

0,995
0,990
0,995
0,995

1,03

0,9(10
0,995
0.990
0,998
0.990
0,993
0,995

12,2
13,9
10,1
12,4
13,1
11,3
11,8
11,8
12,0
11,0
14,1

13,5
12,8
11,8
13,4
13,1
11,2
12,6
9,4
8,7

12,2

9,85
11,21
8,13

10,01
10,59

9,11
9,51
9,51
9,69
8,87

11,65

10,92
10,93
9,51

10,83
10,59
9,03

10.17
7,56
6,99
9,85

0,66
0,18
0,78
0,48
0,48
0,43
0,72
0,57
0,57

0,40

0,18
0,54
0,52
0,15
0,40
0,14
0,57
0,60
0,48
0,47

2,31

2,52
1,73

11,30
1,72
2,37
2,42
1,66
1,53
7,86

1,80
3,15
1,68
3,70
2,18
2,29
2,46
2,38
2,36
1.55

Nicolau Moreira,
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Exposições
Histórico dos trabalhos da commissão da

exposição preparatória para a Universal
de Pariz.

SESSÃO KM % DE FEVEHKlltO Dli 1889

VHESIDENCIADOEXM. SR. C0NSELHEIU0 OE ESTADO
VISCONDE DE CAVALCANTI

Carta da commissão franco-brazileira
sobre diversos assumptos referentes á Expo-
sição e oferecendo o seu concurso para
dirigir do Havre ao Campo de Marte todos
os objectos que forem enviados pela Com-
missão Central.

Lembra tantbem a indeclinável necessi-
dade de estarem taes objectos em Pariz, o
mais tardar até 31 de Março. .

Respondeu-se agradecendo o otferew-
mento e tomando-se bôa nota do mais que se
expende na dita carta. .

Carta do Sr. José Albano Cordeiro
Júnior, communicando que ia apresentar-se
á sua repartição onde seus serviços erao
reclamados, dando assim por terminada a sua
missão, como secretftrio da commissão, de

propaganda e auxiliar da executiva. Res-

pondeu-se agradecendo o valiosissimo con-
curso que o mesmo senhor prestou á Exposi-

ção Preparatória.
Aviso do Ministério da Agricultura,

enviando um officio do presidente de Per-
nambuco para a Commissão Central pro\i-
denciar sobre o pagamento de 32 caixões
fornecidos á Commissão Pernambucana pelo
arsenal de guerra daquella provincia, visto

de Ceará 163 volumes contendo objectos
destinados á Exposição Universal de Fariz,,
sendo seis co.m o assoalho de mosaico em
madeira, offerecido pelo Sr. Ignacio tavare^
de Souza para o salão de honra do pavilhão
brazileiro. „ «

Ao encerrar-se a sessão, pelo J±«xm. or.
conselheiro de Estado visconde de Cavalcanti
foi dito que, tendo de ausentar-se do Império,
passa neste acto á presidência desta Ulusue
commissão ao seu digno vice-presidente o

Exm. Sr. conselheiro Dr. Nicoláu Joaquim
Moreira ; e a este, bem como aos outros
distinctos membros, mais uma vez agradece
a cooperação assidua, intelligente e eittcaz
com que o tem auxiliado na laboriosa tareia,

que tomarão de levar a effeito a_ represen-
tação do Brazil na Exposição Universal de

Pariz, dando a si mesmo parabéns por ter tido
oceasião de approximar-se de tão honrados
cavalheiros, e assim melhor apreciar onere-
cimento de cada um delles, merecimento
realçado pela modéstia, sem duvida excessiva,
de suas aptidões e civismo.

Estende o seu agradecimento e igual
manifestação aos illustres membros da com-
missão executiva, os Srs. Commendadores
Francisco Joaquim Bethencourt da bilva _e
André Gonçalves de Oliveira e seus auxt-
liares os Srs. Alfredo Michel e José Albano
Cordeiro Junior, a cujo zelo e dedicação
mais se deve o bom êxito da penosa parte
que lhes coube.

Propõe que, embora não estejão findos
os trabalhos da Exposição se consigne na

arsenal de guerra daquella província, visto presente 
sessão em nome da Com

ter sido posto â topo»çfc, def^™^ 
IrnSãocSal Brazileira, um voto da sua

Central o credito de 300:000» votado Pel° | slncera gratidão pelo valiosissimo auxilio e
parlamento. : aue _w tem prestado : em parti-

Resolveu-se responder que, de confoi-, apoio . 
sociedades Auxiliadora

midade com os precedentes estabelecidos 
^'^Sa Nacional, Reunião dos Expo-

esta commissão não responde por despezas 
J»^ Industria Brazileira e Propaga-

feitas sem autorização sua com objectos, que ^ ^ ^ _ ^ ^ fa ^

voUo^^ asS0CÍa^ 
" ,mpre^ ™

missão apenas recebeu a somma de 48:000»,
sendo, portanto, inexacto o que a tal respeito
disse a secretaria de Estado; e que final-
mente ao aviso não acompanhou o officio da

presidência de Pernambuco
A commissão executiva informou que as

administrações do Jornal do Commercio e da
Gazeta de Noticias, além das publicações
gratuitas referentes aos trabalhos da com-
missão, fizerão o abatimento de 50 % sobre
a importância dos annuncios que têm publi-
cado. Inteirada a commissão Central, agra-
dece o auxilio prestado.

expositores e mais cidadãos, que animarão
o árduo eraprehendimento da Exposição Pre-
paratoria.

Declara finalmente, que emquanto per-
manecer em Pariz, estará prompto a atten-
der a qualquer indicação ou pedido da Com-
missão Central, a quem offerece os seus
fracos serviços.

A commissão approvou a proposta de

Em seguida o Exm. Sr. conselheiro
Dr. Nicoláu Joaquim Moreira, por si e por
seus companheiros de trabalho, agradeceu as

PeTaXmesmaSSmmissão executiva foi Jdívw W ãtobavã 
"de 

diriglríhes o Sr.
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Sr. conselheiro de Estado Visconde de Cavai-
canti, e declarou que tudo quanto fizerão
não foi mais do que a resultante do nobre
compromisso que assumirão, fazendo com que
o Brazil não deixasse de figurar no grande
certamèn industrial, com que a França solem-
nisará no corrente anno o centenário da
proclamação dos direitos do homem, tendo o
Brazil de apresentar-se pela primeira vez
naquelle grande convívio das nações civili-
sadas, illuminado pelo immenso clarão
desprendido da Lei de 13 de Maio de 1888.

Está convencido, porém, que os seus
esforços e os de seus companheiros se nulli-
ficarião, se porventura, não tivessem por
chefe o illustrado Sr. Visconde de Cavalcanti,
cujo espirito enérgico e ao mesmo tempo
insinuante por suas delicadas manifesta-
ções, conquistou todas as sympathias, remo-
veu obstáculos, fez surgir recursos _e ani-
mando os combatentes, levou-os á victoria,
que se não foi explendida, não pôde deixar
de ser considerada importante pelos resul-
tados obtidos. S. Ex. julga-se feliz por nos
ter conhecido, e trabalhando comnosco, apre-
ciado o facto de, no meio do indifferaitismo
geral, haver ainda quem sacrifique seus
lazeres em prol do paiz e em beneficio da
industria nacional.

• Nós, por nos.a vez, congratulamo-noã
por termos tido um chefedespido das vaidades
que costumão revestir os indivíduos que
vivem na alta esphera em que se acha col-
locado S. Ex., além de ter a fortuna do alliar
aos exceilentes dotes do espirito os nobres
sentimentos do coração.

Apertando, por si e por seus compa-
nheiros, a mão de, S. Ex. faz votos para que
«•alemos ventos o levem ao seio de sua fami-
fia continuando S. Ex. a prestar os serviços
que a pátria tem o direito de reclamar dc
sons'filhos beneméritos.

Na sessão de 2 I- de Janeiro passado, o
syndicato franco-brazileiro resolveu tele-
.,'raphar á commissão central do Rio de Ja-
neiro afim de que sejão remettidas para Pariz,
antes do fim de Março, as fórmulas contendo
os nomes dos expositores e informações sum-
marias acerca dos objectos que apresentao,
afim de poderem figurar no catalogo geral da
exposição, que se está imprimindo. Se taes
informações não chegarem a Pariz no prazo
marcado pela directoria geral, não poderão
figurar no mencionado catalogo.

Na mesma sessão foi nomeado commis-
sario do Brazil junto da secção internacional
das bellas-artes o Sr. SantAnna Nery, _ que
fica assim encarregado de defender os mte-
resses dos artistas brazileiros naquella secção,

pelo Sr. Antoine Proust,
ministro.

deputado e antigo

Os Srs. expositores, que tiverem de
enviar seus produetos directamente para
Pariz, são rogados a mandarem procurar, até
o dia 20 do corrente mez, na secretaria da
Commissão Executiva (Lycêo de Artes e Offi-
cios), as etiquetas exigidas pela Commissão
Franco-Brazileira, e que deveráõ ser collo-
cadas sobre os volumes, afim de facilitar o
seu transporte em todos os portos e ferro.-vias
da Republica Franceza,—F. J. Bethencourt
da Silva.—André de Oliveira.

Tendo-se retirado para fora do Império
o Exm. conselheiro de Estado Visconde de
Cavalcanti, presidente desta commissão,
toda a correspondência destinada á mesma
deverá ser remettida ao vice-presidente con-
selheiro Dr. Nicolau Joaquim Moreira, á rua
Malvino Reis (Rio-Comprido) n. 78.— F.J.
Bethencourt cia Silva.—André de. Oliveira.

SFSSlO lal 111 DE -KVKHElllO HE 1880.-IMUS9IDENCU 00"i:\M. 
SU. CONSELHEIRO PU. NllTOF.AI! JOAQUIM MO-

UiriUA, VICE-PRESIDENTE.

Trestelegrammas, da cidade da Victoria
do presidente da Sociedade de Immigração,
participando que a exposição promovida por
esta associação fora inaugurada e encerrar-
se-hia no dia 17 do corrente, sendo remettidos
após o encerramento os produetos, que mais
sobresahissem na exposição, até o fim do
mez._ A commissão resolveu aceitar osre-
feridos produetos. officiando nesse sentido.

Officio do Sr. conselheiro inspector da
Alfândega da Corte, remettendo um caixote .
contendo boletins e mappas estatísticos, e
declarando que depois de encerrada a Ex-

posição Universal, devem ser entregues_ a
Sociedade deLegislação Comparada de Pariz.

Idem do Sr. director geral interino do
Museu Nacional, remettendo 11 caixotes,
contendo o material para o Álbum Ethno-
qraphico, com destino á Exposição Universal
e á disposição do conselheiro Ladislau Netto.

Idem 
'do 

Sr. Dr. Henrique Gorceix,
presidente da Commissão Central Mineira,
remettendo ainda 9 caixões, contendo pro-
duetos para a Exposição Universal de Pariz.

Idem do mesmo senhor, annunciando ter>
remettido 2 sacos com 120 kilogrammaá de
café da Fazenda da Paciência, munièipio de;
Juiz de Fora, provincia de Minas-Geraes,que
devem ser considerados expostos: pela Com-
missão. Central Mineira,! eamãonpelp !Sr.'
Juôelinoi BártozaV «orno pór i.engano nos:
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participara.—A commissão executivainfor-
mou já ter seguido para Pariz o producto
de que se trata.

Officio da mesma commissão executiva,
participando que no dia 16 do corrente fôrao
embarcados no vapor Ville de San Nicolas,
120 volumes destinados á Exposição Uni-
versai de Pariz, além de 163 que seguirão
anteriormente no vapor Ville Ae Ceará, res-
tando apenas alguns productos, cujo em-
barque depende dos expositores, e outros
esperados das provincias—Ficou a com-
missão central inteirada.

Forão apresentados os seguintes pare-

Do Sr. Ayrès Costa, sobreourivesaria;
Dos Srs. Augusto Cezar Diogo, João

Domingues Vieira e Dr. Theodoro Peckolt,
sobre productos chimicos e phatmaceuticos,
e sobre fumo e seus preparados;

Do Sr. dose Corrêa Machado, sobre
calçado e fôrmas.

O Sr. conselheiro presidente deu co-
nhecimento de duas cartas, ambas datadas
de 20 de Janeiro do corrente anno e re-
mettidas á commissão central brazileira pelo

¦. . t. j.n«.r_ /In _->r.vY.mtaea.n I

a todos os expositores, fórmulas enviadas,
ha tempo-, á commissão central, e que devem
servir para a inscripção dos expositores no
catalogo geral, devendo ellas chegarem a
Pariz até o dia 10 de Março.

A este respeito a vice-presidência tem a
informar que essas fórmulas, de que falia a
commissão franco-brazileira, fôrão pvotusa-
mente distribuidas pelos expositores e pro-
vincias do Brazil, e que ainda se achao a
disposição de quem reclama-las.

O final da carta da Commissão Franco-
Brazileira é uma felicitação aos membros da
Commissão Central daExposiçãoPreparatória
eaos seus coadjuvantes pelo muito que
fizerão, para que o Brazil figurasse na üx-

posição Universal de Pariz.—A commissão
julga de rigoroso dever agradecer e retribuir
os mesmos patrioticossentimentos.

A Commissão Central recebeu tambem
de Pariz dous telegrammas : um indagando
do dia da partida do Exm. Sr. Conselheiro
de Estado Visconde de Cavalcanti, e outro
tratando dos subsidios do Sr. Conselheiro
Ladislau Netto.

Ao primeiro respondeu a vice-presi-
mettidas á commissão central brazileira peio £« £"»-- 

'filconde 
de Cavalcanti

Sr. AmedéePrince, secretario da commissão «M S • Viscon<e tó

franco-brazileira em Pariz.
Em uma deilas confirma-se tudo quanto

nos mandara dizer a commissão nas missivas
datadas de 10 e 20 de Dezembro do anno
passado, refere-se á inauguração da expo-
sição preparatória, felicitando-nos pelo bom
êxito da mesma, segundo a apreciação da
imprensa fluminense, principalmente oDiano
Official e o Jornal do Commercio.

Pede explicações sobre o numero de
immigrantes recebidos pelo Rio de Janeiro e
S. Panlo, estradas de ferro, etc, e termina
declarando que vão ser tomadas todas as
medidas necessárias para o bom desem-

penho dos productos brazileiros e suains-
tallação, os quaes, espera, estejão em Pariz
atè 31 de Março, afim de poderem figurar
em 5 de Maio, dia da abertura da exposição.

As explicações sobre o assumpto im-
migratório e de estradas de ferro, a vice-

presidência desta commissão ja as trans-
mittiu na ultima carta que, ha poucos dias,
endereçou á commissão franco-brazileira.

Na segunda carta confirma-se tambem o
conteúdo da missiva recebida de Pariz e
datada de 12 de Janeiro, accrescentando
que, a esforços do syndicato brazileiro, o
Sr Antoine Proust, chefe da secção inter-
nacional das bellas artes, declarara que
haveria sempre espaço para serem recebidos
os quadros dos pintores brazileiros, com-
tanto que não se fizessem retardatanos de

. -!T . • <_  Ar, ÍA^miiloa ityirins.ta.fi

partiria a 1 do corrente, e assim foi.
A respeito do segundo, esta commissão

já fez o que estava a seu alcance, officiando
aS. Ex. o Sr. Ministro da Agricultura,
mostrando a necessidade da presença daquelle
Conselheiro na Exposição de Paris, por-
quanto tratando-se de um assumpto tao im-

portante como o estudo dos aborígenes do
paiz, seus trabalhos, usos e costumes, sô-
mente o Conselheiro Ladislau Netto poderia
prestar os esclarecimentos necessários sobre
tal assumpto.

tanto aue nao se u-obo™ »..._»_._« - --
mais! é se sujeitassem ás fórmulas impostas myn

Juizo critico do Jornal do Commercio sobre a
Exposição brazileira preparatória

IV
A sala Thevet deveria chamar especial-

mente a attenção dos visitantes, pois o tabaco
ou fumo é uma das mais antigas industrias
da America, e entre nós data o seu cultivo,
em ponto grande, dos princípios do XV11
século. Quando a tenacidade de Colombo
tornou publica no mundo occidental a exis-
tencia desta parte da terra, jáoshespanhoes
encontrarão na ilha de Cuba o fabrico de
charutos rudimentares, a que os indígenas
chamavão tabacos. Os nossos índios e os da
Florida denominavão a planta petun, os do
México pyciett, e no Peru era conhecida por
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Além de ser usada para fumar era
considerada como medicinal, e, sob o nome
de petume ou Herva-Santa, já Gabriel Soares
delia dá noticia. Fabricavão-na em pequenos
rolos que queimavão dentro de cachimbos.

Do Brazil, que iniciou tantas industrias,
espalhou-se o tabaco no mundo, e, no prin-
cipio do XVII século, os mercadores o pro-
curavão com avidez na Bahia e no Maranhão
pelo grande consumo que delle se fazia no
norte da Europa e nas índias Orientaes.
Mais tarde o plantio de fumo dilatou-se ás
provincias do Pará, Minas e Rio-Grande do
Sul. , .

A concurrencia diminuio a producção
brazileira, e em 1839—1840 a exportação
de fumo era apenas de 4.350,714 kilo-
grammas. Desde então a industria nacional
de preparados de fumo, a expansão das. cul-
turas, a decadência de producção de alguns
paizes concurrentes tornarão a impulsionai
a cultura entra nós. Em 1881—1882, a
exportação para o estrangeiro subio a
23.640,845 kilogrammas. Actualmente, as
tendências desta cultura são progressivas,
e as manufacturas dos preparados augmentao
rapidamente, constituindo florescente ramo
de commercio interprovincial. A provincia
da Bahia, que é uma das mais activas e in-
dustriosas, exportou em 1887 para Alie-
manha, França e Rio da Prata 24.409,520
kilogrammas de fumo, e consumio alguns
milhares de toneladas em suas fabricas. O
fumo de S. Felix e de outras localidades
pôde supprir o da Havana. O do Pará nao
tem superior no entender dos estrangeiros.
O Rio de Janeiro servido pelas plontaçoes
de S. Paulo, Minas, Rio-Grande do bule
e Bahia, conta as fabricas de preparados de
fumo como nma de suas principaesindustrias.
Possue 4 fabricas de rape, 28 de charutos
cigarros e^^«^."-¦raffl

facturas. Entretanto dá idéa favorável deste
ramo nacional de trabalho, eé apreciada
pelos estrangeiros que não considerão o Bra-
zil como simples terra de exploração, em que
as manufacturas devem ser negadas e aba-
fadas, para evitar uma perigosa emancipação
111 U 

A província de Santa Catharina apre-
sentou na auspiciosa exposição colonial de
S. Luiz Gonzaga duas pilastras de fumo em
folha qne aqui figurão na entrada da sala.
Os produetos são expostos porReinhart&
Barth e outros industriaes, e denotão bons

processos de preparo e acertada escolha de
plantas. Sobre as pilastras estão excellentes
amostras de fumo em rolo mineiro, exposto

pela fabrica Cangurú. Estes fumos sao apre-
ciados no Rio da Prata, onde os preferem
para o fabrico de cigarros.

Os Srs. Gonçalves de Souza & *ei-
nandes estão bem representados na sala, ee
ii sua fabrica uma das mais florescentes para
o preparo de charutos, cigarros e outras
especialidades. Emprega 120,000 kilo-

grammas por anno nas manufacturas, o que
é iá notável inicio. ,

A' direita da entrada está a notável
exposição da Imperial Fabrica Paulo Cor-
deiro. Consta de 1 elegante barril chapeado
de metal e com armas, contendo rape tino, ae
4 caixas igualmente ornamentadas, çom rnn-
ceza e Massaroca viajada, e 2 vidros com
tabaco em pó. .

Esta fabrica é das mais populares e

conhecidas no paiz. Emprega um capital de

150-000$, 60 operários e uma força motriz ae

20 cavallos. A sua producção excede annual-
mente de 120:000$. Os rapes expotos dis-
tinsmem-se pela excellencia da matéria prima
e delicado aroma. São um tormento para os

apreciadores, que têm delimitar-se a haurn

estabelecimentos que negocião nesta espe-
cialidade. No anno industrial de 1886—1881,
a sua exportação para o estrangeiro era
diversas especialidades de fumo foi de
1.160:00055, e para os portos do Império de
794:197$00O. ,

A exportação para o interior excede de
2 000:000$, segundo affirmão os industriaes.
Ha. além disto, activa industria em Santa
Catharina, Paraná Pernambuco e outras' assas sus i sasssas ** -- -
míaes mais de 8.000:000$ se empregao no | fumo.

commercio internacional de fumo em folha
^"Atala 

Thevet é antes um pequeno
resumo deste movimento industrial, do que
uma representação das suas culturas e manu-

Na extremidade esquerda da sala esta
uma linda vidraça, com a histórica torre de
Belém reproduzida em finos e aromaticos
cigarros de palha da fabrica dos Srs. bilva
& Pinna. Estes babeis indnstrioes expõem
em outras não menos elegantes vidraças e

étagéres charutos, cigarros, fumo picado e

desfiado, etc, etc. A Imperial Fabrica de

Fumos Brazil, desta casa, da emprego a um
capital de 200:000$, a 100 operários e um

motor a vapor de 5 cavallos A producção
de 1,000 kilogrammas de

A fabrica dos Srs. José Francisco Cor-
rêa que se distingne pelas boas qualidades
de seus preparados de fumo possue um capital
de200:000$, uma força motriz de 12 cavallos,
dá emprego a 50 operários e pôde produzir
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annualmente 400,000 kilogrammas de fumo
fabricado. Ambos os estabelecimentos dao
uma idéa do grande movimento commercial
desta industria. , .

Notaremos, também, a elegante vitrina
com excellentes cigarros de palha da im-

portanto fabrica do Sr. M. I. Bittencourt.
Dá este estabelecimento trabalho a 40 ope-
rarios, e pôde produzir diariamente 30,000
cigarros. O Sr. A. L. da Costa exhibe o bem
conhecido fumo picado e desfiado da marca
Rio-Branco. Estes specimens de nossa iii-
dustria de fumos preparados, se ainda nao
attingirão ao grande consumo das manu-
facturas da Bahia, mostrão-se susceptíveis
de progressivos melhoramentos, ludo de-

pende da escolha de plantas e preparo das
folhas nas culturas que supprem nosso mer-
cado. .

Os produetos coloniaes expostos pelas
províncias de Santa Catharina e Rio-Grande
do Sul, se não indicão fumos isruaes na força
e no aroma aos da Bahia, S. Paulo e Minas,
mostrão, comtudo, o cuidado, o zelo, a intel-
ligencia dos cultivadores e a habilidade dos
fabricantes. A industria de fumo, a dos teci-
dos, a do calçado, a dos moveis, os ferros
fundidos e outras justificão a autonsada
opinião de um illustre diplomata estrangeiro,
conhecedor de todas as grandes manufactu-
ras européas e principalmente das francezas,
inglezas e allemãs, que presagiou ao Brazil,
dentro de dez annos, uma robusta e sufnci-
ente industria fabril que nada ficaria devendo
a seus modelos. Deve ser este incitamento o
melhor consolo a nossos corajosos fabricantes,
tão esquecidos de seus conterrâneos.

Entre os produetos coloniaes notaremos
os fumos em rolo, bem seccos e preparados
do Sr. Carlos Haag, o exceílente fnmo de
Lages e o de Blumenau preparado em cha-
rutos, cigarros e picados pela fabrica do Sr.
Manoel Baptista dos Santos, do Desterro os
charutos da casa Wagner, e os de Rei-
nliardt & Barth, que os dedicarão ao'presi-
dente americano Garfield. Merece especial
menção uma linda caixinha da fabrica do Sr.
João dos Santos Mendonça, do Desterro, com
cigarros artisticamente acondicionados, imi-
tando os trabalhos em búzios, que tao pri-
morosamente executão as senhoras da ilha.
Os Srs. Faller & Filhos, Lopes 4 0., de
Porto-Alegre, e Onessimo Faller &C, da
Cachoeira, no Rio-Grande do Sul, expõem
bons preparados de fumo, sendo alguns já
conhecidos no commercio.

Uma delicada e elegante exhibiçao e a
da serraria de H. Greosmuhl, de Blumenau,
e que se compõe de caixinhas de cedro
branco e vermelho para charutos. As caixi-

nhas são tão odorificas, tão bem ornadas e

custão tão barato, que devem desafiar a cun*
osidade de nossos fabricantes. Esta manii-.
factura já supre as officinas produetoras de
fumos em toda a provincia de Santa Latna-
"^Passar 

da sala Thevet á do Visconde de
Mauá importa a transição de uma antiga
industria colonial para o movimento acceie-
rado do ferro, do carvão de pedra e dos
outros elementos regeneradores da nossa
época. O busto do illustre visconde, em bello
mármore branco, dá logo na vista do espe-
ctador. Foi executado em Londres pelo br.
E. W. Wyen, e é como todos os traballios
deste esmerado cinzel, aprimorado pela re-

presentação da cabeça, em que se deslisa
um sorriso sagaz e affavel.

O órgão orchestra dos Srs. Engelecke
& C., de Belém, no Pará, se não é um resul-
tado completo da harmonia de diversos
instrumentos, pôde servir perfeitamente para
as povoações em que não é fácil reunir pro-
fessores habilitados. Os fabricantes derão

principio a seus t abalhos em Hamburgo, e
dahi passarão as suas officinas ao Para, (le
onde têm recebido eneommendas para locali-
dadesdo Império e do exterior. Na exposição,

órgão tem servido de agradável entreteni-
mento aos visitantes nos dias de semana.

Uma vitrina no centro da sala serve de
mostrador dos artefactos da fabrica dos Srs.
Buarque & Maia. Abi notão-se bons espe-
eimens de chumbo de munição e de caça,
barras de metal para o fabrico, e a photo-
graphia do pittoresco sitio da fabrica. Se-
o-undo nos consta, os preços dos produetos
desta fabrica são convidativos, e o emprego
que já ella dá a bastantes operários e mdi-
cação da sua admissão no consumo commer-
ciai. Possue um motor da força de seis
eavallos e pôde produzir diariamente 1,375
kilogrammas de chumbo preparado.

Em outra vitrina estão alguns arteta-
ctos da fabrica a vapor de obras de bronze
do Sr. Benjamim Pinto de Gouvêa, que nos

parecerão reunir o bem acabado e precioso
das fôrmas ao polimento da superfície. E

'uma especialidade, a de torneiras e válvulas
de 

grande consumo no uso doméstico e em
industrias de utilidade publica e os speci-
mens expostos mostrão habilitações da fabrica
para supprirem estas e outras peças de igual
gênero.

A casa de correcção, que nas diversas
classes da exposição tem objectos recom-
mendaveis e alguns até que indicão talento
artístico dos mestres e operários, expoz
nesta sala uma conhecida escada dupla, que
tem o mérito de separar as subidas e descidas,
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com inteira independência dos transeuntes.
As cafeteiras e outras peças expostas pela
officina de fundaria são iguaes ás que usual-
mente se vendem no commercio.

As officinas do Engenho de Dentro, da
estrada de ferro D. Pedro II, proficiente-
mente dirigidas pelo Sr. Dr. Carlos de
Niemeyer, estão alli representadas mais para
a abstracção e estudos dos profissionaes do
que para o commum dos visitantes. Esta
exposição unida á das photographias das
estações e abras de arte, que está no segundo
pavimento, em a galeria especial, dará a
melhor idéa de nossa via-férrea central,
em que exactamente as officinas attingirão
á maior perfeição compatível com as condi-
ções metallurgícas e. de operários do paiz.

Os quadros e desenhos technicos collo-
cados nas paredes da sala e que represen-
tão os traçados das diferentes vias a ramaes
da estrada, assim como algumas obras de arte
diffjcies, dão bôa idéa de nossos engenheiros
de campo e gabinete. Infelizmente o nosso
publico ainda presta pouca attenção a esta
parte technica das exposições, mas não acon-
tecerá o mesmo em Pariz.

Um limpa-trilhos em madeira, innova-
ção acertada, no serviço de locomoção, reúne
á vantagem de preservar os trens de obsta-
culos imprevistos a flexibilidade da matéria
que impede o embaraço prejudicial do gado,
tão abundante nas estradas de nivel. Ha
uma bella collecção de amostras de madeira
própria para dormentes e artefactos das
officinas, e de pedras empregadas nas con-
strucções de edifícios e obras de arte. O pre-
paro de nosso ferro fundido para as obras de
resistência, ê demonstrado por uma roda de
vagão e outra adrede partida. As amostras
de varias molas : em espiral, de para-cho-
quês, de suspensão de braçadèiras, etc; as
braçadèiras para trucks, os assentos de en-
costos de virar dos vagões americanos, o
cofre -de segurança dos chefes de trem e ou-
tros trabalhos de diversas officinas são dignos
de exhibição. ...

Todo§ os trabalhos das officinas estão
encimados pelo modelo do busto vigoroso e
expressivo da estatua do Progresso, fundida
em bronze, e devida ao hábil esculptor Al-
meida Reis. Esta collecção da estrada de
ferro D. Pedro II não será o nosso menor
titulo de habilitações industriaes na expo-
sição de Pariz.

O visitante da exposição que penetrar
nas salas Associação Industrial & Reunião de
Expositores, dificilmente ajuizará da impor-
tancia dos artigos que ellas contêm,se se fiar
das apparencias.

Quasi todas as nossas industrias agri-
colas estão alli representadas, mas os pro-
ductores e intermediários parece que, em je-
ral, não ligarão ao certamen de 1889 a idéa
de propagande commercial que delle pôde
resultar. Não é, de certo, porque, o nosso
café, fumo, algodão, cacau, mandioca, assu-
car e outros artigos de immenso consumo
achem-se nas melhores condições de admissão
nos grandes mercados, antes são victimas de
falsificações, de denominações suppostas, de

preconceitos de qualidade e desvantagens
fiscaes. Parece, porém, que a idéa scienti-
fica de defesa e propaganda ainda não entrou
no espirito dos industriaes agrícolas.A parte
manníactureira destas classes procura asso-
ciar-se e obter melhores condições, mas os
industriaes agrícolas isolão-se e até jnlgão-se
em opposição de interesses com os fabrican-
tes, o que não é exacto.

Já nesta resumida exposição principia-
se a divulgar a transformação da pura indus-
tria agricola em organisação manufactureira,
conseqüência da libertação do trabalho e da
urgência de melhorar os produetos em razão
da concurrencia de outros paizes nos merca-
dos. As fabricas robustecem e melhorão a
agricultura. Vemos os empreiteiros e plan-
tadores de café agrupar-se á roda de engenhos
centraes, os plantadores de canna salvarem-
se da destruição pelos engenhos aperfeiçoa-
des, a lavoura de algodão renascer pela
influencia das fabricas de tecidos, o fumo
dever a sua prosporidade ás officinas de pre-
parados desta planta, a industria pastoril
dever a sua resistência ás fabricas de stea-
rina, de. velas de sebo e sabão e de prepara-
dos de carne, o cacau ter soffrivel consumo
nas fabricas de chocolate e confeitos de mui-
tas de nossas cidades, e outros produetos re-
ceberem a mesma benéfica influencia.

E' pois, de sentir que os produetores de
matérias primas não fossem de conserva com
os fabricantes á exposição do Pariz. e nisto
as criticas tem sido acertadas, sem que ás
dignas commissões executiva e de propaganda
caiba a menor responsibilidade. Ante a re-
sistencia passiva e a inércia não ha vontades
que possao actuar eficazmente.

Deste reparo escapão as nossas provin-
cias coloniaes do sul.Tanta como era possi-
vel na estreiteza de tempo e de meios de que
se dispunha, as províncias de Santa-Catha-
rina, Rio-Grande do Sul, Paraná e parte de
S. Paulo concorrerão á exposição, acompa-
nhando o compareeimento dos expositores da
corte, e de alguns de Minas e provincia do
Rio. As duas salas que descrevemos contem
variados specimens das industrias coloniaes
do sul, que já tamanha influencia têm em

s. A.
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nossa vida econômica. Damos aqui, para jus- Uma das fabricas que alli estão repre-
poderosamentenossa vida econômica. íwmos aqui, Fi»«* j"- contribne poderosamente

tiflcação, nm approximado resumo da ™^ "^^Ida^teria 
prima importada

tação em nossa praça de gêneros das tres para o consumo _ ^ ,.... T..„ a*.*,
províncias e de parte de S. Paulo no anno
industriei de 1886 a 1887:

dosai, é"a dalmperial Companhia Luz Stea
riôSla notável man^^lisp^^^

tS8 ZZZ'' 467:748*000
traçar'"''' 5:6259000&&*ü ««««ss
Batatas SISS
Bolochas e biscoatos 7:974*000
Carnes preparadas  ^^ 2S2T** '.'.'.::: S«SB
cX 

""""" 16:0879000

Couros e pelles cortidas.... ^.õWOOO
Couros em cabelío 68:8l»000

Sha" zzzz 297:857*000
Fumoe-p^arados 3?tSo°o°o
Herva-mate.  32:1489000

244:814*000
703:790*000
181:5649000

9:165*000
45:500»000

Lãs
Prod. legrainosos e frutas.
Madeiras de construcção...
Preparados de peixe

CeÍkf' 
¦•".'.'.'.'.'-'.'.'.:.. 106:613*000

 524:838*000
ITão" 

"Z'..'.-'- 15:455*000

ToSho 22:553*000
Sf 

 
342:812*000

?i„nhose-licoVeS:... 1J:8»»000
vSartigoS;::::::::::: 120.400*000

7.497:683*000
Esta enumeração será, talvez, pouco

elefante e fastidiosa aos homens de. imagi-
nação, mas, em compensação dará justa
idéa das industrias introduzidas pelapopu-
lação colonial do sul. Não são industrias in-
sioiiificantes, como pensão alguns visitantes,
mas quotas valiosas de nossa vida economiea.
Faltão aqui os valores exportados para as
outras províncias o dos tecidos entregues ao
commercio, a importância da herva matte e
cereaes, etc, dirigidas aos portos estran-
neiros e a parte que a colonisação toma nas

|randes culturas. Isto tudo explica como

capital de 800:000*, emprega 100 operários
e trabalha com forças mecânicasi aperfei-
coadas. A producção annual da fabrica^de
1 500:000* em stearina, sabão de oleina e
glycerina. A companhia regula exportar 100
toneladas de glycerina pòr anno e obtém as
melhores cotações nos mercados da Eiiropa
O systema de decomposição do Sr. Alfredo
Michel, director da fabrica e nosso compa-
triota, prescinde de qualquer reactivo, e por
isso á glycerina não contendo cal nem sul-
phato de cal, obtém os melhores preços da

As velas, parte mais avultada da pro-
ducção, tem o ponto de 56° centígrados. O
sabão de oleina pôde vender-se a 200 rsi. q
kilogramma. O systema do Sr. Michel é pri-
vilegiado e já foi vendido e applicado na
Itália, Portugal e Republica Argentina. Os
apparelhos que vão ser expostos em 1/anz,
darão bôa idéa de nossos estudos de sciencia
applicada ás artes. A fabrica está represen-
tada na sala por uma pyramide de velas e
por amostras de outros produetos. Ha no lm-
perio mais duas pequenas fabricas de stea-

i rina e vai fundar-se outra no Rio-Grande do
Sul

Na mesma sala da Associação Industrial
estão expostos os excellentes queijos da ta-
brica da Mantiqueira, que imittão os da Hol-
landa, e já entrarão activamenteno consumo.
Dizem-nos que esta fabrica dispõe do ca-
pitai de 200:000*, emprega 160 pessoas e
Pôde produzir 300 queijos por dia. E um
dos ramos da industria de lacticinios mais
adiantados entre nós, e para prova bastará
citar os queijos do Itatiaia, os de Minas,
Ceará e Rio-Grande do Sul, e os magníficos
requeijões da Bahia e Maranhão, que sao
uma especialidade brazileira e supportao
longas travessias e demovas.

A producção de cacáo tem nas duas fa-
bricas de chocolate da corte e nas que existem
de diversas províncias excellentes auxihares.

As províncias amazônicas regulão pro-
duzir a média de 6,000,000 de kilogrammas
de cacáo por anno, e a Bahia exportou
4 000 000 no ultimo anno. Esta producção^•™=-í==S£Setancia que as forças immigrautistas

addicionão á nossa producção actual. De.te
novo Brazil que se levanta e substituo o ele-
mento servil, com a vantagem de ser inde-

as duas salas da ex-

2.958,360 küogi-ammas.
A fabrica de. chocolate Andaluza, aos

Srs M. Franklin & C, é uma das mais an-
pendente e autônomo, f_ aufs bd't .^í™ L dó Império e representa um capital de
íosição de que tratamos, dao algumas indica- 

j ^do 
Império, ejjgj^ 

^ |epemle
ções utéis.



O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 35

principalmente da força mecânica, emprega
um motor a vapor da força de 12 cavallos,
oito machinismos especiaes, mais oito de
processos secundários, e 12 homens que dão
movimento a estas forças passivas A fabrica
regula produzir 180,000 a 190,000 pacotes,
estando, porém, habilitada a forneeer de
2,000 a 3,000 pacotes por dia. A sua ele-
gante vitrina da exposição contém as mais
fluas sortes de chocolate em pasta, clio-
colate em pó, manteiga de cacáo, o cacáo
com que se manipulão os produetos, amostras
de canela reduzida a pó, etc. São artigos de
producção nacional que não desdourão o paiz.

A fabrica do Sr. Bhering, que expõe
tambem excellenteschocolates, comprehende,
além desta industria, as do café, milho,arroz,
canela, pimenta e outros artigos mqidos ou
pulverisados. Divide-se em tres usinas, a
que dá movimento uma machina a vapor de
(õO cavallos. Possue um capital de 150:000$,
emprega 12 machinas para chocolate, seis tor-
radores de café, 10 moinhos de milho, dous
moinhos de pimenta, uma galga para pulve-
risar canela, muitos outros machinismos e
numeroso pessoal. Produz diariamente ,500
kilogrammas de chocolate, l,2oO de café,250
de canela, 500 de pimenta e 20,000de milho.
Estes produetos não só supprem o cousumo
interno, como principião a ser negociados
para o Rio da Prata, Pacifico e Europa.

Só o consumo annual de café em grão
nas fabricas e' casas particulares da corte
sobe annualmente a 5,000,000 de kilo-
grammas.

A industria da cerveja, uma das mais
importantes do Império, está apenas repre-
sentada na sala pelos excellentes produetos
das fabricasLogos, Brahma eE. Gabei. JNa
corte ha 42 fabricas ou agencias de fabricas
de cerveja, e o seu numero é de algumns cen-
temas em todas as províncias. As colônias do
sul produzem bem lupulo e cevada. Entre as
fabricas que concorrerão, conhecemos as
forças dos Srs. Logos & C , que dispõem de
250:000$ de capital, emprega um motor da
força de 15 cavallos, 28 operários e diversos
machinismos aperfeiçoados. A sua producção
é de 12,000 hectolitros.

Entre as fabricas de cerveja notáveis
do paiz, apontaremos a doSr.F. G. Linda-
cheid, de Petropolis, que produz 1.800,000
litros por anno, e a do Sr. Antônio Kmger,
Rio-Grande do Sul, que vende annualmente
450,000 garrafas. E' de sentir, a. íalta
destes industriaes na actual exposição. As
tres fabricas que expuzerão, produzem cer-
vejas iguaes ás melhores de todas as pro-
vinciasrEste gênero começa tambem a entrar

no commercio internacional para o Sul da
America. . ... '¦ '¦ 

..
A etagère de distillação a vapor Fntz

Mack & C, contém amostras de alguus
licores, em que acertadamente a casa col-
locou a sua marca. Este estabelecimento col-
locado entre o mar e a rua do Passeio, oc-
oecupa um grande corpo do edifício e dá
trabalho a numeroso pessoal, pois o consumo
de seus produetos é o maior desta especiali-
dade. Fabrica vinagre, vinho de canna,
cognaes, licores, xaropes, águas gazozas,
espirito, tintas, perfumarias, sabonetes, etc.
Pensamos que se iniciasse o uso de suas
marcas próprias e desse emprego ao vinho
de uva de nossas províncias, poderia tornar-
se de grande utilidade nacional.

O Sr. Eugênio Marques de Hollanda,
de cuja importante fabrica nacional já fal-
lámos, expõe aqui notáveis licores de Bacury,
tangerina, abacaxi, mangaba, etc. O seu
vasilhame é elegante e chamará a attenção
em Pariz pelos produetos tropicaes que an-
ntincia. A Adega Nacional expõe imitações
de coração, pippermint orgeat, etc. etc, e
o licor Salvador, laranginha, e outros pro-
duetos bem acondicionados. Notamos os ex-
cellentes confeitos e amêndoas cobertas, ele-
gantemente expostas, da fabrica central do
Sr. José Serra.

E' uma copiosa e excellente exlubiçao
nacional a da casa José AntonioAirosa, da fa-
zendado Sabugo. Os conhecedores alli appe-
teceráo a estomacal laranginha, a afamada
aguardente e outros produetos alcoólicos.
O engenho dispõe de um capital de 60:000»,
uma força hydraulica de 22 cavallos, emprega
35 operários além dos plantadores indepen-
dentes, e produz 5,550 dúzias de garrafas
de produetos finos e 370 pipas de aguar-
dente.

Na mesma classe notaremos o mel em
xarope do engenho Central de Quissaman, o
vinagre de canna de J. F. Komariz, do Eio
de Janeiro, a aguardente velha de H. Probst,
de Blumenau, excellente producto; os licores
allemâes de Augusto Schõneman, o álcool de
95 •/„ e licores finos de Otto Freyganz Faber
de Blumenau, e o licor de limão de Nancy
Reynaud Navarro de Andrade.

A industria vinícola, que hoje, em b.
Paulo, Minas e províncias do Sul, oecupa
bastantes braços, e excede uma producção
de 50.000 pipas, não apresenta ainda vinhos
iguaes aos do Chile ou dos Estados-Unidos-,
No entender do Sr. Dr. Draenert, em Minas
já se principia a fabricar vinhos acceitaveis
pelo gosto e composição, e o mesmo dá-se no
Rio-Grande, sem que se abuse do álcool de
canna. Na exposição, notámos o vinho de
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uva, Merum, de Júlio Fischer, da Laguna,
o de uva branca, de Henrique Spernau, de
Blumenau, o titulo de Giovanani Trenton,
da mesma localidade, e de B. Smaneotti, de
Nova-Trento. O Sr. Leandro F. Arantes, de
Agua-Quente, apresenta vinhos tintos re-

gulares. Os vinhos de laranja expostos sao
mais vistosos e bem acondicionados, desta-
cando-se o de J. Nogueira, de Morretes no
Paraná, o de Miguel Leal, o de J. P. íaüer,
no Rio-Grande do Sul, e uma amostra de
Maceió, nas Alagoas. ,

O fabrico de manteiga esta mais adian-
tado, e consta-nos que chegarão da Europa
bons operários e machinismos aperfeiçoados
para Blumenau. Na exposição achão-se
amostras regularos, como sejão as de Victo*
rino Rabello & C, de Santa Çatharina; as
de Leopoldo Hoescht, da mesma procedência;
as de J. Schmidt e F. O., de Blumenau, e a
de João Bauer, de S Luiz. A excellente fa-
brica de J. P. Alves, de Porto-Alegre, expõe
a banha de porco, que é bem conhecida em
nosso commercio. O Sr. Guilherme Scheeter
expõe alguns preparados notáveis, como
sejão azeite de amendoim, óleo de nozes para
tintas, óleo de ricino refinado, etc, pro-
duetos de sua fabrica de Blumenau.

Em conservas, distingue-se a notável
fabrica de Michel & C, do Rio-Grande, que
expõe latas com pecegos, limões, doce de
coco, massa de tomates, camarões, peixes,
etc. A fabrica de Frederico Donner, de Blu-
menau, mandou em latas oblongas e leves
excellente banha e lombo de porco. DeS.
Francisco, na mesma provincia, mandou o
Sr. Affonso Appolin Dorn, latas com con-
servas de peixe e camarões. O Sr. Antônio
Silva' de Maceió, expõe latas com cajus, la-
ranjas e mamões em calda. A antiga fabrica
de'F B. Vasconcellos, desta corte, hoje

pertencente a J. J. Leite Rosas, apresenta
latas e vidros com pimentas, massa de to-
mates, abacaxis, goiabas, camarões, doce de
coco, maracujás, cajus, marmelada, ymlio
de caju, tangerinas e uma infinidade de ar-
tigos de origem indígena. A casa Germano
Pirath, do Desterro, em Santa Çatharina,
exhibe conservas de camarões,, pescada,
tainha e outros peixes saborosos daquelles
mares. ,.

O matte, que é industria extractiva im-

portante, pois subio a sua producção de
2 549,303 kilogrammas em 1839 a 1840, a
dè 24,000,000 de kilogrammas, em tres pro-
vincias, no ultimo anno, está bem represen-
tado na sala Reunião dos Expositores. E um
ramo de industria que dá 5,000,000» por
anno ao Império. A fabrica do Sr. Francisco
Fontana, de Coritiba, no Paraná, expoz

matte picado em elegantes barnquinhas, e
outras amostras em folha, em pó, em surroes,
etc. Apresentou photographias de seus edi-
ficios e casa de machinas. De SantaCatha-
rina vierão elegantes e bem acondicionados
mattes preparados para o Chile e Rio da
Prata, das casas dos Srs. Firmino Duarte
Silva, Augusto Ribeiro & Procopio, e OU-
veira & Genro. Esta classe da exposição 6
digna de toda a estima, sendo os produetos
tão esmerados como bem acondicionados.

VI

Quasi no fim deste breve retrospecto da
industria nacional, a que deu oceasiâo a ex-

posição preparatória, foi-nos muito agrada*
vel verificar que as manufacturas paulistas
comecão-a enviar os seus produetos. Em
questões industriaes a abstenção é ainda mais
prejudicial do que nas políticas. Retirar-se
de iim concurso é renunciai* â competência e
igualmente a fornecer o consumo.

Entre nós, a actividade nacional mui-
tiplicará pela descentralisação administra-
tiva; a vida econômica carece de livre cir-
culação em todo o Império. As trocas entre
as provincias produzirão a verdadeira ri-
queza nacional. S, Paulo com suas boas fe-
bricas de machinismos de lavoura, com as .
fundições de alto valor metallurgico, com os
cortumes de Santos, que ora supprem a corte,
com a sua fabrica de chitas, do finado Diogo
de Barros, suas 1.2 manufacturas de tecidos,
seus quatro engenhos centraes de assucar e
muitos outros estabelecimentos febris, écon-
siderada na corte como um dos elementos fa-
bris do commercio interno e tem tudo a ga-
nhar no comparecimento em Pariz, segundo
o nosso ponto de vista.

Até aqui, os specimens que S. 1 atilo
enviou á exposição não desdourão a provin-
cia. As meias de seda e as de algodão da fa-
brica dos Srs. Martins & C, de Jacaréhy,
oferecem algumas amostras de bastante me-
rito. As fabricas de tecidos de algodão de
Tatuhy, de Anhaia & C, da capital, e de
Clemente H.Wilmot, de Carioba, apresentão
algodões trançados e lizos, riscados e mes-
elas de uso commum, perfeitamente confec-
cionados. A fabrica a vapor de chocolate
Bolidair, nos seus preparados de cacáo, na
hollandina e bitter, mostra habilitações te-
chnicas e bons resultados ; o mesmo diremos
do FernetBrazil, exposto pelos Srs.Treissan
& Irmãos. Annuncia-se a próxima exposição
dos ferros de Ypanema, das chitas paulistas,
dos phosphoros amorphos e de outros pro-
duetos da provincia, que darão maior realce
á exposição.
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E' justo fazer menção especial dos vi-1
nhos exhibidos pelo Sr. F. Albuquerque. São
das novidades de 1887 e 1888, branco e tinto
doce, e estão acondicionados em elegantes
meias garrafas. Pela primeira vez, reconhe-
cemos em nossos vinhos um typo especial e
acceitavel, que não é o chileno nem o ameri-
cano e ainda menos o europêo. As duas qua-
lidades expostas distinguem-se pela suavi-
dade e appetitoso sabor do tinto, e pela
brandura natural e pureza do branco. Sao
vinhos perfeitamente apropriados aoconsumo
das boas mesas,e aos quaes não sepóde notar
a macula do álcool de canna não desinfe-
ctado, que é o tropeço de alguns de nossos
produetos, e a acidulez extrema que cáracte-
risa outros. Já reconhecíamos o Sr. F. Al-
buquerque como escriptor especialista e pro-
pagador das nossas videivas, e agora pomo
vinificador é, sem duvida, uni dos principaes
do Brazil. Consta-nos que a sua adega está
vazia, tendo vendido toda a safra.

Ainda ua sala Reunião dos Expositores,
teremos à mencionar os produclos de cera-
mica. Esta industria é das mais antigas no
Brazil, e oonstitue emprego de muitos bra-
ços na província da Bahia, na do Rio de Ja-
neiro emunicipioneutro. Passa de 2,000:000*
o movimento annual destes produetos na
zona da corte. Na exposição achão-se os pro-
duetos das fabricas de cerâmica, vidros e
crystal de F. Esberard, e de cerâmica de
Hãncox, e as coloniaes de Kramer e Giu-
seppe Baptista, que fizerão parte das col-
lecçõe» catharinenses.

A fabrica do Sr. F. A. M. Esberard,
sita á rua do General Bruce, nesta corte,
conseguio vencer as difficuldades que a con-
currencia de produetos estrangeiros, o clima
e a insufflciencia do pessoal têm opposto
sempre ao êxito da fabricação de vidros nas
regiões tropicaes do Brazil.

Com um capital de, 200:000. , empre-
gando 180 operários, dos quaes 140 são na-
cionaes, e um motor da força de 8 cavallos,
esta fabrica vai conseguindo o fornecimento
commercial de alguns artigos em vidro. Já
pôde calcular em 250:000$ a venda annual.
O vidro dos produetos expostos attingio a
alvura e nitidez desejáveis ; e quanto á ce-
ramica exposta, distingue-se por bules, ta-
lhas e urnas de bastante gosto e porosa-
í 1 fl fl f1

Os artefactos de Santa Catharina são
menos adiantados. O Sr. Baptista expõe
moringas e amphoras de barro branco corado,
e a fabrica de NovaTrento alguns objectos
em vidro de côr, que apezar de bem aca-
bados, não são de difflcil confecção. E na-
tarai que esta industria favorecida pelo dj.

ma alli, possa progredir. A fabrica do Sr.
Joseph Hancox, que fornece á cidade algu-
mas emprezas desta zona, apresenta exoel-
lentes tubos para encanamento, tijolos e ou-
tias peças confeccionadas para essa espe-
cialidade.

Notámos a pobreza de amostras _ de tri-
go, quando este cultivo está tão adiantado
nas provincias do sul e existe ha muito em
Minas. Apenas vimos trigo em grão e fari-
nha de Lages, em Santa Catharina, ex-
postos por Constant Leclair. No principio
deste século, a provincia do Rio-Grandè sup-
pria o norte do Império, o Rio da Prata e a
Havana, e ainda em 1816 exportou 226,981
alqueires. Desde 1822, a falta de mudança
de plantas e o rude systema de cultura
fez apparecer doenças nas plantações e estas
fôrão substituídas por campos de criação.
Assim mesmo, sempre subsistio a cultura em
Cangussú e Piratinim. Ha novas culturas
nas ex-colonias de Nova-Petropolis, Conde
d'Eu, Caxias e outras.

E' tambem antiga a cultura no muni-
cipio de Lages, em Santa Catharina, e a
farinha de trigo indígena é de uso entre os
colonos dessa provincia. E' preciso notar,
l orem, quedas sete espécies e 116 varie-
dades de trigo, apontadas por Gustavo
Henzé, apenas cinco ou seis das ultimas são
conhecidas nas antigas e novas culturas do
Brazil. No Paraná é usual o plantio do
trigo branco de Hungria (triticitm sativum)
e do trigo duro barbado {triticam durum),
que dão com grande vantagem das sêmen-
feiras. Na mesma provincia colhe-se centeio,
cevada, avêa e outros cereaes, em abun-
dancia. O pão negro é o alimento usual dos
camponezes da Corityba, e fabrica-se com
centeio nacional. De milho conhecem-se 32
variedades nas plantações paranaenses, nas
quaes ha tambem sorgho de Angola (tiotms
Sorqhum), alpiste, milho, painço, feno, lu-
zerna, etc. Em definitivo, nas províncias do
sul e centraes e nas do norte, a 500 metros
de altitude, dão "bem todos os cereaes _e
gramineas da zona temperada e já no paiz
existem as sementes e germens'; a questão
é de expansão.

Entretanto, apezar do Brazil consumir
20:000$ por anno em farinhas, ainda o trigo
nacional não entrou no commercio. Temos
duas fabricas bem montadas na corte e outra
em Pelotas, mas, embora se espalhassem se-
mentes pelo interior, até agora os trigos de
moagem são, na quasi totalidade, estran-
geiros. ', ...

Na sala Reunião dos Expositores, íaz
bello effeito a casa em que estão expostas as
farinhas da The Rio Flora Milles and: Qm-
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naries Limited. As qualidades são seis : Na-
cional, Imperial, Prineeza, Guaranez, Ca-
rioca e Saude, e distinguem-se pela alvura
e pureza. A companhia, montada pelo fer.
Henrique de Morgan Snell, dispõe hoje na
Gamboa de dous edifícios de cinco andares,
de 320 machinismos e dous motores eom a
força de 800 cavallos. Está habilitada a moer
diariamente 216 toneladas de trigo, com
uma producção de 3,500 sacos de tres ar-
robas cada uma.

O capital é de 250,000 £ , e a empreza
poderia dar que fazer ás plantações de duas
ou tres provincias, se adoptassem a cultura
do trigo. E' de esperar que uma bôa pro-
paganda em Minas, S. Paulo, Paraná, Santa
Catharina e Rio-Grande, e o annuncio de
compra de grão a preço fixo, consigão, na
actualidade dos preços, chamar com proveito
os agricultores nacionaes. -.

O arroz, que é artigo de grande con-
sumo nacional, está representado por ames-
trás'de Joinville, entre as quaes notámos as
de H.A.Lepper, outras deS. Luiz Gonzaga
e algumas de superior qualidade do Engenho
Central Victoria. Notámos polvilho de aipim
do engenheiro Paula Ramos, de mandioca,
de J. J. Custodio, de H. A. Lepper e de
outros de Santa Catharina. Ha uma amostra
de nozes de Joinville, ontra de chá verde de

cias florestaes do Império, mas a idéa se
completaria com a collecção geral de 112
amostras do Sr. Joaquim Cândido de Oliveira,
a de 131 do Pará, que possuía o commendador
M A. Piminta Buen., e algumas que ha do
Espirito-Santo. A provincia do Paraná possue
175 madeiras differentes apropriadas a con-

ne nozes ue .imuviuo, _¦___-. ^ ^..^ -~--
Lages, fubá de milho, farinha âe mandioca,

strucções, marcenaria e torneiro, A rainha
das arvores do sul é o pinheiro, Araucária
Braziliansis, que crescem espontaneamente
nas provincias de S. Paulo, Paraná, Santa
Catharina e Rio-Grande do Sul. A altura
deste conifero attinge a 33 metros e o seu
diâmetro a 1"\76. A sua producção em resina
é superior ao Pinus e Abietus, das regiões do
norte.

E' de sentir que Minas, Bahia, Pernam-
buco, Pará, Maranhão e Amazonas, que ex-

portão borracha,nâo nos mandassem amostras
desta matéria prima e das arvores que a pro-
dttzem. A exportação da seringa está subindo
de 12,000,000 de kilogrammas 20,000,000 a
que em breve, attingirá, e dá annualmente ao
império o valor commercial de 30,000:000».
Este ramo de exportação era apenas de
4L7 862 kilogrammas em 1839-1840, e de
6 840,210 em 1881-1882. Nas immensas pro-
porções que a borracha está tomando para a
industria moderna, convirá saber que o Brazil
possue os seguintes vegetaes que a podem

tapioca, etc, etc. O Sr. Christovão Nunes
Pires, hábil industrial do Desterro, expõe
cal de Arataca, o Sr. George Boettger, ocre
áureo, e ha outras pequenas amostras. No-
támos um chapéo feito com timbó, e amostras
do mesmo cipó (Paulinêa Pinnata, no estado
florestal e em fibras preparadas, de comfeeção
do Sr. Antonio Lúcio Carvalho, Uma amos-
tra de salsaparrilha,de Joinville,pareceu-nos
approveitavel, assim como outra de palha de
panicum. .

Entre as bellas collecções de madeira do
Brazil, avultão as do Museo Nacional, Im-
perial Instituto Agronômico, Visconde de
Cavalcanti, J. A. Lapage e outras. Destaca-
se uma linda amostra do Aribá, exposta pelo
Sr. João Bauer. Da Laguna, em Santa Ca-
tharina, o Sr. F. Brandt apresenta boas
amostras de madeira.

A serraria a vapor de Rudolph Frausea,
no Tubarão, expõe pedaços de excellentes
essências de nossas florestas. A casa de cor-
recção apresenta bellos mosaicos de diver-
sas qualidades e uma ponte em gramto flu-
minense, de que já nos oecupámos.

A parte phitologica da exposição é abun-
dante, mas faltão-lhe algumas collecções im-
portantes. E' verdade que a do musêo na-
cional comprehende 60 das mais ricas essen-

produzir: euphorbiaceas, a que pertence a
st phonia elástica, 10 ; das apocynéas, de que
faz parte a mangabeira, 14; das artocarpeas,
15 • das clusiacéas, 4 ; das sapotacéas, 8 ; ao
todo 51. essências florestaes de que se podem
extrahir preparados de gommas elásticas ap-
plicaveis á mecânica, aos tecidos, á con-
strucção naval, aos cabos telegraphicos, á lo-
comoção, etc, etc. Estes vegetaes estão
espalhados desde cinco gráos de latitude N.
a 25 gráos Sul, e comprehende todo o centro
do paiz, até Matto-Grosso, onde já existe
activa exploração. E' uma riqueza nacional
superior á das minas de prata do México.

O café, outra riqueza colossal do Im-
perio, está representado na exposição por
algumas amostras de bôa qualidade, tanto de
terreiro como lavado. As mais numerosas são
devidas aos Srs. Tobias L. Figueira de Mello
e Araújo Ferraz & C. Notão-se produetos de
engenhos centraes e de colônias. Estamos
longe das 1,000 amostras da exposição russa,
em que a provincia do Rio forneceu a maior
parte, e em que brilharão S. Paulo, Minas,
Espirito-Santo e Ceará. O nosso café veio
origanariamente de Surinam, dahi passou á
Cayena e foi introduzido no Pará em 1727.
Ahi e no Maranhão prosperou a cultura,, que
só passou ao Rio de Janeiro em 1770 ou
1774. Desde 1808 foi tornando-se o nosso
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maior artigo de exportação, e hoje em São
Paulo, Minas, Rio de Janeiro, província do
Rio e Espirito-Santo é cultura predominante,
mas prospera também em Santa Catharina,
Bahia, Pernambuco e antigas culturas do
Norte. A média da producção nacional pôde
calcular-se em 300,000 toneladas, excedendo
o valor de 150,000:0009000.

As amostras de assacar da exposição são
limitadas, mas a qualidade está acima do
consumo. Os engenhos de Quissamã eLorena
contribuirão com produetos regula- es e bem
crystallisados,e a The Bahia Sugar Factories,
fabrica de Iguape (Rio Fundo) com quatro
sortes, que merecem algum estudo. Sãocrys-
taes de Demerára, ditos brancos, branco pul-
verisado e mascavado. Parecem visar á ex-
portação. A média de producção annnal de
assucar do Brazil é de 500,000 toneladas, de
que sahem 300,000 para a exportação.

Na mesma sala ha amostras de fibras,
café e algodões do Imperial Instituto Agro-
nomico e de minérios do Musêo Nacional e da
empreza do Arroio dos Ratos.

Chimica Agricola
Composição media do leite de

Agua  83,0 a 87,0%
vacca
ou

Manteiga  33,0
Caseina  3,0
Albumina .f- -0,3
Lactose  .-• 4,0
Saes  0,7

4,5
5,0
0,6
5,5
0,8

Elementos mineraes
Wolf.

Agua 67,40
Potassa . 17
Soda °.°7
Magnesia °,02
Cal. 0,15
Ácido phusplioiico.... 0,19

» sulfurico 0,01
Lactico
Chloro 0,09
Azoto 0,64

37,60
3,20
3,00
1,20
4,30
0,07

Marclwnd
Vaccns normandiw

88,020
0,103
0,060
0,029
0,180
0,206
0,031
0,006
0,072
0,369

A. LA. V. de Buenos-Ayres

Composição dos caules do linho

Azoto 0,48%
Ácido phosphorico o>4d »
Potassa MO»
Cal 0>^5>>
Magnesia Va *

Lentilha
(VON GOHREN)

A lentilha Evs contem 86,0
Substancia secca 8(5,0

» proteica 2 .°
» graxa 2>6

Extracto náo azotado.. 49,4

Lenhoso • • 6>-•

Composição de linhaça (grãos de linho)

Azoto  3,-0%
Ácido phosphorico  1,30 »
Potassa  1,04 »
Cal  0,27 »
Magnesia  0,43 »

Cinzas de madeira
As cinzas principalmente as lixiviadas

aetnão como verdadei os estrumes phospha-
tados e calcareos. Sua composição porém
varia segundo o gráo de pureza em que se
achão devendo somente a analyse chimica
indicar a vantagem de sua applicação, sob o
ponto de vista de phosphatos.

Gorgulho (Calandra granaria)
Para afugentar este inseeto destruidor

dos grãos dos cereaes é sufíiciente estender
sobre o assoalho sobre que se vai depositar o
cereal um litro de sulfureto de carbono, des-
pejando depois sobre este o cereal e cobrindo
com pannos velhos.

Quando se quizer empregar o trigo,
ventila-se, não conservando o produeto
cheiio algum.

Quando se emprega este insecticida o
empregado nâo fuma, nem se consente no
celleiro luz alguma além da natural.

Carbonato de potassa fornecido pelo café
100 de cascas sêccas de café dão 6,48 °/„

de cinzas sendo a incineracão feita por uma
corrente de oxygeneo; 100 de cinzas dão
72,14 °/„ de carbonato de potassa extrahidos
por meio do ácido chlorhydrico.

E para cada 100 arrobas de cascas sec-
cas de café estão 4 2/3 arrobas de carbonato
de potassa ou cada arroba 11/2 libra.

Alpiste
Phalaris

Planta da familia das gramineas e cujas
sementes são muito conhecidas como alimento
dos pássaros, mas que se presta ainda como
planta forrageira e susceptivel de servir
de feno.

A alpiste requer uma terra leve, estru-
madae sendo calcarea melhor. Não soffre

pelo calor, antes pelo contrario teme o frio.
Planta-se a alpiste na razão de 600 ki-

logrammas de sementes por hectar.
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A analyse da alpiste forneceu

guintes resultados :
Substancias azotadas

graxas
Glycozides
Substancias lenhosas  x^

Saes
Água

os se

1,9
0,4

12,6

-iofim e implicitamente o modo dejjj •*•

Trata-se de appücar a gordura vegetal de

Suba, da familia das bicmbas a fobn

fe awdicação promove-se por esse w^*, -
13>5 ffii nova e de utilidade indiscutívelindustria nova e

Portante parece que aquillo f°^J*

é a demonstração scientiflca e processo chi

mico empregado.

Sebo vegetal do

69,0

100,0

A alpiste contém 0,23 »/0de ácido phos-

Ph01' 
Transformada em íeno a alpiste dá pela

analyse seguinte: ^
Substancias azotadas >

»., graXaS /.'.'.'. 35'(48 ° 
^Eo^graxos, que submettidos á dis-

Glycozides..... -.^ 3 101 2- **™8e*erM 
p'roductos apenas colori-

Substancias lenhosas • • ^ 
^W*™^^ entretanto, e com-

Saes .... 14,50 ' ' 
iveis ¦

Ag*a | P1^; 
Ptíla'compresSão a frio ou a quente ob-

100>üu S ter-se-hão ácidos graxos brancos, com os

i a! Um ácido graxo de côr pardacenta
e que facilmente pôde ser trans-
formado em sabão.

Brazil—Graxa vegetal da
Aucuuba

Este corpo graxo pôde fornecer:
1.» A mesma quantidade de glycenna que

o melhor sebo;

Ana
seguinte:
Substancias azotadas

gordas..
Glycozides , Jt, „
Substancias lenhosas  ^5Q; Fer(ia

1,55
51,32

7', 34 Glycenna anhydrica  *
34,36

4

Saes
Água

Analyse quantitativa da cinza

10,10

100,00

. . 15,72
Alumina 22)35
Peroxydo 6j52
Magnesia..... _ 01
Potassa cáustica • ? 

2g
Ácido cilicico.. 12'30

» phospbonco g'B3
» sulfurico 20'98
» carbônico 3'^

Chloro ' 
* "' 

(j'i9
Perda. '— \

100,00 j
' 

A quantidade de carbonato de potassa]
regula por 11,74 %•

100

Industria Nacional
»• fr £Sit»««*«s•*** 

"¦
O titulo do presente relatório¦ JA.JjJjJ

objecto de invenção (velas de Aucuba)

O processo chimico a que deve ser submet-
tido tal corpo graxo é o seguinte :

Saponifica-lo em um digestorou autoclave

para dest'arte obter a glycenna. O sabão

calcareo será então decomposto por ácido

sulfurico lavado duas vezes e emfim submet-
tido directamente á distillação sem acidifica-
cão- ter-se-ha cuidado de evitar a formação
do alcatrão, e do produeto se poderá extralnr
mais de medade de ácidos graxos brancos.

ANALYSE DE DMA AMOSTRA DE CERA VEGETAI,

Saponificação calcarea

lutroduzão-se 1600 grammas de cera der-
retida n'uma autoclave, tendo sido aquecida
a matéria até 100 grãos ajuntem-se 48 gram-
mas de cal viva transformada em leite de

cal pela addição de 400 grammas d água
fervendo. Fechada a autoclave, continue-se

, a introducção de vapor d'água até a pressão
| de oito kilogrammas, devendo-se sustentar
tal pressão durante oito horas.

Deixar-se-ha em seguida que repouse o

amrarelho durante uma hora, e em seguida
deve-ser-ha recolher em primeiro logar pouco
mais ou menos 500,550 centímetros cúbicos



O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 41

d'água glycerica, marcando quatro gráos no
areometro de Beaumè, de outra parte tam-
bem será recolhido todo o sabão calcareo
existente.

Pela evaporação da água glycerica se ha
de obter 173 grammas de glycerina commer-
ciai marcando 28° Beauraé e tendo de densi-
dade 1242.

Este peso de glycerina representa compa-
rativamente ás 1600 grammas de cera, um
proveito em glycerina de 10,80 %.

O sabão calcareo será decomposto pelo
ácido sulfurico diluído.

O ácidos graxos obtidos deverão ser lava-
dos primeiramente uma vez em água acidu-
lado, depois duas vezes em água fervendo.

O peso dos ácidos graxos obtidos será de
1502 grammas,isto ê, para as 1600 grammas
de matéria empregada, um proveito de
938,75%.

Acrescentando ao peso dos ácidos graxos
obtidos o peso da glycerina,ter-se-ha 1502+
173=1675 grammas.

Este excesso de rendimento é devido a
glycerina que se separando do corpo graxo,
fica um peso d'agua um pouco superior á me-
tade do produeto obtido.

Uma segunda saponificaçao calcarea, teita
como a primeira, fornecerá a mesma qnanti-
dade de glycerina.

Os ácidos graxos que forem obtidos apre-
sentar-se-hão com uma coloração amarella
pardacenta crystallisados e submettidos a
compressão á frio e a quente darão um pro-
dueto pastoso representando 20 % _

O produeto comprimido a frio perdera parte
de sua côr ; entretanto elle será ainda muito
amarello para se poder com elle obter pela
compressão a quente um ácido graxo de cor
branca. A , ,„

Afim de fazer desapparecer a cor e ter um
produeto facilmente compressivel, recorri a
distillação. Antes de submetter os_ ácidos
graxos á distillação,quiz,como é pratica quo-
tidiana,submette-los á acidificaçao sultunca,
masa penas introduzidas as ultimas gottas
de ácido sulfurico,noto que no fundo do vaso
depôz-se uma enorme quantidade de alcatrào,
que fluetuava no liquido apenas eram pas-
sados 5 minutos ; tal era a abundância de
alcatrào, que a agitação do vaso tornou-se
impossível. ,

O peso de alcatrào formado representa
perto de 40 % de ácidos graxos, ao passo
que a acidificaçao ordinária não fornece senão
2 a 3V.

O ácido graxo separade do alcatrào foi la-
vado, secco, em seguida submettido á distil-
lação em uma corrente de vapor superaque-
cido A distillação se faz muito regularmente

e a uma temperatura mais baixa, que a dos
ácidos graxos ordinários.

A acidificaçao dos ácidos graxos, produzi-
dos pela cera não sendo exeqüível, submetti
1500 grammas de ácidos graxos não acidift-
cados á distillação. Esta tem logar de modo
assaz regular e os produetos obtidos são tão
bellos como os que são fornecidos pela mate-
riaacidificada. Tal é o produeto da solidifi-
cação dos diversos produetos da cera : ^
Cêrabrnta  37 '5
Ácido graxo do digestor  41,5
Resíduo da compressão a frio. . 40,4
Ácido graxo crytallisado....... 40,2
Ácido graxo branco  B0,7
Concluiremos, pois, que o privilegio reque-

rido consiste na nova applicaçao da cera da
Aucuuba á fabricação de velas, que se desi-
gnaráõ por velas de Aucuuba.

Rio de Janeiro, 25 de Fevereiro de 1888.
Como procurador de Alfredo de Schanowsky.
— Joaquim Avelino de Castro Carneiro
Leão.

N. 570. —Descripção
Annuncios por meio da luz electrica

Estes annuncios são projectados por meio
de apparelho pliantasmagorico ou kalendos-
copio e da luz electrica sobre uma tela
vinte palmos ou mais, cujos annuncios serão
pintados, photographados, tendo alguns sim-
pies e outros mechanizados. Estes annuncios
serão de casas commerciaes, cafés, theatros
etc, deixando vêr lindas vistas das princi-
paes cidades da Europa entre os mesmos
annuncios como ornamento.

Rio de Janeiro, 18 de Maio de 1886.—
Florindo de Souza Siqueira. Júnior.—Iran-
cisco de Paula e Oliveira.

Característico
° O apparelho destinado á exposição de

annuncios de casas commerciaes pôde ser de
madeira ou ferro, tendo cinco lentes de ditte-
rentes diâmetros.

° Essas lentes são dispostas na parte
interna do apparelbo, sucessivamente uma
atraz da outra, que servem para assentar o
annnncio que está sobre o vidro.

o Os annuncios de casas commerciaes,
serão photographados ou pintados em vidros;
ecollocão-se entre a 2a e 31 lente.

° Um foco de luz electrica collocada den-
tro do apparelho para projectar o annuncio
em um ponto. ,

5.° A tela sobre a qual se projecta o an-
núncio é de panno ou de papel panno.

Rio de Janeiro, 20 de Abril de 1888. —

Florindo de Souza Siqueira Junwr.—Fran-
cisco de Paula e Oliveira,

s. a.
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N 638 — Memorial descriptivo acompanhando um
pedido de privilegio durante li annos do Império
do Brasil, para « um novo systema de distribuir
electricidade para a producção da luz e da força»
invenção de John Dixon iiibbs, morador em
Londres

Consiste este systema no emprego de
uma corrente alternada, produzida por uma
machina electro-dynamo, e determinando
pela sua passagem por um certo numero de
geradores electricos de construcção especial
a formação de correntes induzidas, de que a
qualidade e o valor somente dependem da
construcção das bobinas secundarias dos
mesmos geradores electricos.

As correntes geradas nestas condições,
utilisão-se, quer por meio de lâmpadas com
o fim de produzir luz, quer por meio de ma*

• chinas magnéticas para produzir força mo-
tora.

Tomo uma machina dynamo de corrente
alternada construída de tal modo que a resis-
tencia do systema de inducção, seja maior
que a do circuito externo que liga suas duas
extremidades ;'não emprego, porém, machinas
dynamo-alternadas que produzem correntes
de alta tensão como vem mencionado adiante
em minha primeira reivindicação.

Suppondo-se que a extensão desse cir-
cuito seja igual a 50 kilometros, colloco
sobre elle, de 500 em 500 metros (fig. 1) por
exemplo, um gerador secundário construído
do modo seguinte, como representa a Sg. 2.

Sobre um núcleo central excitante de
arame de ferro doce, enrola-se um fio de
cobre de cerca de tres militros de diâmetro
e perfeitamente isolado, em tres enfiadas de
espiraes superpostas. Sobre o cylindro assim
formado collocão-se bobinas em que se enrola
nm cabo composto de seis fios cie cobre de
meio milímetro de diâmetro, sendo cada fio
isolado por meio de algodão parafinado. As
extremidades do cabo de cada bobina dis-
põe-se de modo a permittir seu agrupamento
por quantidade ou por tensão.

Constituem estas bobinas a bobina secun-
daria, em cujos pólos fixão-se os apparelhos
de consumo. O outro fio, por outro lado,
pelo qual circula a corrente inicial, cons-
titue a bobina primaria.

Um gerador mais poderoso póde-se
formar por meio de muitas columnas de
bobinas, dispostas neste caso verticalmente
em séries parallelas. As bobinas secundarias
destas columnas ligão-se uma á outra por
um commutador central.

De preferencio adopta-se a disposição
seguinte : construe-se um cabo composto de
um fio central de cobre de quatro millimetros
de diâmetro,
redor do qual

seu eixo e envolvendo-o completamente seis
cabos compostos cada um de 12 fios de cobre
de meio millimetro de diâmetro, isolados
individualmente por meio de algodão para-
finado ou outra substancia isoladora.

Enrola-se este cabo em um cylindro ôco
de madeira, tendo, por exemplo, _ 50 centi-
metros de comprimento e 6 centímetros de
diâmetro, separando cada câmara de espi-
raespor dous segmentos cylindricos'de ferro
da espessura de dous millimetros e sem con-
tacto, afim de evitar a producção das cor-
rentes aquecedoras de Foucault.

As extremidades dos seis cabos de lio
fino são reunidas a um commutador que
permitte seu grupamento em tensão ou em
quantidade.

As columnas formadas, como ficou de-
scripto, podem-se collocar verticalmente em
uma plata-fórma em numero proporcionado
á força que se quer dar á machina assim
construída, e as extremidades de seus indu-
ctores ligão-se a um commutador de modo
a permittir a passagem da corrente primaria
por uma ou mais columnas.

Assim como se explicou acima, as extre-
midades dos fios pequenos que compõem o
systema de inducção, e nos quaes se recolhe
a corrente destinada a ser empregada, gru-
pão-se em tensão ou em qnantidade de ma-
neira a variar a tensão, segundo as necessi-
dades do consumidor. Finamente, núcleos
excitantes dispostos no centro das columnas
permittem graduar o potencial da corrente
gerada no systema tle inducção.

Em resumo, reivindico como pontos
e caracteres constitutivos da invenção:

1.° O privilegio de explorar exclusiva-
mente nosso systema de distribuição caracte-
risado pelos pontos seguintes, como foi expli-
cado acima. O emprego de uma corrente
alternada de alta tensão para producção, em
um certo numero de geradores secundários,
de correntes induzidas utilisadas individual-
mente, quer para a producção da luz, quer
para força motora ;

2.° O systema de distribuição electrica,
substancialmente como foi descripto.

Rio de Janneiro, 13 de Outubro de 1.888.
— Como procurador, Ch. Bailly.

A'. 513 — Memorial descriptivo acompanhando wm
pedido de privilegio durante 15 annos no Imptyrio
elo Brazil, para—um systema aperfeiçoado de
caminho de ferro - invenção de Eben Moody
Boynton, morador- em West Newbury [listados-
1'nidos da America).

Refere-se esta invenção á construcção
mi^viiiii_jiu  de um caminho de ferro com um só trilho

e perMtomcnte isolado", ao I de base ou supporte, e um trilho guiador
dispoem-se parallelamente a | superior, e ao material rodante apropriado
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para correr sobre um único trilho, sendo o
trem mantido sobre a via era uma posição
vertical por meio de rodas guiadoras dis-
postas de modo a abraçar o trilho guiador
superior.

A palavra bicycle, applicada a meu sys-
tema, e no sentido do qual se emprega neste
memorial, significa uma linha de caminho de
ferro de um só trilho de supporte e uma loco-
motiva ou carro de duas ou mais rodas apro-
priadas para correr sobre o mesmo trilho.

A largura do meu material rodante é,
de preferencias tal que permitta a passagem
de dous trens quando correm nos dous trilhos
de um caminho de bitola commum. Pelo facto
de ser este material alto e estreito, a relação
ou proporção da capacidade ao peso do trem
fica consideravelmente augmentada, e os
caminhos existentes podem ser utilisados
para meu systema no mesmo tempo que
continuam a empregar o material rodante
commum, o qual é possivel ser retirado gra-
dualmente da linha, para evitar prejuízos.

As vantagens do systema de caminho
de ferro bicycle sobre o systema ordinário
são, entre outras: —barateza de construo-
ção ; grande economia de terreno ; proporção
maior do peso útil ao peso morto pelo em-
prego de carros altos e estreitos ; grande
reducção nas despezas de acquisição e de
conservação do material rodante; grande
diminuição de fricção nas curvas pela sub-
stituição dos fusos de bicycle aos eixos das
rodas ordinárias ; e, por conseguinte, eco-
nomia de força na marcha dos trens, e um
gráo de velocidade tripla de que se alcançou
até agora em caminhos de ferro, accres-
cendo commodidade para os passageiros e
economia no transporte das mercadorias.

Em resumo, reinvmdico como cara-
cteres e pontos constitutivos da minha in-
venção:

1.° Uma linha de caminho de ferro
construída com um só trilho de supporte as-
sentada na estrada e um trilho superior,
supportado por uma estructura conveniente
para manter o material rodante no trilho
do leito da via; .

2." Uma structura de caminho de ierro
aberta em um lado, e adaptada para sup-
portar e guiar o material rodante, substan-
cialmente como foi descripto ;

3.° Umaestructuradecaminhodeterra,
adaptada para supportar e guiar o material
rodante, formada de vigas ou trilhos cur-
vados para cercar o trem, substancialmente
como foi descripto;

4.° Uma estructuctura de caminhode
ferro, adaptada para uma quadra pela linha
de um trilho único, duas das quaes são ele-
vadas, e as duas outras são vias de super*
ficie, substancialmente como foi descripto ;

5. ° Uma estructura de caminho de ferro,
adaptada para supportar e guiar o material
redante de bicycle sendo o trilho guiador
superior disposto nas curvas de modo a im-
pellir o trem para o raio das mesmas substan-
cialmente como foi descripto, e para o fim
especificado.

6." Uma chave de caminho de ferro
construída e operando para actuar simul-
taneamente o trilho do leito da via e o trilho
superior, substancialmente como foi des-
cripto ;

7." Em locomotivas e carros de bicycle,
a combinação de duas ou mais rodas de sup-
porte e duas ou mais rodas superioras guia-
doras substancialmente como foi descripto;

8.° Em locomotivas e carros de bicycle,
uma roda superior cm combinação com duas
rodas de segurança, substancialmente como
foi descripto ;

9." Uma locomotiva de bicycle com uma
só roda motora e duas ou mais rodas de sup-
porte e duas ou mais rodas superiores guia-
doras, substancialmente como foi descripto;

10. Em uma locomotiva de bicycle, a
combinação com a caixa inferior de um cai-
xilho superior para supportar as rodas
superiores guiadoras, substancialmente como
foi descripto ;

11. Em uma locomotiva de bicycle, uma
caixa de suppvimento de carvão, com planos
inclinados para entregar o mesmo, disposta
nos lados oppostos da roda motora, substan-
cialmente como foi descripto ;

12. Um carro de caminho de ferro de
bicycle com compartimentos inferiores para
passageiros e bagagens, substancialmente
como foi descripto ;

13. Um carro de caminho de ferro de
bicycle, com uma porta no topo para carga,
e outra no fundo ou perto do fundo para
descarga das mercadorias, substancialmente
como foi descripto.

14. Um carro de caminho de ferro de
bicycle como uma estruetuea rudimentar
para taansporte de madeiras e outras mer-
cadorias grossas, substancialmente como foi
descripto.

Rio de Janeiro, 8 de Outubro de 1887.
— Como procurador, Jides Gémud.
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Uoticias industriaes
Álcool de Topinambour

O rendimento médio em álcool a 90° é
de 7,5 a 8 % do peso dos topinambours.

Calculando a 8 % 1 hectar que pro-
duzir 30,000 kilogrammas de tuberculos,
fornecerá 24 hectolitros de álcool.

Além desse producto aproveitao-se
ainda de 17,000 a 18,000 kilogrammas de
de polpa, servindo para alimentação aos
animaes.
Bronzeamento de canos de espingarda, etc.

Entre os diversos processos de bronzear
os canos de fuzis, sobresahem os dous se-

gU111Fricciona-se o cano do fuzil com tri-
ehlorureto de antimonio, chamado sem razão
bichlorureto, e conhecido no commercio pelo
nome de manteiga de antimonio.

Também em vez de friecionar-se o corpo
é sufficiente expor este aos vapores do sal
referido. .

O segundo processo é menos empregado
por ser mais difícil.

Eleva-se o corpo a bronzear a tempe-
ratura vermelha; expondo depois a uma cor-
rente de vapor o mais secco possível. _

Forma-se por este modo na siiperücie
do metal uma camada de oxydo magnético-
FE3 O1 que se torna tanto mais adherente
quanto mais delgada.

E' inútil dizer que em ambos os pro-
cessos o corpo a bronzear deve estar bem
limpo.

Tafetá Inglez

A formula é a seguinte :

Colla de peixe  16 grammas
Álcool a 22°  125 >
Água  125 *

Dissolvem-se em Banho-maria fechado.
Côa-se a solução por meio de um panno

e depois com um pincel estende-se uma ca-
mada de gomma sobre o tafetá. Depois de
secca passa-se outra camada e assim por
diante até completa operação.

Moeda metallica e moeda papel
Em Inglaterra fizerão-se numerosas ex-

periencias sobre o custo relativo a fabrica-
cão das moedas de ouro e dos bilhetes do
banco e o prejuízo que em fabrico produz
mais tarde. ,

Por meio das investigações feitas ene-
gou-se ao conhecimento de que é muito mais
vantajoso para os governos emittir ouro do

que papel.

A cunhagem de um milhão de soberanos
de ouro custa ao governo inglez 10,ouu
dollars ou 1 centavo por peças.

Estas peças no fim de 15 annos de uso

perdem meio por cento de seu peso ou 85,000
dollars que addicionados aos 10,000 da en-
nhagem fazem um total de 35,000 dollars
ou 70,000,000 de nossa moeda (ao par) o em
um periodo de 15 annos. ,

O papel e a impressão dos bilhetes do
thesouro, representando o mesmo valor do

soberano, cada bilhete e o mesmo total custa
40 000 dollars ou 4 centavos por peça.

O governo é obrigado a renovar os di-
lhetes dentro do espaço de 15 annos, pelo
menos 3 vezes, custando a renovação
120,000 dollars 240 contos de nossa moeda
em igual periodo.

Polygrapho

E' muito difficil traçar, quando se de-
senha, curvas regulares relativamente a

força do traço, como se vê quotidianamente
quando com o tira-linhas se tração bordas
de rios, flletes d'agua, curvas de nível, etc.

A razão deste facto está em que no

traçar a curva as lâminas do tira-lmhas nao

permanecem constantemente dirigidas se-

gundo a tangente do ultimo elemento da

6 polygrapho veio remover esse incon-
veniente. .

As lâminas do instrumento tomao sem-

pre as direcções convenientes sem que o de-
sonhador se incommode com voltar o instru-
mento entre os dedos.

Este instrumento foi inventado por M.
Cretey em Iranne (Aube).

Carvão Berselius

O carvão Berselius empregado no corte
de vidros compõe-se de carvão, nitrato de

potassa e substancias orgânicas.

Papel da fibra do algodoeiro

O processo para fabricar papel com a
fibra do algodoeiro consiste no seguinte: ,

Esmagão-se em uma moenda de tres
cylindros de ferro os talos e ramos verdes do
algodoeiro depois de tirar-lhes as folhas.

Separa-se por este modo a parte lenhosa
da fibra; deixa-se esta seccar um pouco,
lavando-se depois e cardando-se para que a

fibra fique livre de matérias estranhas.
Submerge-se em seguida a fibra em so-

lução a 100 gráos Farhrenheit de ammo-

jniaco cáustico na proporção de 1 para 150
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d'agua. A fibra adquire consistência; lava-
se, corta-se emoe-se para o fabrico do papel

Borra de vinho
A borra do vinho de mistura com o es-

trume natural é um optimo fertilisante das
vinhas. .

A borra do vinho marca 1,9 de azoto
e 4,24 de ácido phosphorico.

Leite e manteiga
Para preparar-se um kiiogramma de

manteiga reclamão-se 25 a 30 litros de leite.
Na preparação de pequenas quantida-

des de manteiga deve-se empregar o desna-
tador de Cooley e no qual os vasos que con-
tém o leite estão immergidos em agua Iria.

Os desnatadores centrífugos não convém
em taes casos.

Para fazer bôa manteiga deve o creme

passar algumas horas na cava depois de
separado do leite. .

Convém que a temperatura da íabnca
não exceda a 12 gráos.

Palmeira anã
A' Sociedade de Animação indicou .o

Sr Reynaud as vantagens que se podem
colher dos residuos da palmeira ana, que
se perdem até hoje no fabrico da crina ve-

g6 aNo 
fabrico da crina empregão-se 300

kilogrammas da palmeira para obterem-se
100 de crina. Os 200 kilogrammas que ficao

podem ser utilisados na confecção de massa
de papel tão bôa como a preparada com a

alfa e ainda assim mais econômica, porquanto
a massa de alfa vende-se á razão de 40

francos e 45 centimos por 100 kilogrammas
emquanto a da palmeira custa apenas 22

francos e 2 centimos.

Leite na Suissa

O leite colhido na Suissa regula por
16,500,000 hectolitros no valor de
183,500,000 francos.

Fornecem esse produeto 662,336 vaccas,
277,279 cabras, sendo aliás o seu numero de

' 
39,6% do leite são transformadas em

queijos e leite condensado.
42 6 % destinão-se a alimentação.
17 9% a creação do gado em quanto

2900pequeno. ,
Existem nas regiões alpestres

nueiiarias a 2600, nas baixas regiões.
O cantão de Berna é o que fornece

tnaior quantidade de leite, segumdo-se-lhe
Saint-Gad, Zurich e Lucerne.

0 assucar e o algodão no Recife

No deeennio de 1878 a 1888 entrarão no
mercado do Recife:

Assucar
saccos

1878-1879  HÍSm?
££!£•::::::::::::::: 1'mZ
1881-1882.  2.029-489
1882-
1883—
1884—
1885—1886
1886—1887
1887-1888

1.229
2.150

579
1381883

Ioqr '."..'.'... 1.661.8871885  
1.296.335
1.971.216

... 2.493.365

Algodão
1878—1879
1879-1880 .
1880-1881  itl.iü

31.168
60.117

1881—1882. 158.497
IÍ882-Í883.'...  W8.280
1883_1884  J!„

Dados estatísticos

Consumo de queijos em Pariz

O consumo de queijos em Pariz regulou,

em 1887, por 13,000,000 de kilogrammas.
Em França importarão-se, durante o

mesmo anno, de queijos seccos.
kilogrammas

. 8,329,000S<""»-;  4 019,000
Hollanda 644,000
Itália
Diversos paizes

1884—1885.
1885—1886.
1886- 1887-
1887—1888.

149.932
161.337
319.134
302.268

(Jornal do Commercio).

Gado na Republica do Uruguay

Gado vaceum!..;. 7.000,000 cabeças.

840,000

13,832,000

500,000
40,000

14.500,000
30,000
10,000

no

cavallar,
, muar—

lanigero.
, suino—

caprino..
valor de 140.510,000» em nossa moeda.
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Exportação dos produetos do Rio-Grande do
Sul

ULTIMO QÜINQUENNIO

1882—1883 16.692:870"#041
1883—1884 18.046:6189252
1884—1885 18.851:0049518
1885—1886 18.263:3469114
1886—1887 19 • 533:30695 íl
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Parques notáveis hectares
Prater em Viena 2,087
Windsor Forect em Inglaterra 1,537
Fairmonth em Philadelphia 1,210
Bois de Boulogue, Paris '883
Thenix em Dublin 709
Petit Pare em Versailles 608
Central Park em New-York 329
Gros Garten em Dresda 324
Holf Garten em Munich 202
Jardin d'Eté, S. Petersbourg 194
Hyde Park em Londres 15'
Retiro em Madrid.. 148
Champs Elyséos em Pariz 84
Boboli em Florença 85
Crystal Palace em Sydenhan 81
Thèer Garten em Berlin "
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Extensão dos tunneis metros
S. Gothardo 14,920
MontCenis 12>220
Mauvage (Marne) 4,700
Nerba(Moneda) 4,638
Monte Cedro (Genebra) 3,900
Homblonniere (Cairo) 3,100
Dommarten (Strasburg) 2,698
Eedeloire (Rouen) 2,608
Oarursa (Madrid) <=>»5U
Serra Morena (Hespanha) 2,400
Carcola (Florença) 2,700
Busalla (Geneve) 3,100
Rei Sear (Inglaterra) i,»o°

Industria têxtil
No município neutro e na provincia do

Rio de Janeiro existem, pelo menos, 15 fa-
bricas de tecidos, dispondo de 4,000 teares
e dando occupaçao a 6.000 operários. O ca=
pitai representado por estas fabricas é si}-
perior a'20.000:0009000.
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BiWiograpMa
Recebemos e agradecemos:
Union Ibero-americano, Janeiro de 1889
Associacion Rural ãel üruguay, n. 1

do anno XVIII.



O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 4T

Monitor Sul-Mineiro, ns. 941, 942,
943, e 944.

The Rio News, ns. 4, 5, 6, e 7.
Revista de Engenharia, ns. 202 e 203.
Correio Official de Goyaz, n. 54 e n. 1

de 1889.
A Immigração, ns. 51, e 52.
Boletin dei Departamento Nacional de

Agricultura, Buenos-Ayres, n. XXIV e n. 1
de 1889.

Annales dei Instituto Agronômico- Vi-
terinario, de Buenos-Ayres, n. 11,012,:
anno 3o.

Boletin de Ia Union Industrial de
Buenos-Ayres, n. 96, anno 3o.

Gazeta da Victoria, ns. 189, 190, 191.
192,193, 197, el98.

Resumen de Agricultura, Barcellona,
n. 1.

Publicador Goyanno, ns. 202, e 203.
S.João da Barra, n. 18, 19, 20e21.
Boletim da Alfândega do Rio de Ja-

neiro, n. 3.
La Industria Harinera Moderna,n.l8í,

anno 8o e 182 de 1889. Organo consultor dei
molinero, dei panadero y dei commerciante
de granos y harinas, único en castellano,
que appareçe en Viena I. Fischhof, N. 5.

O Pombense, ns. 35 e 36.
Scientific American, ns. 23, 24, 25, 26

e n. 1 de 1889.
La Espana Artística, n. 31.
11 Brasil, n. 2, Fevereiro de 1889.
Memórias de Ia Sociedade Scientifico, do

México Antônio Abrate, n. 4 do anno 2o.
Revistados Constructores, n. 1 do 3°

anno, trazendo interessantes artigos rela-
tivos á engenharia civil.

Felicitamos o seu illustre Redactor.
O Trabalho, ns. 302, 313, 314 e 315.

MERCADO DE OAFE

Entrarão durante o mez Sacca3
Pala estrada do ferro D. Pedro II 236,706
Por cabotagem 67,828
Do interior 41,080

Total  345,114

Vendêrâo-se durante o mez Saccas
Para os Estados-Unidos 155,967

. . 'luropa o'c/v.
. Cabo da Bôa Esperança 8,600
. diversos portos 19,942

Total 307,834

Embarcarão durante o mez Saccas.

Para os Estados-Unidos 155>837
, o Canal e Norte da Europa 108,788
_ o Mediterrâneo 17>^1
. diversos portos 25,104

Total  107,190

Sahirao durante o mez  287,273 saccas
Consumo 6i000 *
Stock  410,620 .

VALORES

Café lavado máximo.
superior
l*bôa

1 Nominal.

í" reguíar W60
. 1'ordinária 5*850
, 2*bÔa 5^80
. 2a ordinária f^2*0

por peso de 10 kilogrammas.

MERCADO DE CARNE SECCA

Existência no dia 31 do corrente:
Rio-Grande do Sul  120,000 kilos.
Rioda Prata  4,100,000 .

Rendas Fiscaes e Revista dos Mercado»

ALFÂNDEGA

Importação 4.146:284*261
Exportação 875:6650075
Despacho marítimo 19:708*628
Extraordinária 21i:? I0i!__Í!í.
Interior 3:1791200

Total  4,220,000

kilo.
Rio Grande superior  260 rs.
Rio da Prata nova  300 »

» (manta) 40O »

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II

5.255:607*702
Depósitos e imposto de 30  29:5541654

Total  5.285:162*356

Recebedoria  193:904*728
Mesa provincial.  221:188*220

Aguardente
Algodão
Assucar
Café '
Carvão vegetal
Couios salgados e seccos....
Farinha de mandioca
Feijão
Fumo
Madeiras
Milho
Polvilho
Queijos
Tapioca.
Toucinho..... ;
Diversos

104 pipas.
56,184 kilos.
25,826 »

14.188,390 .
708,430 .'•
120,785 .

212 »
3,746 »

246,145 •
45,841 »
45,253. »
9,815 .

85,875 .900 »
342,288 .
895,573 •» '

._.
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GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA

ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

Aguardente
Café •••••
Farinha de mandioca.
Feijão •
Fubá
Miho
.Diversos

6,260 litros
1.484,864 ki'

106,931
180

8,542
157,620
103,700

POR
GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO

CABOTAGEM
900 unidades.

Abóboras...
Aguardente

Algodão em fio
, em rama

Amêndoas
Arreios
Arroz
Assucar •-.
Azeite de amendoim
Banha
Bagas
Bettas ;,_,.¦"•%¦
Cabeça de negro (t,lixirj
Cacau
Cambará
Ctingica
Carnaúba
Carne salgada
Cascas
Cebolas
Cera
Cerveja
Chapéos do Chile

Colla
Conservas
Couros...
Doces....
Estopa. . ¦
Farinha..
Favas.'..
Fazendas
Feijão...
Flechas..
Fruta3..
Fumo ..

» em
Gergelin..
Gomma...
Graxa....
Jacarandá
Jurubeba.
LS
Lenha...-
Linguas.,
Madeiras.

folha.

MaímelloB..
Manteiga...
Mate
Mel

. de fnmo ,
Mityo

Ovos
Paina  •. •
Peixe
Piassava
Polvilho
Sabão
Ssibonetes
Sal
Salsa
Sebo
Sola
Tecido
Tomates
Toucinho
Vinho • •

• de o. ju.
2,711 pipas.

15 barris.
30 garrafões
50 volumes.

164,478 kilos.
63 volumes.
2

2,522 sacos.
64,852 »

81 volumes.
100,024 kilos.

13 volumes.
200 peças.
41 volumes.

1
50 >
32 sacas.
30 volumes.

350 kilos.
154 volumes,

116,746 resteas.
1,340 volumes.

38
56

3 *
» de feltr0 700,025 unidades.

Charutos __>_...
Cocob

76 volumes.
408 »

6
487

25
9

14
937,080 litros.

40 volumes.
96,694 kilos.

5,703 meios.
22 volumes.

327
1,560 kiloB.

28 volumes.
10

MERCADO MONETÁRIO

Metaes
Soberanos.

FUNDOS PÚBLICOS
,.,,„, .. 959J5000Apólices de5 /„.... • •• ••¦••" 1-iH.jM.QO

Empréstimo Nacional de 1868..... 
};»„

LETRAS HYPOTHECARIAS

Banco do Brazil • • • • • • • ¦ ¦•
. de Credito Keal do BmbI......

. de s. ramo...
Predial.

98
74
81
70

7»•/.
V.
7o

ACÇÕES

72,748
98 sacos.
26 volumes
20

176
10
34

21,848 sacos.
659
110 volumes.

34,902 sacos.
67,500 unidades.

5 volumes.
6,170 kilos.

26,846 >
100 volumes.
180

99,905 kilos.
219 couçoeivas.

15 volumes.
13

59,000 achas.
1,375 volumes.
4,001 ds. taboas.

23 peças.
3,000 ds. de ripas

2 volumes.
2

3,894 kilos.
820 volumes.

4 •
2

2,937 sacos.

180$000
260$000
2391000
51$500
70$000

230$000
168$000

61$000
12$000

Banco Auxiliar -.
, do BrazU
. Commercial * *
. ultima serie

. de S.Paulo ,
. Commercio
. Commercio 14a serie...- m$m
. Credito Keal 

^ 
Brwd .^;'.'. 61 $000'> 

20 "/„...

Industrial
Internacional

35 7»
, Predial
, Bural
. União tle Credito
. Del Credere
, Popular

, de S. Paulo
. Territorial de Minas
. Mercantil dos Varegistas
. Mercantil de Santos

270$000
109$000

89$000
2901000

68$000
240$000
112$000

34$000
160$000

40$000
230$000

CÂMBIOS

, t 
' 
a~ •¦¦••• 27»/iP.lfJ00OSobre liondies 342 franco.

i Pariz 425 marco.
, Hamburgo 344 lira.
¦ Itália 195°/
, Portugal.. «•¦ gQ0 °dollar,
- ^^fEtEiEEEEEEEJ^-^--

i Typographia Laemmert &C -Inválidos, 71.



SOCIEID-A-IDIE

AUXILIADORA DAINDUSTRIANACION AL

N. 3.-MARÇO DE 1889

PARTE OFFICIAL

Sessão do Conselho Administrativo om
1 ,° de Març > de ISSO

Presidência do exm. sr. conselheiro dr
Nicolau Joaquim Moreira

Presentes os Sr. membros do conselho :
conselheiro Dr. Nicolau Joaquim Moreira,
Drs. Nascentes Pinto, Alvares de Azevedo,
Pessoa de Barros, Portugal e Jacy Monteiro,
commendadores Hermida Pazos e Henrique
Nascentes, capitão Motta Teixeira e J . da
Motta Teixeira, o Sr. presidente declarou
aberta a sessão.

Leu-se, foi posta em discussão e appro-
vada a acta da sessão antecedente, effecttt-
ada em 15 de Dezembro de 1888.

EXPEDIENTE

Fôrão recebidos com agrado e enviados
á Bibliotheca as seguintes publicações :

A Immigração, Boletins ns. 51 e52.
Monitor Sul-Mineiro, de 6 de Janeiro a

17 de Fevereiro de 1889.
Annaes do Parlamento Brazileiro, Ca-

mara dos Srs. Deputados, 1888, 3 volumes.
Aviso do Ministério da Agricultura,

Commercio e Obras Publicas, de 8 de Ja-
neiro de 1889, remettendo 3 collecçoes do

Jornal do Agricultor (10° anno).-A Bi-
blÍOtOfflcio 

do Sr. Dr- Director dos Cursos,
¦ de 10 do mesmo mez, apresentando o balan-

cete das despezas das escolas a seu cargo,
etfectuadas durante o anno findo, assim como
o orçamento das despezas para o corrente
anno e a exposição recommendada no respe-
ctivo regulamento.—Idem.

7

Leu-se, e, por se ter vencido a urgência
pedida, passando-se á

ORDEM DO DIA

Foi posta em discussão e approvada a
seguinte proposta: «Proponho para sócio effe-
c'ivo desta Sociedade o Sr. Sebastião Guúlo-
bel, official de marinha. Sala das sessões da
sociedade Auxiliadora da Industria Nacio-
nai, 2 de Janeiro de 1889.—Carlos Resende,
Secretario adjunto».

O Sr. Dr. Pessoa de Barros, Director
dos Cursos, pedindo a palavra, chamou a
attenção do Conselho para o estado do te-
lhado do edifício em que funeciona a Socie-
dade, que deixando penetrar a chuva em di-
versos pontos, principalmente em algumas
salas das aulas, ameaça arruinar o edifício.
A' vista da urgência, o Conselho autonsou
o Sr. Dr. Pessoa de Barros a mandar fazer
os concertos que julgar necessários.

Em seguida o Sr. presidente trouxe ao
conhecimento da Sociedade, como sempre
tem praticado, os trabalhos da Commissão
Central Brasileira, para Exposição Univer-
sal de Paris, começando por participar que
assumira a presidência da Commissão pela
partida, para Europa, do Exm. Sr. conse-
lheiro de Estado. Visconde de Cavalcanti. _ _

Duas remessas de numerosos volumes ja
fôrão feitas com destino a Paris, e uma ter-
ceira se verificará no correr do presente
mez, compondo-se de produetos agrícolas
que'figurarão na Exposição da cidade da
Victoria; do fac-simile do meteorito de Ben-
dego; de trabalhos de anthropologia; de fun-
dição de ferro, etc. ...

Annunciou com prazer, que muito mais
de dous terços das classes indicadas no

D S1.JL |

S. A.
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catalogo francez, serão representadas pelos
produetos brazileiros, figurando em Paris
todos os grupos do referido catalogo, por
haver o Sr. Dr. Glaziou tomado o encargo
de fazer comparecer na Exposição os mais
bellos especimens da nossa flora. •

A sala do Pavilhão Brasileiro breve-
mente receberá o rico assoalho de mosaico
formado das mais bellas de nossas madeiras,
trabalho do distincto industrial, o Sr. Igna-
cio Tavares de Souza, guarnecendo a mesma
sala uma mobilia especialmente frabneada
nas conhecidas officinas dos Srs. Moreira,
Carvalho & C. Quer o Sr. Tavares de Souza,
quer os Srs. Moreira, Carvalho & C, ofie-
recerão-se espontânea e graciosamente para
abrilhantar o nosso Pavilhão.

Rendendo a devida justiça resta-lhe
declarai que, tanto na collecta dos produetos
como na sua installação e remessa para
Europa, fôrão de uma inexcedivel activi-
dade, zelo e intelligencia os membros da
commissão executiva,os Srs. commendadores
Francisco Joaquim Bettencourt da Silva e
André Gonçalves de 01iveira,representantes
desta Sociedade, Alfredo Michel e Albano
Cordeiro, presidente e secretario da Um-
missão de Propaganda, por parte da Socie-
dade Reunião dos Expositores da Industria
Brazileira.

Inteirado o Conselho, e nada mais ha-
vendo a tratar, o Sr. presidente encerrou a
sessão.

Sala das Sessões da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional, em Io de Março
de 1889.—Dr. Nicoláu Joaquim Moreira,
presidente.—Augusto Alvares de Azevedo,
secretario adjuncto.-Lm* Ribeiro de Souza
Resende, servindo de secretario adjunto

Directoria dos Cursos da Sociedade Au-
xiliadora da Industria Nacional, 10 de Ja-
neiro de 1889.

Deus Guarde a V. Ex.-Mm. e Em.
Sr.conselheiro Dr.Nicolau Joaquim Moreira,
Muito digno Presidente da Sociedade.

O director.

Francisco Antônio Pessoa de Barros.

Exposição.

APRESENTADA AO EXM. SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE DA

SOCIEDA.DE AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL NA

FORMA DO ART. 7 § 5» DO REGULAMENTO DOS CURSOS,

PELO DIRECTOR DOS MESMOS CURSOS.

Escola locturua de Adultos

Exm. Sr.—Na fôrma do Regulamento
dos Cursos, apresento a V. Ex.,o balan-
cete da despeza das Escoas. Nocturnas',
devidamente especificado, cujas despezas
fôrão effectuadas durante o anno findo,
assim como o orçamento para o corrente anno,
e a exposição recommendada no mesmo Re*

gulamento.

Exm. Sr.—Tendo sido autorizado, pelo
orçamento desta Sociedade, á despender com
as Escolas á quantia de 5:000.$,- apenas foi
effectuada a despeza de 3:834$, inferior a
do anuo passado em436$160, de que resulta
um saldo de 1:166$;—sendo de notar, que
da verba de 200$ consignada, na fôrma do
art. 1" do orçamento, para papel, penna,
tinta, e expediente, excedi a quantia de
40$, em razão da despeza feita com o Es-
tandarte das Escolas, para a qual prévia-
mente pedi autorização.

O saldo verificado, como V. Ex. verá
do balancete de despeza junto, provém de
não terem funecionado algumas das aulas da
Escola Industrial, pelo que continuo a soli-
citar a quantia de 5:000$ para as despezas
do corrento anno, especificadas no orçamento
junto.

A matricula de alumnos no anno pas-
sado elevou-se á—162-superior a do anno
atrasado em 37 alumnos.

Parece-me que essa concurrencia pro-
vém da aptidão, assiduidade, e zelo dos Pro-
fessores das Escolas, que continuão á pres-
tar os melhores serviços á estes cursos ; tor-
nando-se sempre digno de mensão o honrado
Porteiro, que continua á cumprir perfeita-
mente todos os seus deveres.

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 1889.

O director.

Francisco Antônio Pessoa de Barros.
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Balancete dos créditos votados, e das des-
pezas effectuadas, nos cursos nocturnos
de Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional, no anno de 1888.

Importância consignada no
art. Io do orçamento paraestipendiodos professores
da escola Nocturna de
Adultos

Dita paga aos 3 professoresdurante os 12 mezes do
anno, á 60$000 por mez. 2:160$000

Dita consignada no art. 1°
do orçamento para esti-
pendio dos professores da
liscola Industrial

Dita paga ao professor de
Dezenho, durante 12 me-
zes, á 501000 por mez.... 6001000

Dita consignada nocit. art.
Io para estipendiodoPor-
teiro

Dita paga ao mesmo, du-
rante 12 mezes, á 501000
por mez couíüOO

Dita consignada nocit. art.
para utensílios, e expe-
diente

Dita paga ao Servente, pela
limpeza, eaceio das salas. 1201000

Dita por um estandarte para
asescoh-is 70SOOO

Dita por dous mil cartões
para matricula dos alum-
nos 161000

Dita por livros para os
alumnos 17Í500

Dita por annuncios na Ga-
seta ele Noticias 10Í500

Dita consignada no cit.
art. Io do orçamento para
illuminação

Dita despendida com a il-
luminaçào 2io$000

2:11.000

1:800*000

600ÍO0O

200MOO

210Í000

'1:834*000 :0001000

Directoria dos cursos da Sociedade Au-
xiliadora da Industria Nacional, 10 deJa-
neiro de 1889.

Francisco A.
O Director.

Pessoa de Barros.

Industria Brazileira
Fabricas dos primitivos tempos

Até a data em que se publicou o tra-
balho do qual extraiamos as seguintes notas
contava a industria brazileira quatro periodos
demarcados pelo seguinte modo:

Io período.—Desde a primitiva até 1785.
2o período.—O que terminou em 1 de

Abril de 1808.
3o período.—Constituído pela nossa in-

dependência e constituição politica.
4o período.—Desde 1824 até 1844.

Io período

Neste primeiro período, conforme se vê
escripto no Alvará de 5 de Janeiro de 1785,
existião fabricas e Inanufacturas de diffe-
rentes qualidades. (1) 

'
As razões pelas quaes essas fabricas

forão extinctas, ei-las.
« 1,° Falta de braços para a agricultura

e não serem os poucos existentes desviados
da cultura das terras e da mineração;

«2.° Consistir a verdadeira e solida
riqueza nos fruetos e producções da terra as
quaes só se conseguem por meio de colonos e
não de artistas e fabricantes. (2)

«3.° Assentar todo o fundo e base das
permutações mercantis, da navegação e com-
mercio do Brazil e Portugal nas producções
da terra e por conseguinte destruir, debaixo
das penas de perdimento e de multas fortis-
si mas no prazo de dous mezes, todas as
fabricas então existentes com excepção uni-
camente dos teares e manufacturas (conforme
os termos do referido Alvará) em que se te-
cerem fazendas grossas de algodão, pro-
priaspara o uso e vestuário dos negros e para
empacotar ou enfardar fazendas. »

Ainda não é tudo.
« Uma providencia igual arredou dentre

nós a industria dos artefactos e deixes de
ouro e prata. »

« Pelo Alvará de 20 de Outubro de
1621, aos indios, aos mulatos e aos negros
foi vedada a profissão de ourives e o ensino
desfarte. »

Ainda mais.
« Por CartaRégiade 18 de Abril de 1730

se expulsarão dos districtos de mineração
todos os ourives de qualquer qualidade ou
condição que fossem. Estas e outras providen-
cias restrictivas s se executarão de um modo
rigoroso. (3)

Daqui resultou que se nessa época exis-
tirão farbicas de tecidos e bordados de ouro,
prata ou de galões, vellndos, brilhantes,
setins, tafetás e outras sedas, belbutes,
chitas, bombarinas, fustões e de qualquer

d) 0 Alvará de 3 de Acosto de 1767 menciona
uma, pertencente a José Ferreira Leal, de lonas, trios
e enxai-cias ãqual se concedeu o privilegio exclusivo
nor 15 annos. . ,

(2) Origem do aphorismo-O Brazil é essencial-
menle agricola. , . ,

(3) 0 reim. de Portugal seguia as pegadas do remo
in«lez \ Grã Bretanha não tolerava estabelecimentos
fabris érn suas colônias.Em 1750 uma fabrica de clica-
néos fundada em Massacliusset, provocou uma lei
do parlamento que declarou todas as fabricas coloniaes
damnosas k metrópole. .

Em 1770 Chatan sustentou que nao se devia per-
mittir que se fabricasse nas colônias nem uma cabeça
de prego.

N. M.
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outra fazenda de linho, algodão e Ia etc.

que menciona o mesmo Alvará, perecerão
pela nociva intervenção do governo.

« Quaes as causas deste íacto i
« O pensamento de não distrahir os

«braços da agricultura e da mineraçao-por
, quanto, dizia, o Alvará, celebre docu-
« mento, havendo no paiz uma grande e co-
« nhecida falta de população era evidente ,
«que quanto maior numero de fabncaiites
« mais diminuiria o dos cultivadores e menos
« braços se empregarião no descobrimento e
« rompimento de uma grande quantidade de
« seus terrenos incultos. »

Esta era a opinião geral dessa época e

dos tempos posteriores, e as Memórias da
Academia ias Sciencias de LisbÔa,{l) revelao
este mesmo pensamento e opinião que poi
muito tempo ainda vogou, notando-se nos

escriptos desse tempo, antes grande prete-
rencia á agricultura sobre a industria ma-
nufactureira do que desfavor ; e o insigne
Avres do Casal, tomando como cousa de

grande urgência a civilisação dos novos indi-

genas, ainda quando escreveu, nada julgou
de tão mister para a prosperidade de uma

povoação nascente que um cathequista, um

ferreiro, um carpinteiro de agricultura e uma
mulher tecedeira e outra costureira. (2)

annos de 1797 e seguintes, uma. fi*r ca de

« pannos de algodão de rolo na 
f£ 

trata
«lhavão 18 teares, e W.rotedefi^

24 fuzos cada uma e igualmente uma de

calabares e cordas de piassava - outra ae

velas de cera»...

2o período
« As nnicas manufacturas existentes

« erão de pequeno vulto e das que menciona
« a excepção estabelecida pelo referido
« Alvará de 1785.

« Esta industria de pannos grossos de
« algodão para vestuário dos negros e para
« sacos, mantas, cobertores, colchas e redes
« ficando limitada inteiramente ao emprego
« da classe pobre e destituída de recursos e
« de instrumentos próprios, achou guarida
« nas choupanas dos centros das nossas pro-
« vincias e no albergue de nossos indígenas
« e especialmente em Minas-Geraes, Mara-
« r;hão, S. Paulo, Pará etc. _ _

« De nenhuma outra ha noticia.
« Na provincia do Rio-Grande do _ Sul

« tambem de tempos immemoriaes existia
« fabricas de tecidos grossos de Ia, denomi- (
« nados-picoíes e de xergas e ponches, e que
« tinhão seu assento especial em Mostardas
« e na Encruzilhada, e a de linho nos lo-
« gares de Cangussú ou Piratmim.. .

«Na barra do Rio-Negro o governador
« Manoel da Gama Lobo d'Eça creou, pelos
" 

ar veia-se a collecção as Memórias desta corpo-
raçMtica especialmente uma do tapo A: edo
fontinlio sobre o commercio de Portugal e oui a,u
. omingos Vandelli sobre a preferencia que em Portugal
se dava agricultura sobre as fabricas.

(2) Corographia Brasilica,

3o PERÍODO

Começou este periodo pela/°clamação
da liberdade da industria, devida ao Alvará
de Io de Abril de 1808, levantando a prom
bicão que á industria menufactureira lançara

celebre Alvará de 1785.
Neste periodo, segundo a obra 1M«J

minamos, crearão-se diversas fabricas pelas
provSciás; não fadando das typographias
fScas assucareiras e de outros objectos

domésticos são conhecidas as seguintes.
Fa brica de galões de ouro e prata
Thomaz Soares de Andrade e José Lopes

de AraSo Rio de Janeiro, 3 de Setembro de

1811. ,
Fabricas de tecidos de algodão e seda

Antônio Xavier de Carvalho, Rio de

Taneiro 17 de Março de 1812.
Bento Dias das Chagas, Rio de Janeiro,

21 de Julho de 1812. , _.
Loureiros e Pietra, 20 de Fevereiro

'6 Tolo Marques Vieira e C, S Paulo, 16

de Outubro de 1813.

Fabrica de macarrões e outras massas

Nicolau Vianna, Rio de Janeiro, 8 de

Agosto de 1812.
Fabrica de Vidros

Francisco Ignacio de Siqueira Nobre,
Bahia, 5 de Novembro de 1814.

Fabrica de couros envernizados, garroteados
e tanarias de todas as cores

José Nogueira Duarte, Rio de Janeiro,
27 de Novembro de 1821.

Fabrica ale papel
Carneiro Silva & Pinheiro, Rio de Ja-

neiro, 5 de Setembro de 1820.

Fabrica de estamparia 
'*

Carneiro Silva & Pinheiro, Rio de Ja-

neiro, 5 de Setembro de 1820.

rfaíh^roMtantino Dias Pinheiro, sendo o. prime.ro
&N33m"osTda Silva,? obtendo a fabrica auxilio

papel,
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Fabrica de fundição de metaes.
Theodoro de Macedo Freire, Rio de

Janeiro, 14 de Abril de 1815.
Nicolau Marques, Bahia, 2 de Dezembro

de 1817.
Fabrica de rape

Meuron & C. (Arêa preta), Bahia, 1820.
Fuão Castro, Rio de Janeiro, 1820.

Fabrica de chocolate
Manoel José Heitor de Oliveira, Rio de

Janeiro, 7 de Agosto de 1813.

Fabrica de distillar
Ignacio Alves Pinto de Almeida, Rio

de Janeiro, 23 de Janeiro de 1816.

Fabrica de Tecidos
Gervasio Pires Ferreira, Pernambuco.

Fabrica de pólvora
Governo, Rio de Janeiro, 13 de Maio

de 1848.
Fabrica de ferro

Governo, S.João deYpanema,S.Paulo,
1818 •

Governo, Congonhas, Mmas-Geraes.
Governo, Morro do Pilar, Minas-Geraes.

4o período
Fabrica de chapêos

Miltraud Pedelupe, no Rio de Janeiro,
22 de Outubro de 1825.

José Praxedes Pacheco Pereira no Kio
de Janeiro, 26 de Novembro de 1839.

João Antônio de Lemos, Minas, 6 de
Novembro de 1841. .

José de Carvalho Pinto, Rio de Janeiro,
23 de Abril de 1842.

Fabrica de sabão
Wencesláu Miguel de Almeida, Bahia,

Fabrica de tecidos, galões de seda etc.
Fructuoso Luiz de Motta, Rio de Ja-

neiro, 22 de Março de 1831.

Fabrica de oleados e couros envernizados
Jacques Gouffê, Nictheroy, 26 de Abril

de 1836.

1838.
Fabricas de pentes dc tartaruga e outros

artefactos da mesma matéria

José Pereira Sarmento, Rio de Janeiro,
31 de Outubro de 1829.

Fabrica de papel
Gaillard, Rio de Janeiro, 1S42ou43.
Zefirino Fernandes, Rio de Janeiro 1842

ou 43.
Fabrica de moer cereaes

Francisco Ezequiel Meira, Bahia, 18 de
Março de 1839.

Fabrica de tecer efiar algodão
Frederico Guilherme, Rio de Janeiro,

18 de Março de 1841.

Fabrica de macarrões
José Antônio de Araújo, Bahia, 18 de

Março de 1841.
Fabrica de vidros

José Francisco Bernandes, Rio de Ja-
neiro, 12 de Outubro de 1839.

Fabrica de sabão e velas de stcarina

 Maranhão.

labricas de pólvora, cerveja e papel
fundadas na Bahia

Existião ainda neste periodo com maior
ou menor desenvolvimento algumas outras
fabricas taes como as demarceneiro, ourives,
ferreiro, serralheiro, carpinteiro, alfaiates,
flores artificiaes, colla, grude, azeites ani-
mães e vegetaes, fogos artificiaes, cordoalha,
aguardente, rape, velas de sebo, de im-

prensa (typograpbia e encadernação), louça
de barro, telhas, tijolos, charutos, cigarros,
cbapéos de sol, refinação de assucar, _ tabaco
empo doces, licores afamados, curtimentos
de couros, estamparia, escovas de erma e vas-
souras, fundas, machinas de despolpar café,
armeiro, laminação de chumbo e estanho,
tinta de escrever, pianos, etc, etc. e

»&??*. ?.«, *„ = -JS3SL-SJUSS fi£Ã
Rio de Janeiro, 18 de Março de 1834

José Ignacio de Assis, no Rio de Ja-
neiro, 18 de Março de 1834.

Adão de Oliveira Carvalho, no Rio de

Janeiro, 9 de Abril de 1636.

Fabrica de fundição de ferro e outros metaes

Franeisco Pereira Dutra Bahia, 6 de
Dezembro de 1828.

mentos positivos relativamente a fundação,
progresso, producção e causas de desappare-
cimento.

N. M.
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Exposições

Histórico dos trabalhos da Commissão Central
Preparatória para a Universal de Pariz.

SESSÃO EM DE 26 FEVEREIRO DE 1889,* PRESIDÊNCIA DO

EXM. SR. CONSELHEIRO DR. MCOLAU JOAQUIM MOREIRA,

VICE-PRESIDENTE.

Fôrão lidos:
Um officio dos Srs. Cardoso & Siebur-

ger, participando ter remittido, á disposição
desta Commissão, nova collecçâo de oleados,
para serem enviados á Exposição Universal
de Pariz. - Recebido com agrado.

Um outro officio do vice-presidente da
provincia de Goyaz, remettendo um_caixote
contendo fumo superior fabricado na cidade de
Bomfim, pelo coronel Antônio Amaro da Silva
Canedo, por intermédio da casa Santiago
Irmão & Comp.—A' Commissão executiva.

Duas cartas da Commissão Franco-bra-
zileira, datadas de 20 de Janeiro e 5 de Fe-
vereiro, confirmando tudo quanto pelas mis-
sivas anteriores já conhece a Commissão
Central da Corte, relativamente ás fórmulas
para o catalogo geral, á remessa dos pro-
duetos a tempo de poderem ser installados
no mez de Abril, 4 concessão do Sr. A. Proust
feita aos expositores de bellas-artes, aos

productos pertencentes á classe 61, ás con-
dições que devem presidir ao encaixotamento
dos objectos, etc. . .

Na ultima das cartas pede a Commissáo
Franco-brazileira que se declare ser permit
tido, na exposição, vender toda a sorte de-

preparados de fumo, sob a condirão de pagar
os respectivos direitos, compromettendo-se a
mesma Commissão a remetter brevemente o
regulamento. Sobre este assumpto, a Com-
mfssão Central'resolveu chamar a attenção
dos Srs. expositores, cujos productos forao
enviados para Pariz, afim de que augmentem
suas remessas, no caso de quererem preva-
lecer-se daquella faculdade.

Fôrão presentes dous pareceres, um do
Sr conselheiro Souza Pitanga, sobre instru-
mentos de precisão, e outro do Sr. commen-
dador José Maria Teixeira de Azevedo, sobre
tecidos. ... I

Em seguida o Sr. commendador Betten-
court da Silva, membro da Commissão execu-
tiva,pedindoapalavra,alludindoátradiçaode
todos os tempos.em que era costume assi gnalar
os acontecimentos importantes por emblemas
commemorativos e indeléveis, propoz que para
perpetuar-se facto tão notável e auspicioso,
qual o da Exposição Brazileira Preparatória,
de cujo certamen pôde se colligir o alto gráo
de progresso e o crescente desenvolvimento

das artes mecânicas e liberaes no,Paiz>
moro-me em determinados productos exhibidos
com estudo e perfeição de obra e até creação
de novas industrias, como sejão as de instru-
mentos músicos de metal, chumbo de caça,
esteiras de palha denominadas da Índia,
moveis de estylo japonez, flores, tecido, etc,
se mandasse cunhar na nossa casa da moecta
uma medalha significativa, tendo no verso
umaallegoria industrial ou a effigie de Sua
Magestade que, segundo se affirma, foi a alma
deste utilissimo commettimento.

Igualmente propoz que se reunisse em
uma monographia não só todos as analyses
feitas pela imprensa acerca de admiráveis pro-
duetos expostos e seus industriaes ou inven-
tores,mas tambem todas as actas das sessões,
de modo a tornar bem saliente quanto dura-
doura a época em que se realizou esta ex-

posição de tanto lustre para seus emprehen-
dedores e para noísa civilisaçao, como para
o paiz, que se vai elevando e engrandecendo-
se pela acção benéfica, poderosa e intelli-
gente do trabalho nas artes e na industria,

que são a verdadeira, a duradoura riqueza
de um Estado. .

Esta publicação, convenientemente leita,
tornar-se-ha um repositório para futuras
consultas, quando por ventura se trate de
outra exposição. ;

Depois de algumas judiciosas e ilius-
tradas considerações acerca deste assumpto,
expendidas pelos Srs. conselheiro presidente
e commendador Gomes de Mattos, forao una-
nimemente approvadas as referidas pro-
postas, salva a maneira de realisa-las.

O Sr. commendador Alfredo Michel,
membro adjunto á Commissão central, tendo
de seguir para Pariz, vem se despedir da
Commissão e agradecer-lhe a distineçao com
que foi tratado, compromettendo-se a lazer
em Pariz tudo o que estiver a seu alcance em
beneficio dos expositores brazileiros,tornando-
se assim digno da missão, com a qual a
commissão central quiz honra-lo ; offerecendo
seus serviços a todos os Srs. expositores,
podendo elles dirigir-se á Avenue Trocadero
n 15 ou á Secção Brazileira na exposição
universal, para onde poderão endereçar suas
nn Y*t 3.S1

O Exm. Sr. conselheiro presidente, em

| nome da Commissão central, agradece os
compromissos tomados pelo Sr. commendador
Alfredo Michel, e está certo que elles serão
completamente satisfeitos, visto serem os
antecedentes de S. S. verdadeiros endos-
santes das letras que acaba de sacar sobre
o futuro.
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SESSÃO EM 26 DE MARÇO DE 1889.— PRESIDÊNCIA DO
EXM. SR. CONSELHEIRO DR. NICOLAU JOAQUIM
MOREIRA.

Forão lidos:
Um officio da presidência das Alagoas,

declarando ter recebido as etiquetas que de-
vem ser collocadas sobre os volumes desti-
nados á Exposição Universal, ás quaes dera
o conveniente destino.

Outro da presidência do Pará, partici-
pando haver remettido para a Exposição
Universal 15 volumes de produetos agri-
colas.

Idem dos Srs. Moreira Carvalho & C,
declarando que, de 15 a 20 do corrente,
podia a Commissão central contar com a mo-
bilia que tem de ornar a sala da directoria
do pavilhão brazileiro.

Idem do « Centro da Industria e Com-
mercio de Assucar » remettendo 60 vidros
com diversas amostras de assucor.

Idem da Sociedade Propagadora das
Bellas Artes, apresentando o orçamento das
reparações das salas e moveis que servirão
para a exposição preparatória da Corte. —
Autorizou-se a despeza.

Foi apresentado o relatório da commis-
são julgadora dos produetos do sétimo grupo.

Leu-se uma participação da Commissão
executiva de ter embarcado no vapor Ville
de Maragnon, saindo a 23, 90 volumes com
destino á Exposição Universal.

Recebeu-se um telegramma da Commis-
são Franco Brazileira de 25 do corrente,
exigindo informação immediata a respeito
das fórmulas que devião ser apresentadas
pelos expositores brasileiros.—A vice-presi-
dencia encarregou-se de responder por tele-
gramma.

Idem do Sr. L. Savy, engenheiro civil
das minas e Arbitro Relator junto ao tribu-
nal do commercio do Senna, offerecendo-se
para trabalhar em favor dos interesses dos
expositores brasileiros durante a exposição.
—A commissão resolveu agradecer o oftere-
cimento.

O Sr. presidente participou haver rece-
bido da Commissão Franco-Brazileira duas
cartas datadas de 9 e 20 de Fevereiro, con-
firmando tudo quanto se continha na de 5 do
mesmo mez; e declarando estar no conheci-
mento do que esta Commissão expendeu em
sua missiva de 16 de Janeiro.

A Commissão Franco-Brazileira agra-
dece os esforços empregados pela Commissão
central em favor do conselheiro Ladislau
Netto, havendo recebido um telegramma
concebido nos seguintes termos. — Congé
Netto prolongê.

Felicita a esta Commissão pela nomea-
ção do Dr. Glaziou para seu delegado, fa-
zendo votos pela chegada desse cavalheiro
de quem esperão os mais profícuos conselhos
no ramo scientifico que tão brilhantemente
cultiva.

Alegra-se com a noticia de brevemente
chegar á Pariz o Exm. Sr. visconde de Ca-
valcanti.

Declara que de todos os pavilhões es-
trangeiros o do Brazil é que se acha mais
adiantado em seus trabalhos, os quaes teião
de ser examinados no dia 3 de Março pelos
membros do Syndicato, fazendo-se um rela-
torio que será entregue ao Exm. Sr. vis-
conde de Arinos, ministro plenipotenciario do
Brazil.

Remette o regulamento para as socie-
dades musicaes estrangeiras que se quize-
rem fazer ouvir nas festas do Trocadero du-
rante a exposição.

Insiste sobre a remessa das etiquetas,
aliás já enviadas pela commissão executiva
e das formulas para que os expositores possão
entrar para o catalogo.

Refere uma reclamação dirigida a ,Mr.
Berger pelo syndicato, relativamente a um
novo pavilhão que começara a levantar-se
ao lado do nosso ameaçando encobri-lo.

Falia do certificado de concessão para o
Sr. Alfredo Michel e termina dizendo aguar-
dar Ville ão Ceará, esperando encontrar nos
volumes que elle leva a Pariz todos os escla-
recimentos para que a installação dos pro-
duetos não se torne difficil ou trabalhosa.

Juizo critico do «Jornal do Commercio» sobre
a Exposição Brazileira Preparatória

VII
Se a exposição deve fechar-se no dia 31

do corrente, segundo nos asseverão, para
dar logar aos preparativos de sua remessa a
Pariz. pouco tempo restará aos curiosos que
desejarem inteirar-se do estado de nossas
industrias. De Minas chegarão, por ordem
do illustre professor Gorceix, presidente da
commissão local, perto de 30 volumes. Pa-
rece-nos que não lograremos o prazer de
examinai* a collecção mineralogica, que
nos dizem ser copiosa e interessante, e
alguns artefactos mineiros de merecimento,
que, apenas examinados pela commissão
central, parece que seguiráõ para Pariz.

S. Paulo, que antecipou-se nas remessas,
continua a gozar dos favores do publico,
que encontrou na exposição mais provas do
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seu adiantamento. As importantes toW»

que possue estão representadas pela mais

considerável, a de ferro de Ypanema, que

0°rgSou scientificamente as suasjamoto
Além de blocos consideráveis de minério, a

fundão mandou barras,linguadoS, vai-oes e

outras peças que dão bôa idéa de seus pro
duetos Seis caixinhas e egantes com md

limites do estabelecimento, cuja «ipertoie£

de 6,661 hectares. Sáo 15 as amostiase con

ffstem em ferro oxydado, rocha stoa

contendo ferro, manganez, «J^*^,0^
fundente: calcareo, empregado como íuu

££ „„ Uri.*. «*-*»S2*a

e Sanuíosò ; aço cimentado, bruto e forjado
egSsarefractario 

empregado no ™»*™$

de grês quartzoso e argüloso, emprega

•J^fc^*-^»
amostras de phosphoros n»^ K

eStâ0ftcÍr°tSeC0 abSnte teve o bom
na zona da corte. J ia"'_ de
senso de oferecê-lo*, ^SJ^ll^120 rs. o maço, e as f^JT se usárâ0,

desenvolver-se. ~ Henrique
0s^f°\Taíi£pSa delicadeza

Sastré, sao digne«de« calligraphico.
dagravura e mente do desenno to
Gravados W^^tkri J Unea-
as arma? btaziieud*> °' „0.n...iaes de.nomes
mentos, e os dous outros asimoiaes aen^

embarcações que ^ 
° 

KuSSSKto
vêm-se diversas estaçoes,offlcinas^map^
de trilhos, as locomotivas «toJ&JJ»
quadros, estão de um lado MP^*"» d
diversos trilhos usados pela empr^'moS eS«*-^SSs
cessivamente empregados. Ei(JJ*J da

sr.r»;rp»s°p^u
vias de communicação.

conhecido artista Gmmaraes,am *i . ..
mente estão representadas as suas pn

PMSSlo5...«tâ — „¦*-*> O»
as anteriormente exhibidas.

retrato do Sr. Visconde de M•£££%** de
industrial que «alijou o Pensam nt

Fomm e 
^^^tcTJül cons-

ss_j.íssf?rji£r- o. *
feita a tiragem das provas- ,. el

Este conceito é perfeitamente applifve

aos 114 retratos de crianças que uni habü

Secialista, o Sr. Antônio Elias, d» Silva,

exhibio em um daadro ^ ^^^J^í da gente
tirar a limpo as irrequitu^flgnrM «B 

de

f v S corrido duros transes para, no dar

Z lias cabeças doudejantes que uao sorrn

a;s amáveis parisienses Na oi dem -^

qamins da exposição ™l™vsf>J7' leKÍ&0
Conseguirá que faça 

^*P™£*P£âp nhônhôs fluminenses. Essa gaiein*

A maior parte dos quaar MQgy_

io da gratidão aos íuuuswn.» -r-~

ses Examiando-se e feitio e materiaes das

Sivêrst» pecas desta mala, reconhece-se que

os SoíSea pouco deixarião a desejar aos

\fashionables mais exigentes.
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A importante fabrica de Manoel Joa-
quim Marinho não só fez exhibiçao de excel-
lentes malas, como deu provas de seu cava-
lheirismo e generosidade. Além de malas
destinadas a presentear soberanos e o presi-
dente da Republica Franceza, ha duas, cujo
produeto reverterá em favor do Lycêo de
Artes e Officios, e uma oferecida ao Sr.
conselheiro Ferreira Vianna, para reverter
em favor do asylo de meninos. E' uma ex-
cellente applicaçao do mérito iddustrial.

A collecção da fabrica do Sr. José de
Seixas Magalhães mereceu geraes elogios, e
pareceu-nos a mais completa dos variados
artigos da especialidade. Não sabemos se os
materiaes são nacionaes, ou mesmo se ha
entre nós elementos completos para estas con-
fecções, mas os artigos expostos comprehen-
dem quasi todos os objectos necessários ao
viajante, e não peccão pela rudez nem pelo de-
sagradavel das fórmas,antes brilhão pelo lado
contrario. Esta exhibiçao dá boa idéa dos
costumes confortáveis que se vão introduzindo
em nossa população, graças aos caminhos de
ferro e paquetes transatlânticos.

Uma collecção de couros envernizados
apresentada em um mostrador ao centro da
sala, dá a melhor idéa dos progressos da indus-
tria rio-grandése. São da fabrica de Car-
doso & Sieburger, de Pelotas, que em 1885,
substituio o cortume de Albino Cardoso, que
datava de 1871. A exposição comprehende
os couros de vacca envernizados, vulgar-
mente conhecidos como couros da Rússia,sola
e bezerro envernizados,sola tingida de preto
para arreios de carros, sola de côr para
rédeas e loros, sola em branco • couros de
cayallo tingidos de preto, couros de vacca
em branco, couros de bezerros tingidos e
engraxados, correias de sola para machinas,
etc. Os preços são baixos e merecem a atten-
ção dos consumidores, e os produetos são os
communs e de venda usual.

A fabrica prepara os vernizes e garante
a duração do brilho. Os fabricantes Hverão
a modéstia de confessar que os seus produ-
ctos concorrem com os nacionaos e não com
os estrangeiros. Faltão-lhesmachinas, cuja
acquisição depende do augmento de consumo,
e tem contra si os defeitos do couro de gado
criado ao ar livre, sujeito á intempérie e ás
marcas de fogo que estragão o melhor couro.
Estes couros fôrão muito apreciados na ex-
posição.

Ao lado estão os fortes e bem curtidos
couros da fabrica a vapor de Antônio Ribeiro
Guimarães & C. do Rio-Grande, já premiada
nas exposições nacionaes e ua dos Estados
Unidos. E'um estabelecimento que dispõe
de grande capital, emprega grande numero

8

de operários e vende annualmente ao com-
.mercio valores consideráveis.

A' entrada da sala estão os couros e a
photographia da fabrica de SanfAnna, em
Nitherohy, pertencente aos Srs. E. de Saint
Dénis & C. Este hábil industrial apresentou
em duas ordens de frascos as cascas que
servem para curtir, ainda em estado natural
oujámoidas e promptas para a applicaçao.

Entre estes adstringentes, vemos figu-
rar a quina, araçá, canella, goiabeira, etc.
Ignoramos se as cascas são regularmente
colhidas ou devidas ás derrubadas, o que é
questão importante na nossa sylvicultura e
nas garantias de progresso dessa indus-
tria. Ainda nesta sala estão as bellas fôrmas
para calçado e outros apetrechos para offi-
cinas das fabricas dos Srs. I. Bittencourt e
Antônio Silveira da Rosa. O que temos visto
em idêntico trabalho de origem estrangeira,
não excede em polidez, elegauciae perfeição
os speciraens expostos. E' uma especiali-
dade já habilitada a fornecer completamente
o consumo nacional. Como a industria de
calçado é uma das mais adiantadas e vincu-
ladas no paiz, parece-nos que esta especiali-
dade poderá esperar rápido desenvolvimento.

No mesmo pavimento, está em segui-
mento a sala Marceneiro Dias Netto, que ô
commemoração de um grande artista de mar-
cenaria e talha, do qual a maioria dos pro-
duetos corre agora as terras da Europa. Uma
das principaes exhibições desta exposição é
sem duvida a que encerra uma modesta
vitrina desse recinto. Consiste em uma
espingarda nova e aperfeiçoada de retrocarga
e uma metralhadora portátil, apresentadas
por um hábil profissional brazileiro, o
Sr. Malaquias Firmino Garcia. Parece-nos
que o exercito armado com a espingarda
Garcia, terá superioridade sobre o que fizer
uso da Conblain; é mais maneira, mais resis-
tente aos choques do recuo, tem menos oito
peças do que a outra, mais rapidez de tiros
por minuto, e alcança 1,500 metros,o quenão
é exactamente a força da Conblain. Quanto
á metralhadora portátil, tem sobre o revol-
ver e pistolas communs a vantagem da reti-
rada automática das cápsulas descarregadas
e sua instantânea substituição, o que
duplica a rapidez dos tiros, que são de balas
de forte calibre. A cavallaria muito pôde
utilisar com e progresso effectuado por esta
arma.

Ao lado desta vitrina está o trophéo de
armas e a collecção ainda incompleta do
arsenal de guerra. Ahi vemos modelos de
uma serra em fórma de uma machina vertical
e caldeira em miniatura, um nível com lan-
ceta, diversas lanças do antigo modelo de

s. A.
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modelos em estudo e de modelo F. Sadok, 2

espingardas para jogo de esgnma, uma pis-
t Ia de repetição, dous jogos de accessonos
de clavinaWinchester, etc. Consta-tíos que
serão exhibidos specimens dos uniformes
do exercito. „ ,

Sentimos que a collecção do corpo de

bombeiros não seja mais completa. O bom
S adquirido ha muito por esta corajosa
corporação requeria uma exhibiçao completa
de seus meios de acção, ou em modelos de
apparelhos e petrechos, ou ao menos em pho-
t0gr 

Os uniformes, capacetes, cordas cintas
de estações, ate, são cavernames de uma
náo á qual falta vida e movimento, o com-

plexoe a engrenagem do mecanismo de uma
arte, e arte das mais úteis e difficeis. Na
Exposição Continental, a phalange de mtre-

pidos bombeiros fluminenses teve então as

honras de sua especialidade. Essa phalange
São decahiria em Pariz, salvo a disparidade
de condições urbanas.

A cadeira mecânica de peroba, que
alça-se sobre o estrado da sala, é uma prova
^paciência, ào gosto artistico e dos recur-

sos de imaginação do Sr. Lourenço Gomes
Ferreira. Os tres annos que o curioso cons-
truetor empregou nesse labor dao idea de

uTalndoTeVbenedictino deS. Mauro ou de

illuminador russo de imagens bysantinas. b

cadeira de braços, é mesa, é tenda de cam-
nanha, é leito portátil, escrivaninha ehaise-
íongul um infinito de modificações e serven-
tias, qúe encerrão-se em um metro de altura
e inda menos de diâmetro. Realmente e uma
cadeira de Aladino e desconfia-se, «aem sua
confecção entrasse a magia daquelle bom

pope do Conde Trastia, immortalisado pela
imaginação de Cherbuliez.

Cumpre-nos, agora, terminar o estudo
da parte industrial da exposição.

Agricultura pratica
Breve noticia sobre o emprego de sombra

nas plantações de café em Venezuela,

pelo Dr. João de Souza Reis

I
CAUSA E VANTAGENS DA SOMBRA

Os cafezaes com sombra datão emVe-

nezuela de época muito próxima ao começo
fla lavoura, em 1784, no valle de Ohacao,

perto de Caracas, a ío° 30' de latitude N,

Hoie em dia só existem plantações in-
teiramente desabrigadas nas grandes^altii-
ras e clima muito frio do Menda, ^ 

Andes
venezuelanos, e outros pontos em condições
idênticas, onde o cultivo do café nao ô ex-
tenso, nem o frueto do mais estimado.

Na região da grande lavoura e pio-
dueto de nomeada nos mercados estrangei-
ros, que se estende entre as montanhas cio

systema eostonero, latitude de 9» até perto
de 11°, altura, em relação ao nível do mar,
cie 40Ó á cerca de 1,500", e temperatura
variável de 25 a 16» centígrados, a sombra
é sempre empregada considerando-se que
éde absoluta necessidade para os cafezaes
de terras quentes, ou mais baixas e de

summa utilidade para os de terras frias, ou
™ní{J Í_1tÍ-_^!

Segundo a tradição, o emprego da som-
bra resultou da experiência de que as plan-
tas expostas de todo á acçao do sol apresen-
tavam muito cedo symptomas de pouca du-
ração, e em apoio da tradição cita-se : poi
um lado, a perda, ha muitos annos, dos ca-
Saes primitivos; e, por outro, a existência
de muitos, plantados a 70, 80 e mais annos
ao abrigo de arvores apropriadas, os quaes
estão produzindo actualmente de modo remu-
nerador, e nenhum indicio apresentao de que
esteia prestes a cessar a sua producção.

Um importante agricultor e commei-
ciante de café, D. Domingo Erazo, disse-
ml trae nas terras altas e frias de Galipan,
montanha pouco distante desta capital nao
alcançou 40 annos um cafezal plantado sem
sombra, quando nessas terras, assim como em
outras em condições iguaes ou differentes,
os cafezaes desse tempo, com abrigo conve-
niente, são plantações em toda a força pro-

tt° 
Nas immediações desta cidade ha duas

fazendas fundadas nos primeiros annos deste
século, La Cuaãra, do general GuzmanBlan-
co e La Guia, de D. José Antônio Mos-
ciueira Em ambas tenho observado como os
cafeeiros de 70 a 80 annos, plantados e man-
tidos á sombra de Bucares (Erythnna Um-
brosa, de Kunth), e Guamos (Inga), revés-
tem-se de densa e escura folhagem e cobrem-
sede flor e frueto, quer conservem intacto
o annoso tronco, quer o tenhão serrado e os-
tentem somente as vergonteas mais próximas
da terra com suas ramificações. .

O facto nada tem de extraordinário na
zona de que trato ; é, porém, mais freqüente
nos terrenos planos, ou de pouco decliye,
onde é fácil fazer as regas convenientes
durante o longo periodo de secca annual e

. ».«.ii»". -i „ r,r, +QTrinn nrnnrio.p^todeCaracas a i^^^Té 
ES? MtãoTs 5="n7 tempo próprio
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No entanto, si é preciso o concurso da
manutenção da humidade conveniente, com
a sombra, para que os cafeeiros de Venezuela'
attinjão duração tal que autorize a conse-
quencia de que o tempo de sua producção
ainda não pôde ser limitado, não é menos
verdade que, mesmo em terrenos de rega
diffieil, ha plantações de 40, 50 e mais an-
nos nas melhores condições e produzindo
oomo os de 20 a 25 annos ; e, quanto a esses
melhor se pôde apreciar a influencia da som-
bra ; estando averiguado que, em qualquer
terreno, as plantas, proposital ou casual-
mente, desabrigadas, são rachiticas e aos
poucos annos adquirem o aspecto a que se
chama aqui—paloteado—ou de vassoura, do
qual passão logo ao estado de decadência,
sejão quaes forem os esforços para dete-la.

A producção do cafeeiro com sombra,
em Venezuela, começa ordinariamente aos
5 annos de plantado, e antes dos 10 não se
pôde considerar remuneradora, sendo dos
15 até 50, pelo menos, a mais abundante.

Avaliar fielmente quanto produz a plan-
ta em rodo o seu desenvolvimento é cousa
de summa dificuldade, aqui como em outros
paizes, pela diversidade das informações dos
agricultores, cada um dos quaes se refere
sempre ás condições especiaes das suas plan-
taçáes.

Ha quem afirme colher duas libras de
café e mais, de plantas de 25 a 50 annos ;
mas de tudo o que tenho podido averiguar
relativamente á producção do paiz, concluo
que a média do frueto beneficiado não pôde
ser de mais de meia libra por planta.

Semelhante proporção parecerá pequena
e será attribuida á privação de grande parte
de ar e calor, a que estão reduzidos os ca-
fezaes.

Sem contradizer o que julgo uma ver-
dade, deixo aos entendidos resolver si este
inconveniente está ou não bastante compen-
sado com a garantia, que dá a sombra, de
longa duração dos cafezaes e conseguinte
producção, ao passo que onde a planta desa-
brigada produz mais cedo e com abundância
por 20 a 30 annos, começa desde logo a de-
cahir, e cessa de produzir, rapidamente.

A este respeito cumpre-me acrescentar
qiie de informações fidedignas resulta que os
cafeeiros de Caracas, maiores de 75 annos,
produzem até tres quartos de libra por anno,
quantidade - que actualmente compensa de
modo satisfactorio o trabalho do productor.

Resta-me apontar outra vantagem da
sombra, a qual deve interessar aos agricul-
tores tanto quanto a duração das plantações,
é a economia do trabalho de conservação
consistente na limpeza dos cafezaes.

Em Venezuela não exigem as plantações
de café, rigorosamente, mais limpeza do que
o roçamento, com machetes, da fraca vege-
tação que surge no solo sombrio e juncado
de folhas mortas dos cafeeiros e arvores de
sombra, com a decomposição das quaes aduba-
se constantemente o terreno; entretanto, um
cultivador intelligente e cuidadoso dá sempre
uma limpa de enchada para revolver a terra
pouco antes das chuvas, uma de machete
antes da colheita, e quando muito outra, si
o anno é de muita humidade, e renovão-se
facilmente as hervas nos cafezaes.

Este trabalho, porém, não se pôde
comparar com o constante e pesado limpar
dos cafezaes no Brazil, e faz-se com um
numero de trabalhadores insignificante em
relação ao pessoal exigido entre nós.

Tenho á vista uma informação do Sr.
Mosquera, dono da fazenda La Guia, antes
citada, em que diz o respeitável agricultor
que, para a conservação de seus cafezaes,
cujo total é de 125,000 plantas (parte de
70 a 80 annos, a maioria de 40 mais ou menos
e cerca de um terço de 25), emprega 15 a
20 trabalhadores em cada uma das limpas,
pagando-lhes á razão de 3 francos diários,
sem comida nem alojamento.

Nas mesmas condições é feito o trabalho
de replanta, que o Sr. Mosquera calcula para
sua fazenda em 3,000 pés de café por
anno.

Estes dados concordão com o que tenho
ouvido a outros fazendeiros, entre os quaes o
Sr. Erazo, que assegura-me nunca vêr-se em
dificuldade para fazer em tempo opportuno
a limpeza dos cafezaes de sua grande fazenda
Palomas, onde conta cerca de 1,000,000 de
pés de café, sendo que, de perto de 90 tra-
balhadores aptos que pôde reunir no districto
da sua propriedade, não tem necessidade de
empregar todos nesse trabalho.

Os Srs. Volmer, fazendeiro em Aragua,
e Palácios, cujas propriedades estão no Valle
dei Tuy, informão do mesmo modo, relativa-
mente á economia de trabalho de conservação
dos cafezaes em razão da sombra.

A falta de braços é mais sensível em
Venezuela por oceasição da colheita, attentas
as condições em que esta se faz aqui geral-
mente, isto é, grão a grão, á medida que o
frueto vai amadurecendo, desde Outubro até
fins de Dezembro ou principio de Janeiro.

O Sr. Mosquera diz que precisa, para
recolher o frueto de suas 125,000 plantas,
150 a 200 pessoas, e que emprega ordinária-
mente mulheres, pagando-lhes, por medida de
café prompto para o mercado, á razão de 6 a
7 francos por quintal hespanhol, ou 46 kilo-
grammas,
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KSranos cafezaes 
^S£^

plantações, ^P^^Scia para esse

dos capitulos seguintes.

II

ARVORES DE SOMBRA

oonrimeiros cultivadores utilisarão-se,

MeaT2flôreTchamada «r_4* /W
Fell Irem por nome mais geral o indígena
tendo, P°^'»or " 

ecie de Erythrina, origi-
Bucare. E uma esp«w« Venezuela, cias

muita riqueza vegetal, e sitios abrigados dos

VentNof0vali; de Caracas, por exemplo,
situado sobre 800 metros, e que«reúne a
condições citadas, o Bucare e empregaaoconai5:TÍ ™na ainda assim, não se dis-
nnm py tO maS, ailiua. aooiiu, ._" 

nensa o concurso de outras arvores *, ea sua
SSade vai diminuindo na proporção da
aí ura de modo que, nas terras situadas
Stoía de900 metros, é raro sea emprego ;" 

£ ou de mais de 1,000 metros de

Sra sf pôde considerar completamente

dem ser citadas as seguintes : Saman (Fi-
TcZZ Saman), Hueso *JJ<fj

(Mimosa) Ceiba (espécies *\B™£?±£
Eriodendron anfractuosum), e var as espe
cies de Guamo Ingá), que dao-se muito bem
nas terras apropriadas ao plantio do café.

Segundo tenho podido averiguar, só as

differentes espécies de Ingá sâo empregadas
acSmente sendo preferido nas terras de
ac ,1a™,6" ; nmr, (Inaá hvmencefolia), nao

6rrjJfldStoada no paiz. ,. .,. TJZT fíuamo velludo (Ingá fastuosa),brota sem auviua. v^ — -.

de guarda-sol essa arV0l
ftS 
Kfl umSS muito frágil, de raizes

conseguinte, Vj^^ZS^^ das
que protege ; toWJJ co p 0 da pri.
folhas ao abrir dfmfl£SQ0 

quando florescem
mavera, »* V«*f ^bíndo estes, por-

café, mas.algunsQ^ SÍtêmUdo

que se encontre aclimatado re

S^SC-SS^de^o.

bavpndo prelerencia mai »-<» i«<*i«. " —r- .<=
^ItVrras frescas e frias entre as espécies
SuE Guamo pelludo [Ingá fastuosa),
cfZobejuco (Ingá vera) e Guamo caraceta

(llTmaíinL-, todavia, émais gera ouso
As, nrimeira destas espécies, e na opinião do
Sr C Adolpho Ernst, professor de scien-
cias natuWna Universidade de Caracas é

a querenue melhores condições para sombra
de °tZaSuação topographicad. grande
lavoura de café do Rio de Janeiro, S. fauio
StoasSeíaes, parece-me que, as.diversas
P«neeies de Ingá, abundantes no Brazil,
^prestão mefcá experiência do que a

EnJiSna nmbrosa ou ^mre-^e-^
conítando-me que se trata^,aetX Je„«»•(.„» flpsta arvore de sombia traiei ue
fertuarsi é uma espécie da flora pátria
fo que fu efficazmente auxiliado pelo
SJ Dr Ernst, de cujas luzes e amabihdade

.ihn m. aemnie que se me offerece opportu-
Sade de estedos desta natureza assim
cio acerca de quanto se refere a este paiz.C° 

creio oue não estou em erro, assegu-s&s_r;«|SS
d0M^moNs^?pag. 286 do citado tomo,

-2 referida denominada verna, e
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Nos demais escriptos que tive para con-
sultar não encontrei descripção das nossas*
Erythrinas, de que. entretanto, Martius dá
oito espécies, como verifiquei no extracto da
sua Flora, que vem no tomo segundo do
Repertório Botânico de Walpers.

O Sr. Dr. Saldanha da Gama, na sua
Synonymia de diversos vegetaes do Brazil,
Rio de Janeiro, 1868, cita somente o Cora.
lodendron ; e outros botânicos apenas dão
como Erythrina o Mulungu das províncias
do Norte.

A espécie Verna de Fr. José Velloso
não podia ser mencionada em trabalhos bo-
tanicos anteriores á citada publicação da
Flora Fluminense, e é provável que tenha
sido classificada com outro nome.

Em todo o caso, existindo o Bucare no
Rio de Janeiro, plantado pelo Sr. senador
Castro Carreira, segundo uma publicação de
S.Ex. no Jornal do Commereio, não será
difficil reconhecer praticamente se elle é uma
das Erythrinas das florestas brazileiras.

III

PROCEDIMENTO RELATIVO ÁS ARVORES DE

SOMBRA

Os cafezaes de Venezuela, plantados em
terrenos planos ou ligeiramente inclinados,
são dispostos geralmente de modo a formarem
triângulos as plantas de uma linha com as de
suas parallelas, mas também existem, ainda
que poucos, em que as plantas formão quadros
entre si.

Nos terrenos quentes, ou menos altos, a
distancia entre os pés de café da mesma linha
costuma ser de tres varas hespanholas, ou,
mais ou menos metros 2,50, e de quatro varas,
cerca de metros 3,35, o espaço entre as
linhas, isto é, a largura dos caminhos ou
ruas do cafezal. Nos terrenos de mais ele-
vação, temperados e frios, essas distancias
são muito menores nos cafezaes antigos,
quasi todos em quadro a duas varas de dis-
tancia (1,67) de planta á planta ; masmoder-
namente considera-se mais vantajoso plan-
ta-los em triângulo com duas e meias varas
de distancia nas linhas, dous metros mais ou
menos, e tres varas de largura nos caminhos,
ou sejão : 2,50.

A tendência geral é para augmentar
estas distancias, o que parece acertado, pois
é um meio de evitar a falta de circulação do
ar entre as plantas, e a dificuldade de movi-
mento dos trabalhadores no cafezal, mormente
depois de verificada a poda dos cafeeiros.

As arvores de sombra, quaesquer que
sejão, são plantadas entre as linhas de café

á margem dos caminhos, guardando rigoro-
samente a mesma disposição dos cafeeiros.

A distancia entre cada um varia segundo
a espécie empregada : o Bucare, por ser de
muito corpo e grande abrigo, é plantado á
grande distancia, vinte e sete terças de vara,
ou pouco mais de metros 22,50, nos terrenos,
mais quentes, e 36 terças, cerca de 30 metros
nos mais frescos; os Guamos ou Ingâs, menos
corpulentos e de menor abrigo, plantão-se
mais perto um do outro, isto é, desde 18
terças de vara, como 10 metros, a 27 terças,
pouco mais de metros 22,50, conforme a
espécie de Ingá, a frescura e o declive do
terreno.

O Sr. J. F. Madriz, já fallecido, que
exerceu por muitos annos a agricultura em
Venezuela, disse em uma obra publicada em
1869 sobre a cultura do café no paiz, que
considerava indispensável formar sementeiras
de arvores de sombra com antecedência de
nm anno á fundação do cafezal, aconselhando
que taes sementeiras fossem expostas ao sol
para desenvolver-se rapidamente a futura
arvore de sombra e ficar assegurada a sua
conveniente robustez.

Embora as vantagens das sementeiras
sejão reconhecidas, poucos agricultores
dão-se ao trabalho de fazel-as, sendo o cos-
tume geral aproveitar as plantas que se
encontrão nos cafezaes, e, de preferencia, as
que se achão em terrenos não cultivados.

Na transplantação das estacas ou plan-
tas de arvores de sombra, que ha de ser feita
com rapidez para evitar-se a perda de sueco
e deseccação, é preciso cortar uma parte da
raiz principal, não convindo que esta seja
maior de nove pollegadas, edespojar a planta
de todas as ramas, única alteração que será
feita na hastea.

A conservação das arvores de sombra
nada tem de particular, sendo, porém, de
notar a conveniência de verificar constante-
mente o estado em que se achão, para pro-
ceder em tempo á replanta, de modo a não
darem-se falhas, que oceasionarião perda de
pés de café.

Cabe aqui observar que as arvores de
sombra são quasi sempre objecto de maior
cuidado para o agricultor venezuelano, do
que os cafeeiros, estando mais sujeitos a
estragos do tempo e a moléstias, do que
PS_GS

Nos últimos annos tem havido outra
cousa de perda de sombra, da qual tem re-
sultado diminuição na colheita de café em
diversas localidades : as freqüentes invasões
de gafanhotos, que devorando com incrível
rapidez toda a folhagem, repetidas vezes,
não só privão do abrigo os cafeeiros, como
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tambem acabão arrumando a arvore <rae 0
presta. Os estragos directos dos gafanhotos
nos cafeeiros somente são consideráveis,
quando os encontrão em flor, e já tem devo-
rado toda a folhagem das arvores de sombra.

Verificando-se a colloeação das plantas
destinadas a abrigo quando se prepara o ter-

reno para receber as de café, comprehende-
se a necessidade de recorrer a outro meio de

proteger os cafezaes novos. Além de grãos
próprios do solo, ordinariamente o milho

5lantão-selarangeiras e bananeiras, sendo
estas as que se vêm em quasi todos os ca e-
ra es nelo rápido desenvolvimento, vanta-

gem' dPe poder*se vender o frueto, que faz

parte da alimentação commum no paiz, e pro-
veito que vem á terra dos seus despojos.

A intensidade do calor das terras de que
dispõe o lavrador é que determina a distancia
entre as bananeiras e os pequenos cafeeiros.

Creio ter exposto- o essencial relativa-
mente ao emprego de sombra nos cafezaes de
Venezuela, mas é natural que neste pequeno
trabalho haja omissões, attenta a minha
incompetência em assumptos agrícolas ; pelo
nue ficarei muito obrigado ás pessoas que
desejando quaesquer esclarecimentos, servi-
rem-se indícar-me os pontos sobre que aquel-
les versarem.

Caracas, Junho de 1887.

Chimiea analytica
Fibra do algodão

TJm capulho pesando 22,039 grammas
deu 3,114 grammas defilaça ou 14,1 S!%.

Reduzido á cinza forneceu 2,18% de-
monstrando 97,82% de substancia orgânica.

CAROÇO

O caroço do algodoeiro contém :
matéria orgânica  96Q'°1Ú'

» inorgânica  3,yá%-

PLANTA

O algodoeiro, folhas e talos seccos ao
sol durante algumas horas na tempera-
tura de 100 gráos, forneceu :

Matéria orgânica.  96,09%.
» inorgânica  5,99%.

Elementos mineraes Filaças Caroços Planta
fi,3iSilica

Alumina
Peroxydo de ferro..
Magnesico
Ácido sulfurico....

» carbônico...
» phosphorico.

29,16
3,37
22,4

29,26
6,34

3,39
29,73
7,42

22,02
28,51

i,55
— vestígios

5,93
30,49
5,42

17,40
25,76
5,88
516

Analyse das cinzas do Arroz

Silica  ^60
Alumina
Peroxydo de ferro ">«
Magnesia l»*"
Potassa M*
Soda l>1*
Ácido phospbonco f,™

sulfurico.
carbônico..

Chloro.

Arroz descascado

Água... ••••••••
Substancia azotada

gorda
Extractos não azotados.

0,56
1,70
0,15

14,0
7,6
0,4

75,4

Analyse das cinzas de Guaxima

5,28
7,58

16,90
25,32
12,80

Silica
Alumina
Peroxydo de ferro
Magnesia
Potassa
Soda •¦•. R9
Ácido phosphorico  4»<«

« sulfurico  <V°
carbônico  ^*>°?
Chloro  °'96

Estrume de cavallos e bois depois de

macerados

ANALYSE ORGANIGA

Agua hygroscopica  69,86
Ammonia  *">
Nitrogeneo.
Carbono...
Cinza

,'INZA

10,70
3,61

13,45

64,33Silica
Alumina  °b5
Peroxydo de ferro  10,15
Magnesia
Potassa
Soda
Ácido sulfurico  *rw
Ácido carbônico. ....... • 4»08
Chloro  x>55

1,97
0,34
6,33
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Ácido phosphorico

Batata ingleza 18,40
Matte 14,98
Café 11,30
Ammonea 13,13
Canna 13,12
Chá 7,12
Aypim 6,75
Fumo 6,32
Algodoeiro 5,16
Guaraná 2,82
Arroz 2,80

Industria Nacional
N 460 —Applicação da piçarra ti confecção de. todos

os productos da cerâmica

Octavio Pacheco e Silva, engenheiro,
domiciliado e residente em Campinas, pro-
vincia de S. Paulo, brazileiro, desejando
obter privilegio para sua invenção de appli-
cação da piçarra aos usos da cerâmica, vem
depositar na repartição do Archivo Publico
o presente relatório em duplicata, como pre-
ceitua o Decreto n. 8820 de 30 de Dezembro
de 1882, que regula a Lei n. 3129 de 14 de
Outubro de 1882. .,.-,,-

Até hoje tem sido impossível a industria
cerâmica nacional competir com a estran-
geira quanto á natureza e qualidade dos

productos. Conhecendo esse facto o abaixo
assignado e conhecendo mais que a razão
dessa inferioridade se achava na própria ma-
teria prima-barro commum—, tratou de

procurar, por meio de estudos a que se en-
tregou, uma substancia que, applicada a ce-
ramica, fosse não só a successora do barro
commum de olaria, mas a única que elevasse
os nossos productos á altura dos estrangeiros
e até os fizesse superiores a estes, ü depois
de sérias e repetidas investigações _e expe-
riencias, o signatário deste relatório cre e
assegura ter descoberto essa substancia na
vulgarmente conhrcida por-piçarra.

Sob esta denominação de piçarra de-
vem-se comprehender todas as variedades a

aue o povo applica tal nome, e que sao ça-
Les de produzir o resultado obtido pelo in-

íentor abaixo assignado, variedades que
wovêm da maior ou menor quantidade de

matérias argillosas ou arenosas, conforme
Sm estas ou aquellas por base ou matéria

predominante ou sejão de consistência dura

Sugratificadas ou desagregadas como o

saibro, variedades de todas as fôrmas e que
podem apresentar todas as cores, conforme
Ss oxydos que as vestem, taes como amarga

vermelha e o ocre que o vulgo chama—ta-
gúa. Assim, pois, piçarra, para os fins do
privilegio que o abaixo assignado solicita é
não somente a piçarra propriamente dita
como tambem todas as substancias de na-
tureza análoga encontradas á superfície do
solo e no seu seio, que não tendo tido ainda
a applicação que lhes dá o inventor, pres-
tão-seaella. Como se verá das amostras,
que junto remette, a piçarra, depois de pas-
sada pelo processo commum dos oleiros, ad-
quire uma consistência admirável, uma im-
permeabilidade a toda prova, e uma resis-
tencia extraordinária á acção do tempo e
accidentes. Sendo assim, nenhuma substan-
cia até hoje conhecida satisfaz; mais cabal-
mente aos intuitos da industria cerâmica na
fabricação de telhas, tijolos, mosaicos, ca-
nos, vasos, louças, ladrilhos, pilastras, etc,
do que a piçarra que se encontra em nosso
território.—E pensa o inventor que a sua
descoberta é inteiramente nova, não só no
Brazil como em outras partes do mundo,
porquanto os productos cerâmicos que nos
vêm de fora, si são de matéria prima supe-
rior ao nosso barro dos oleiros, não é essa
matéria prima exactamente igual á nossa
piçarra.

No Brazil é tão ignorada a propriedade
desta matéria prima, que é crença commum
e arraigada entre os oleiros que a piçarra,
tendo uma constituição semelhante á da pe-
dra, não pôde adaptar-se aos usos da cera-
mica pela sua indissolubilidade e impossibi-
lidade de assimilação posterior. O abaixo
assignado envia amostras de diversas quali-
dades desse material em seu estado primi-
tivo e depois de queimado, para prova de
que não se engana quando affirma ter des-
coberto a nova applicação da piçarra a um
tal uso industrial. _

Não encarecerá o abaixo assignado as
vantagens desta descoberta, pois além do
bom gosto, asseio, commodidade e facilidade
que dará ás construcções, fornecerá traba-
lho a um sem numero de operários pelo esta-
belecimento de fabricas capazes de satisfazer
ao consumo publico, e emancipará a nossa
industria cerâmica.

E sendo necessário ao inventor despen-
der quantias consideráveis com o estabele-
cimento das fabricas precisas, com a acqui-
sição de machinismos aperfeiçoados, e com a
obtenção da matéria prima, que, comquanto

| abundante entre nós, acha-se muito espa-
lhada em diversas formações do território,
é necessário tambem que um lucro_ certo

I venha garantil-o na iniciação que vai fazer
da cerâmica assim rehabilitada, e recom-

'pensa-lo pelos esforços empregados na*con-
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secução de um fim tão altamente industrial.
Nestes termos, o abaixo assignado requer
privilegio por 15 annos, para em todo o Im-
perio do Brazil, usar da sua descoberta—
applicação da piçarra (como se descreve a
pagina 2a deste relatório), a confecção de
todos os produetos de cerâmica, na fôrma do
art. Io, n. 3 do Decreto n. 8820 de 30 de
Dezembro de 1882.

Campinas, 15 de Dezembro de 1886.—
Octavio Pacheco e Silva.

O característico desta invenção é a ap-
plicação da piçarra aos artefactos cerâmicos,
temperada com barro, arêa ou cimento, ou
barro simplesmente, por meio de amassa-
dores e cylindros. Rio, 31 de Outubro de
1887. — O advogado, Cyro de Azevedo.

para melhora-
borracha pelofl 603.—Relatório dos novos modos

mento do fabrico extradito ria
systema Reis.

A preparação da borracha extrahida da
Siringueira, Mangabeira, Maçaranduba e
Murupiqueira foi descoberta por Francisco
Borralho Reis, viuvo, brazileiro e residente
na capital do Pará, império do Brazil.

Este systema é differente do que tem
sido seguido até agora, e por elle, não só se
coagula a borracha de um modo commum,
mais fácil, menos dispendioso, mais asseiado
e mais hygienico para os que trabalhão nes-
sa industria, como se pôde conservar o lei-
tepuro.

Assim, pelo antigo systema, o da detu-
mação, tem-se de procurar em logares lon-
o-inquos o caroço Orucuri com dispendio de
tempo, trabalho e dinheiro, e emquanto por
estesystema se coagula Iq kilos de borracha,
com mais descanso e brevidade; pelo novo
systema se coagulai.000 kilos.

E a despeza para coagular-se 50 kilos
de borracha excede a 10$ pelo systema anti-
o-o, e por este quasi nulla é a despeza ou en-
tão insignificante. Quanto áhygiene pelo sys-
tema da defumaçao, aquelies que se empregão
nessa industria soffrem da vita e do figado
no fim de tres ou quatro annos e que não
pôde acontecer por este systema.

São, pois, os seguintes os vários modos
de coagular a borracha.

Soda oxyda, 1 kilo, dissolvido em 6
litros d'agua prepara 50 kilos de borracha.

Cinza, 1 kilo, dissolvida em 3 litros
d'água, coagula 40 kilos.

Caju, 1 litro de calda, coagula 20 kilos;
Limões, 1 litro de caldo, coagula 20

kilog.

Laranja, 1 litro de caldo, coagula 20
kilos

Cascade mangue, corta-se em pequenos
pedaços e põe-se de infusão n'uma vasilha
com água, 1 litro deste liquido coagula 20
kilos.

Ananaz, pelo mesmo processo da casca
do mangue, um litro do liquido coagula 15
kilos. „ . . ,

Taperebá, posta de infusão a truta em
água, um litro deste liquido, bem ácido, coa-
gula 15 kilos.

Sal, 1/2 kilo dissolvido em dous litros
d'água coagula 20 kilos.

Tucupy, um litro coagula 10 kilos.
Zorrapa, um litro coagula 10 kilos.
Garapa, um litro coagula 10 kilos.
Caldo da bananeira, 1 litro coagula 10

kilos
Cachaça, um litro coagula 15 kilos.
Vinho, um litro coagula 10 kilos.
Vinagre, um litro coagula 10 kilos.
Jenipapo, um litro de caldo desta fruta

coagula 10 kilos.
Emfim tudo quanto fôr ácido e de sabor

áspero, coagula a borracha com toda torça e
elasticidade, ficando a mesma no seu ver-
dadeiro ponto para todos os trabalhos.

característicos

Os característicos desta invenção con-
sistem no emprego de substancias ácidas ou
de gosto travoso para coagular a borracha
nas proporções referidas na descripção acima.

Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 1888,
Por procuração, Adalberto Chrishano Ray.

-V 5«6 - Slemorial descriptivo, acompanhando um' 
pedido de privilegio, durante 15 annos, no lm-
¦nerio do Brazil, vara uma machina de secca. cft/c
m_ outras matérias. Invenção de. Antomo tranco
de Lacerda, morador em Bruxellas.

Este seccador compõe-se de muitos an-
dares (A), que assentão sobre armações (B),
em que repousão rolos (C) sobre os quaes
ficão enrolados cabrestantes metallicos, con-
stituindo outros tantos taboleiros sem fim,
que permittem que os produetos estejão ex-
postos sob todas as suas faces á acção do ar
quente e secco. ,

Estes rolos são montados alternativa-
mente de cada lado dos montantes das ar-
mações, de modo que os produetos para
seccar,transportados pelo elevador(D),sendo
espalhados, por meio do escoadouro d1 sobre
o taboleiro de cima, possão passar de uma
tela sobre outra até seccar em completamente,
cahindo depois em uma caixa apropriada.

Como pôde ser útil seccar grande quan-
tidade de produetos, tratando-se de café, por



O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 65

exemplo, faço mover todos os rolos e, jun-
tamente com elles, todos os taboleiros metal-
licos ao mesmo tempo, por meio de um sys-
tema de parafusos sem fim (E) calçados
sobre, postos em movimento por hastes ver-
ticaes actuadas por nm eixo horizontal F e
rodetes conicos, o qual eixo commanda igual-
mente o elevador D. Obtenho assim para
todos os rolos ao mesmo tempo um movimento
perfeitamente continuo e sem abalos, de
modo a evitar o escorregamento das grades
metallicas sobre os rolos.

Neste apporelho, o calor é produzido por
um apparelho especial de superfície de aque-
cimento muito grande, que consiste em um
tambor de ferro fundido (G) com palas, no
qual disponho tubos verticaes g\que lambem
os gazes da combustão, e providos de palas
interiores (veja-se a estampa separada) mui-
tiplicandoos contactos com o ar que atravessa
esses tubos, para melhor absorver directa-
mente o calor fornecido pelo forno.

A superfície de grade é a 1/150 parte da
superfície de aquecimento, no caso de se em-

pregar carvão de terra, e a 1/100 parte da
mesma, si se aquecer com lenha. A grade é
do systema immerso, isto é, seus varões
estão parcial e constantemente immersos
em agua, sendo deste modo evitada a de-
terioração dos mesmos, e augmentando o
rendimento calorico do combustível.

O ar fresco, aquecido como se descreve
acima, atravessa depois todos os andares do
seccador (veja-se a flecha) carregados dos

gêneros (café ou outros produetos). Depois
de saturado pela humidade destes, o ar es-
capa-se por uma serie de aberturas (I) que
vão ter a uma chaminé (J) composto deduas
chaminés concentricas, e cuja tiragem e tor-
nada constante pelo apparelho (mitra) que a
encima. , _

Os produetos da combustão sao conetu-
zidos através do seccador pelo tubo descoberto
K que termina na chaminé interior disposta
ná chaminé exterior pelo qual escapa-se o ar

saturado. .noa
Os produetos da combustão escapao-se

pela chaminé interior, e o ar saturado, pelo
espaço annularcomprehendido entre as duas
chaminés, no qual fica aquecido pela irradia-

ção da chaminé interior.
Em resumo : reivindico, como pontos e

caracteres constitutivos da invenção:
1 ° Um apparelho para seccar «-.te e

outras substancias, consistindo na uwpoa-
cão de uma serie de telas ou grades metal-

& sem fim, superpostas, assentadas sobie

rolos, e movidas por estes e postas em movi

mento por parafusos sem fim com rodas heli-
Ses correspondentes, de tal modo que o

9

café transportado por um elevador sobre a
tela ou taboleiro superior chega suecessiva-
mente de uma tela à outra até a tela inferior
sendo seccado durante este tempo po ar
quente produzido por apparelho de aqueci-
mento especial.

2." Em combinação com o apparelho
especificado na Preivindicação.um apparelho
de aquecer o ar, consistindo em um tambor,
trazendo palas exteriores e contendo tubos
com palas interiores,circumdando todos estes
tubos os produetos da combustão, de tal
modo que o ar que cerca o tambor fica aque-
cido, dê um lado, por seu contacto com as
palas exteriores do tambor, e de outro lado,
por sua passagem nos tubos de palas inte-
riores.

3." No apparelho especificado na reivin-
dicação Ia, a disposição de uma chaminé
composta de dous canos concentricos, ser-
vindo o cano interior para evacuação dos
produetos da combustão, e o cano exterior,
para evacuação do ar saturado provindo do
seccador.tudo substancialmente como foi des-
cripio e está representado nos desenhos.

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de
1838,_ Como procurador; Jules Géraud.

Noticias Industriaes
Medalhas de bronze

Para limpar medalhas de bronze velhas
é suíficiente immergil-as em uma solução de
ácido oxalico e ácido sulfurico, este na pro-
porção de 3 °/„ e aquelle na de 5 •/, e a 66
gráos Beaumé. ,,

Querendo dar-lhes brilho novo molha-se
um pouco na solução já indicada e fnccionao-
se as medalhas tendo-as coberta previamente
depódeTripolideVenesa, ou então empre-
Ka.ge a pommada mágica, brilhante belga
mie se encontra no commercio, e que nao e

outra cotiza mais do que uma mistura de um
ácido, um corpo graxo e pó de polimento.

Tinta indelével para marcar a roupa

Dissolvem-se em uma vasilha 20 partes
de carbonato de soda em 85 de glycerina a

«Jue se addicionão 20 partes de gomma
arábica pulverisada.

Em uma outra vasilha dissolvem-se 11

partes de nitrato de prata em 20 de agua
officinal de ammoniaco.

Misturão-se ambas as soluções e leva-se
a mistura ao fogo até o gráo de fervura em

que toma uma côr escura, juntao-se-lhe 10
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partes de terebenthina de Veneza, dei-
xando-se por 3 minutos mais ao fogo e antes
que ferva retira-se e deixa-se esfriar em
logar fresco e arejado.

Quando se tem marcado a roupa com
esta tinta, para fixa-la bem, passa-se sobre a
marca uma chapa bem quente, expondo-se
depois ao sol por duas horas.

Novo emprego do tan

O tan ou tannino em grosso, na opinião
do professor Josephtas, é o melhor agente
conhecido para matar as plantas adventicias
e impossibilita-las de nascer. E' suffi-
ciente espalhar uma ligeira camada de tan
em um pateo de jardim para que se conserve
limpo de vegetação por muito tempo.

Machina de Hobz

E' necessário, na opinião do professor
de physica Derlsen (Hollanda), examinar
previamente o hygrometro todas as vezes que
se tentarem experiências com a machina de
Hobz, por isso que sendo essa machina de
inducção e não de friccionamento, é muito
sensível ao estado hygrometricô da atmos-

phera.
A não haver a precaução indicada os

resultados não podem ser valiosos.

Tinta para sinetes de borracha
Grammas.
60
10
400
10
200

de zinco e hydrogeneo que se une aoammo-
niaco para constituir _f_* que dmge.se

para o polo positivo e reduz o peroxydo ae

manganez. ,
E' uma talreducção que impede a poia-

rização mui rápida do elemento.
Anâlysaudo crystaes recolhidos nas

pilhas asai ammoniaco, Mr. Ferray, en-
controu :

3ZnCl.,AAzH,34HO.
Analysando ainda os gazes desprendidos

pelas pilhas, o mesmo chimico reconheceu :
1/2 volume de hydrogeneo. _
1/3 » de azoto e ácido carbônico.
1/6 » de hydrogeneo carbonatado

C2H2.
Pilha Labiche

A duração da pilha Labiche depende do
trabalho que se lhe faz executar. Pôde ser
considerada como uma bacia de certa capa-
cidade, cheia d'agua e posta no cimo de uma
casa- o trabalho que fornece a totalidade
de agua cahindo é sempre a mesma, esvasi-
ando-se porém a bacia tanto mais depressa
quanto maior quantidade d'aguafôr despen-
dida. . .. „

A pilha labiche, em um serviço ordma-
rio de campanha em uma casa burgueza pôde
durar de 3 a 5 annos.

Nitrato de prata..
Picumã
Agua distillada. ..
Gomma adragante-
Ammoniaco

Electricidade Jablochkoff

Na illuminação electrica—Jablochkoff,
por lâminas de Kaolin, o serviço prestado
nela bobina consiste em mudar a natureza da
corrente electrica, dar-lhe tensão á custa da
nuantidade electrica, de sua intensidade, e

uermittir-lhe por isso mesmo atravessar sem
resistência uma substancia tão dura como o

a° 
A corrente de um elemento— Bunsen e

mesmo de dous elementos seria absoluta-
mente insuficiente para fornecer a menor
luz.

Pilha Leclanché

Segundo o autor o chlorhydrato de

ammoniaco da pilha não ataca o zinco quando
Icircuito se acheaberto; fechado que seja, o

Zinco 6 sacado formando-se oxychlorureto

Bobinas de resistência

A escolha do metal que compõe as hog
binas de resistência é feita segundo a
condições de inoxydabilidade, de permanen"
cia e de mínimas variações que possa otte
recer relativamente ás mudanças de tem-

peratura. . .
O melhor fio é o que se compõe de 2

partes (em peso) de prata e uma parte em

platina. „-,,,- a -,
A resistência de um fio desta liga de l

metro de comprimento e de 1 millimetro
quadrado de secção a 0°c 0,246 é de cohms.

A grossura do fio para uma resistência
demarcada deve ser tal que o peso, o volume
e o valor do fio empregado não sejão muito
elevados sem que, todavia, o fio seja susce-

ptivel de queimar ou aquecer fortemente
durante as experiências.

O fio tem de ser immergido em parafina
e enrolado em duplo, para evitar os effeitos
da inducção.

Producção do oxygeneo

Não se conhece por ora processo algum
econômico para a producção do oxygeneo.
O methodo o mais pratico e seguido pelos
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chimicos e industriaes,consiste em decompor
pela acção do calor o chlorato de potassa
misturado com o bi-oxydo de manganez.

Colla de queijo
Caseina pulverisada (lactina) 4 kilogrs.
Água fria 16 litros.
Cal extincta em 8 litros de água quente

500 grammas.
Triturão-se durante duas horas e depois

addicionão-se-lhes 64 grammas de ammo-
niaco liquido.

A massa deverá ser empregada antes

que se solidifique.
Para reunir peças de madeira esta coiia

é de uma força extraordinária, principaP
mente se as peças reunidas sofrerem por ai

gumas horas uma certa compressão.
(M.A.T.).

Desinfecção da aguardente

Cálculos para a alimentação dos animaes

(500 pês cúbicos de pasto é igual a uma

tonelada de 2,000 libras).
Pasto Peso do animal
libras libras

cavallos de «vo 3 08 para ioo

Bois de tiro..... '.*»
Vaccas leiteiras *,*

» sem crias Mg »> *

Novilhos. J'U8B. s »
Cordeiriniio *>°' »
Ovelhas J<uu

Vacca leiteira

A bôa vacca leiteira deve dar 16 libras

por dia ou 5,500 annualmente.

Lã

libras annuaes

Como todos sabem, um dos mconve-
nientes que se encontrão no fabrico da aguar-
dente consiste no cheiro de mosto que aacom-

panha e contra o qual os fabricantes hao em-
«regado diversos agentes, como sejao, a cal
cáustica, o chlorureto de cálcio, o carvão,
etc, sem tirarem vantagem alguma.

Um fabricante americano acaba de anun-
ciar ter encontrado o meio de desodonsar a

aguai^ en^te 
^ ^ ^ ^ ^&rm 

. 0

ácido muriatico.
Lavada a vasilha, pipa ou barril, que

„em de receber a aguardente com o ácido
indicado esta desodorisa-se.

Dilue-se em um cubo d'água á kio-
irrammas de ácido e com esta solução lava-se
a pipa ; tapa-se o batoque, firma-se a pipa
sobre um de seus ladosdepois de 1 hora,

inverte-se a posição para algum tempo de-

pois .escorrer-se o liquido e fazer entrai a

aguardente.

Producção do leite em diversas raças de
vaccas

Producção do leite Quantidade da
media annual nata segundo

o lactometro
Máximo Miuimo

1,030 10-12'/.
2,681 11 */o
4,288 11-13 "o
3,840 12 "/»
2,680 15 "/•
2,110 18 "/.

Raça-hollandeza M*°
» Teerswater ¦».fj°
>, Yorkstiire °>b4°
» Suffolk.. *>"_f
» Devonshire f™0
» Alderney &>uuu

A raça hollandeza fornece maior quanti-
dade de Mtee as Devonshire e Alderney,
inglezas, maior quantidade de nata,

Forragens de terrenos salitrosos

distem na Austrália duas plantas que

gad°Kantasdequefallamossãoaskochia

da familia das chenopodiaceas.

Abobora-forragem

Sir" õdí° SoS» «*¦— d»
frUCt£—C" a abóbora amarella en-

controu-se.  82,20
Água ;•.••' ', . 0,47
Substancias proteioaa..... 17

» não nitrogenaüas  ^^
Cinzas  

100,0

Nitrogeneo em 100 partes de subs-

tancias frescas. • • • • ¦ • ¦• ¦ • •¦ ¦ •

Nitrogeneo em 100 parte» de subs 
^

tancias seccas"-'"0K'n'hnVa eauivalem a
4 335 grammas de abóbora e*™! .,

iooíammas de carne fresca em poder ali

mentido.
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Pucinia das Malvaceas

fi,m.i£ r '^ qua ataca as Plantas dafamília das Malvaceas e que é provocadapelos cryptogammos do genero Pucinia des-apparece pela aspersão sobre a planta deuma solução de guano do Peru.

Ghlorose

_ _ A chlorose das plantas desapparece pelairrigação do uma solução aquosa de ammo-niaco enfraquecida.

Lupinus Albus

Ha grande vantagem, diz uma folha es-trangeira, em empregar o lupinus albus noestado de florescência como estrume insecti-cida.

7* °* Dr-,Suiwaadt extrahio do lupinusalbus dous alcalóides venenosos derivados daconicma, isto é, o metei conicina e o meteiconidrma.

t .??* 5,amier Bellind> Professor doInstituto de Florença, em 1875 publicou unstrabalhos que provão a acção venenosa dolupinus sobre o homem e o animal

Exportação do algodão em 1887

ST ¦•- 21'426'788
raratiyba  5,116,000Süfr::::::::;:-:::;::: teís»
Alagoas ;
Estrada de Ferro D. Pedro Ü

6,600,000
4,254,480
1,155,785

Exportação do tabaco em folha e rolo
Em 1887attingioa31,000,000de kilo-

grammas sendo :

Da Bahia
Estrada de Ferro D. Pedro Ü

(Extraindo elo Jornal do

Importação de productos em
em 1887

Dados estatísticos
Producção agricola das Alagoas

3,910,652^9301882—1883 •.

]ltl~]8IÍ 7.840.28199Í9
)llt~)tll 5,747,5099944
íftftR ÍÍqt 2,003,686^6301886—1887 4,998,3069601

24,500,4389024

Exportação do Amazonas

Animaes vivos

Objectos alimentícios.
Livres de direito
Taxados ,'
Fumos _ _
Metaes

Productos chimicos:
Drogas
Óleos '
Matérias pruricas textís".

— diversas
Objectos fabricados
Diversos

1876—1877
1879—1880
1882—1883
1884—1886
1886-1887 (3 semestres)

2,600,0009000
7,403,0009067

13,043,8539695
16,575,8119505
21.332.7229000

Exportação da borracha do Amazonas Pará

1883—1884.
1884—1885.
1885—1886.
1886—1887.

kilogrammas.
9,152,000
7,904,000
8,185,000

14,430 125

Total.

Exportação

Animaes vivos..,
Objectos alimentícios .,
Carvão mineral
Fios e tecidos
Metaes e obras dos mesmos.
Maçhinas
Confecções e utensílios
Productos chimicos
Diversos 

kilogrammas.
24,409,52o
5,538,335

29,947,855
Commereio).

Inglaterra

libras esterlinas
6,149,036

116,930,359
25,780,979
3,409,267

16,618,148

7,728,881
6,088,246

77,838,508
34,125,411
54,134,820
13,131,318

331,635,005

libras esterlinas
733,326

9,359,991
12,758,980

108,060,714
34,930,183
11,125,745
10,227.990
7,028,392

27,158,119

Total  221,398,440
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Valor official da producção agrícola do Império durante os exercidos de 1882-83 a 1886-87.

188S-83 1883-84. 1884-85 1885-8» lSSe-ST TOTAL,

274:237*920 209:3141000 297:19-11300 338:135*775 389:086*775 1.437:9688770
22.668:410*696 14.901:896*525 18.546:238.430 56.116:545*651
4.693:924*022 4.141:942*3^0 2.803:469*144 2.937:455*889 2.743:792*342 17.323:583*727
4-380:812*841 4.764:151*035 3.459:742*428 4.026:774*207 16.681:482*714

470:591*922 658:745*580 458:249*490 461:598*832 874:371*626' 2.923:557*449
2 698:563*855 2.432:575*952 1.971:684*170 1.875:835*919 2.863:319*633 11.841:979*529
1.744:128*713 2.6-9:993*421 1.387:557*591 1.441:665*889 2.638:034*542 9.851:380*156

18.887:289*730 27.315:775*080 18.996:836*919 16.472:977*027 23.250¦558*339 104.923:437*101
3.910:652*930 7.840:281*919 5.747:509*944 2.603:686*630 6.994:306*601 27.100:438*024
4.828:298$952 7.482:104*821 5.082:737*141 2.615:035*754 4.218:749*334 24.226:926*005

552:688*732 676:063*206 644:055*396 746:728*127 818 551*939 3.438:087*430
3.890:799*466 3.936:091*417 5.043:860*472 5.127:818*449 11.053:219*333 29,051:789*137

43.436:905*083 56.039:907*695 55.424:301*725 42.233:370*284 85.381:506*011 282.515:991*698
33.162:621*302 23.547:649*200 36.877:806*100 36.709:006*100 36.225:370*100 166.522:512*802
2:171:514*981 2.236:615*811 2.282:763*881 2.227:209*973 3.177:470*955 12.095:575*601

657:743*403 346:227*453 517:955*882 1.280:107*430 3.811:435*239 6.613:469*407
16.892:870*641 18.046:618*252 18.351:004*518 18.263:345*114 20.532 945*551 92.086:784*076

435:454*600 596:015*750 571:892*880 1.003:363*230
95:560*000 75:095*380 51:374*800 113:440*720 114:698*610 450:169*510

Trigo

A exportação de trigo da Alta Itália
tem ido decrescendo de mais em mais, como
se pôde vêr pelas estatística seguinte que
extráctamos do Jornal de Agriculture Pra-
tica:

Quintaes métricos

1881..-..' 947,900
1882 932,120
1883...... 802,070
1884 879,530
1885 130,150
1886 79,920
1887 47,556

Maranhão

O rendimento do imposto sobre o algo-
dão, a primeira fonte de receita da pro-
vincia do Maranhão foi, no ultimo quin-
quennio, o seguinte:
1881 a 1882 107,307,985
1882 a 1883 103,942,983
1883 a 1884 98,059,882
1884 a 1885 95,385,713
1885 a 1886 81,358,526

O rendimento do imposto sobre o assu-
car regulou no mesmo quinquennio, pelo
modo seguinte :

1881 a 1882 77,991,203
1882 a 1883 96,924,478
1883 a 1884.. 98,702,995
1884 a 1885 42,095,423
1885 a 1886 48,898,151

O imposto sobre diversos produetos foi
o seguinte:

1881 a 1882 21,754,589
1882 a 1883 19,027,169
1883 a 1884 20,007,857
1884 a 1885 14,285,577
1885 a 1886 17,027,585

A receita e a despeza achão-se indi-
cadas no quadro seguinte :

Receita Despeza
1881 a 1882 081,472,270 662,089,870
1882 a 1883 694,557,272 762,450,925
1883 a 188-1 660,177,694 633,995,034
1881 a 1885 619,329,170 868,478,929
1885 a 1886 685,644,820 895,786,018

Producção do vinho em França
hectolitros hectares plantados

1877 56,405,000 2,346,497
1878 48,728,000 2,295,980
1879 25,770,000 2,241,477
1880 29,667,000 2,204,459
1881 34,139,000 2,619,923
1882 30,886,000 2,135.349
1883 36,029,000 2,095,927
1884 34,781,000 2,040,750
1885 28,536,000 1,990,586
1886 25,663,000 1,959,112
1887 44,333,000 1,944,160

Theatros existentes em 1888
Na Itália, para uma população de 26

milhões de habitantes ha 348 theatros; na
França, com 26 milhões temos 337 theatros;
na Hespanha, para 16 milhões de habitantes
ha 160 theatros ; na Allemanha para 41 mi-
Ihões ha 194 theatros ; na Áustria, para 36
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milhões de moradores ha 152 casas de espe-
ctaculo ; na Grã-Bretanha, os 32 milhões de
habitantes possuem 150 theatros; na Rússia,
com 86 milhões de habitantes se contão 44
theatros ; na Bélgica ha 34 salas de espec-
taculos para 5 milhões de habitantes; na
Hollanda 22 theatros existem para 4 milhões
de seus habitantes; na Suissa podem con-
tar-se 20 theatros para 2 milhões e 700 mil
habitantes ; em Portugal, a população de 4
milhões e600 mil conta 16 theatros; naSuecia
ha 10 para 4 milhões e duzentos mil mora-
dores ; na Dinamarca os seus um milhão e
novecentos mil habitantes têm 10 theatros ;
na Grécia, 4 theatros se destinão a 1 milhão e
500 mil moradores ; 4 na Turquia; para 23
milhões e 600 mil habitantes; 3 no Egypto
para 2 milhões de habitantes ; e finalmente
1 na Servia para 1 milhão e 600 mil habi-
tantes.

Café

Da circular dos Srs. Carey Browne,
corretores em Londres, extraiamos o se-
guinte quadro comparativo:

Total da producção provável de café no
mundo :

1883-1889 1889-1890
Saccas Saccas

Ti \lf\ rf 1 ] *

Rio de Janeiro  4.500.000 2.500.000
oalltos  2.500.000 1.500.000
Railia  250.000 250.000
Victoria'"  250.000 250.000
Java (do governo)  564.000 526 000
Java dos particulares)  300.000 263.000
Sumatra (do governo)  96.000 85.000
Sumatra dosparticulares)..... 20.000 15.000
Marassar  120.000 120.000
Venezuela""  650.250 650.000
r.iintfmala" 

' 
 250.000 250.000

S salvador:.".:  250.000 250.000
Nicarágua (Honduras)  íoo.ooo 100.000
México  100.000 100.000
rnífl-BÍea""  150.000 150.000cosa Rica..........  

45Q 0Q0 mm
Porto-Ricó"  350.000 350.000
índia Oriental  220.000 ' 220.000
Ovlão  100.000 100.«00
Manilha  

'.  95-000 95'°0°
África eMÕlía  100.000 100.000
Jamaica  _lh^l° _J1'^1

11.500.000 8.409.000

Total do consumo de café no mundo, no
anno de 1888:

Saccas

Estados-Unidos • 3,870,000
Canadá e Pacifico  300,000
Allemanha  2,050,000
França  1,100,000
Austria-Hungria  600,000

Bélgica
Hollanda
Inglaterra
Suissa
Noruega
Suécia
Dinamarca
Rússia
Itália
Hespanha e Portugal........
Turquia e Levante
Estados do Balkano
Costa septentrional da África.
Cabo da Bôa Esperança.... 1
Rio da Prata J
Austrália  )

450,000
450,000
250,000
130,000
125,000
225,000

95,000
275,000
275,000
110,000
240,000
150,000
175,000

325,000

11,195,000

O total da producção do mundo
em 1888-1889 é approxi-
madamente  11,500,000

O total do consumo  11,000,000

Excesso 500,000

Os stocks na Europa e nos Es-
tados-Unidosal de Agosto
de 1888 erão de  1,742,400

Stocks prováveis na Europa e
nos Estados-Unidos a 1
de Agosto de 1889  2,242,400

Total provável da producção
em 1889-1890  8,500,000

Supprimento total para 1889-
1890  10,742,400

Tatal provável do consumo. 10,742,400

Deixando, de facto, stock nenhum a 1
de Agosto de 1890.

As actuaes colheitas de Rio e Santos
devem ser, portanto, superiores, a 7,000,000
de saccas, ou então o consuma deve diminuir
consideravelmente, o que é somente provável
no caso de immensa subida nos preços, que
permitta passarem stocks para o anno se-
guinte.

As existências no interior, tanto da Eu-
ropa como dos Estados-Unidos, são diminutas,
e portanto, não ha recurso dahi a vir.

O supprimento inteiro para consumo-só
pôde vir dos portos de mar.

(Jornal do Commercio).
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The Rio New's ns. 9, 10, 11 e 12.
Revista de Engenharia ns. 204 e 205.
Ánales dei Instituto Agronômico- Vete-

rinario de Buenos-Ayres, ns. 13 e 14.
Boletin dei Departamento Nacional de

Agricultura n. 2, de Janeiro.
O Trabalho (Alagoas) ns. 316, 317, 318

e320.
Confederação Artística (Pará) ns. 53,

54, 55 e 56.
Associacion Rural dei Uruguay, ns.

2 e 3.
La Espanã Artística, ns. 32 e 36.
Boletim da Alfândega do Rio de Ja-

neiro ns. 5 e 6.
Correio Official de Goyaz, ns, 4, 5, 6,
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11 BrazilevL. 3 de Março.
0 Pombense ns. 38, 39, 40 e 41.
Revista Sul-Americana, n. 5.
Monitor Sul-Mineiro, ns. 948, 949 e

MERCADO DE CAFÉ

Entrarão durante o mez Saceas
Pela estrada de ferro D. Pedro II  192,316
Por cabotagem  51,366
Oo interior  52,537

Total  296,219

Vendêrâo-se durante o mez Saccas
Para os Estados-Unidos 982,624

» a Europa 110,268
» Cabo da Bôa Esperança 10,855
• diversos portos 13,702

Total  317,449

Embarcarão durante o mez Saccas.
Para os Estados-Unidos 177,680

> o Canal e Nurte da Europa 77,236
» o Mediterrâneo 32,388
» diversos portos 23,204

Total  310,508

Consumo 6,000 saccas.
Stoek  344,277 »

Sahirao durante o mez  316,379 .

950.
Gazeta da Victoria, ns. 205, 206 e 207.

1 Nominal.

Rendas Fiscaes e Revista dos Mercados

ALFÂNDEGA

Importação 3.849:162^506
Exportação 484:8570916
Despacho marítimo 18:518$624
Extraordinária 196:473,8448
Interior e sello do papel 3:090^400

4.552:102#8!>4

Depósitos e imposto de 30 27:7751299

Total 4.579:4681193

ftecebedoria 584:3121611
, provincial 159:787^951

VALORES

Café lavado máximo
» superior
• Iabôa

Ia regular '. 6H0O
. Ia ordinária  6#190

2a bôa  5$920
> 2a ordinária  5$580

por peso de 10 kilogrammas.

MERCADO DE CARNE SECCA

Existência no 1° do corrente mez 4,392,000 kilos,
do Rio da Prata unicamento, valendo no máximo
360 rs. por kilo. * «$

GÊNEROS TRAZIDOS AO
ESTRADA DE FERRO

Aguardente.
Algodão... .
Arroz.
Assucar
Café
Carvão vegetal
Cou,os salgados e seccos.
Farinha de mandioca
Feijão
Fumo
Maeiras
Milho
Polvilbo
Queijos
Tapioca.
Toucinho
Diversos  • ¦ • ¦

MERCADO PELA
D. PEDRO II

83 pipas.
74,619 kilos
3,240 »

16,200 *
11.520,841 ¦

970,574 .
555,038 .

310 »
2,306

261,352
85,821
31,081
3,190

105,687
405

280,042
910,257
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GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

Aguardente 120 litros.
Café  1.740,425 kilos.
Farinha de mandioca.
Feijão...
Fubá,...,
Milho...
Diversos.

181,445
240

11,530
243,260
173,864

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

Abóboras....
Agua florida.
Aguardente .

Alfafa.
Algodão cm lio

» om ram ....
Alhos
Amendoin
Arreios
Arroz
Assucar
Azeite de amendoim .
Banha
Bettas
Biscoutos
Cadeiras
Cambará
Cangica
Carnaúba
Carne salgada
Caronas
Cebola*-
Cera
Cerveja
Chapéos do Chile....

» de carnuúb:i.
» de feltro....

Charutos
Cocos

Colla
Couros preparados

» salgados
*] seccos.;

Crina.
Doces
Elixir cabeça de negro.
Esteiras
Estopa
Farinha de mandioca .
Favas
Fazendas
Feijão
Flechas
Fumo

» em folha
Garras
Gergelin
Gomma
Graxa
Lenha
Línguas
Lingüiças
Madeiras

3,154 unidades.
400 volumes.

2,091 pipas.
186 barris.

38 garrafões.
30 volumes.

128
¦197,775 kilos.

4 volumes.
518

4
2,762 sacos.

60,305 .
91 volumes.

183,911 kilos. .
181 peças.
10 volumes.
10

100
27 sacas.
32 volumes.
34 kilos.

6 volumes.
112,098 resteas.

28 volumes.
20

7
35 »
8

767,475 unidades.
156 volumes.

5,000 unidades.
15 volumes.
10
15

400

Mate
Mel
Milho
Ovos
Paina
Peixe
Penna de Em 
Polvilho
Sabonetes
Sal •
Salsa
Sanga
Sebo
Sola
Tecidos
Tomates
Toucinho
Velas
Vinho

» de Jurubebu....

520 volumes.
102

6,683 saeos.
332 volumes.
267 • .
187 - .

2
6

28
582,704 litros..

4 volumes.
6

353,156 kilos.
6,630 meios.

11 volumes.
845

9,795 kilos.
122 volumes,

43
32

MERCADO MONETÁRIO

Mclaes

Soberanos  8J.890

FUNDOS PÚBLICOS 
"

Apólices dc 5 960-3000
Empréstimo Nacional de 1868  1:110^000' """" l:OO5W00de 1879.

LETRAS IIYPOTHECARIAS

Banco de Credito Real do Brazil... .
» Predial

ACÇÕES

Manteiga.

240
40
12
20

30,913 sacos.
510
122 volumes.

24,635 sacos.
2,000 volumes.
1,250 kilos.

71,064 »
131 volumes.
150
152

127,053 kilos.
18,000 achas.

169 volumes,
9

3,258 ds. taboas.
122 peças.

2,250 ds. de ripas
8 volumes.

6,152 kilos. -- :

Banco Auxüiar
» do Brazil
» Commercial
i> ultima serie

» de S. Paulo
» Commercio
. Commercio 4° sorie
. Credito Real do Braz 1.!

» > de S. Pau'o....
• . • 20%

» Industrial
. Internacional

35%
. Predial
» Del Credcre

Popular
» de S. Paulo

» Rural
Mercantil de Santos,

» União de Credito
• Territorial de Minas
» Varegistas

821000
90#000

180$000
255$000
240$000
51$000
70$000

230$000
180$000
160$000
62$000
11$000
175$000
260$000
105$000
95$000

245$000
114$000

230$000
64$O0O

46$000

CÂMBIOS

Sobre Londres  27 3//f p. lflOOO
» Pariz  343 franeo.
» Hamburgo  425 marco.
» Itália  344 lira.
. Portugal  195%
. Nova-York Iá800 dollar.
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AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL
Si.IL

N. 4.-ABRIL DE 1889

PARTE OFFICIAL

Relatório dirigido ao Exm. Sr. Ministro da
Agricultura

Tomo a liberdade de levar ao conheci-
mento de V. Ex. os factos occorridos, du-
rante o anno de 1888, na Sociedade Auxi-
liadora da Industria Nacional da qual me
honro ser presidente.

A Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional celebrou, durante o percurso do
anno de 1888, dezenove sessões de conselho
Administrativo e uma de Assembléa Geral.

Nessas sessões, além dos trabalhos de
expedíente,teve o conselho administrativo de
resolver sobre os seguintes assumptos:

Io. Estudar sob o ponto de vista fabril e
de chimica industrial o fio da seda cultivada
na Colônia de Nova Trento,provincia de Santa
Catharina, e o tecido que com essa matéria
prima fora na mesma colônia fabricado.

2°. Emittir parecer sobre a creação de
uma fabrica de produetos sedosos, favorecida
por uma lei de protecçao promulgada pela
Assembléa de Santa Catharina.

3o. Consulta do ministério da Agricul-
tura relativamente a providencias tomadas
até o presente pelo governo do Brazil a res-
peito de animaes e "egetaes nocivos a agri-
cultura.

4°. Solicitação ao governo imperial a
fim de interpor o seu valimento para que a
Conferência Aduaneira de Bruxellas não ex-
cluisse o idioma portuguez da traducção das
tarifas das alfândegas.

5o. Estudo sobre a influencia nociva que
pôde ter para a nossa industria assueareira
a convenção celebrada entre diversas nações
da Europa para importação e exportação de
assucares em seus respectivos territórios, j

6o. Proposta do Centro Industrial de
10

Pelotas para que as associações industriaes
se confederem sob a direcção da Sociedade
de modo a despertar a iniciativa particular
em relação a industria Nacional.

7°. Juizo a respeito do damno que deve
trazer ao ramo industrial o novo regulamento
de impostos.

8°. Necessidade de estabelecer-se uma
estatística industrial,abrangendo todo o paiz
e sob a protecçao do governo.

9o. Quaes os meios de fazer evoluir as
industrias sem a invocação do auxilio da livre
pernoita ou exagerado proteccionismo ?

10°. Proposta do Sr. Dr. Pessoa de
Barros, na sessão de 2 de Abril, afim de que
a Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional, a mais antiga das Associações se
esforçasse para fazer com que o Brazil com-
parecesse a exposição de Paris.

E com effeito assim se verificou, por
quanto a Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional e sua co-irmã a Sociedade Reunião
dos Expositores da Industria Brasileira,
tendo a sua frente o Exm. Sr. Visconde de
Cavalcante e dispondo dos recursos que lhes
fôrão concedidos pela Assembléa Geral Le-
gislativa, lograrão transformar a espectativa
em realidade com a Exposição Preparatória
dos produetos do paiz e remessa destes para
o Pavilhão Brazileiro levantado no Campo
de Marte.

O Auxiliador da Industria Nacional
continua a ser publicado com toda regulari-
dade, achando-se em seu quinquagesimo
sétimo anno de existência.

A bibliotheca da Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional, que deveria ser uma
das mais ricas, acha-se em estado de não
poder nem ser visitada. O pavimento térreo
em que está situada é humido e escuro de

s. A.-ir m«PI Éá
rJSí
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modo a estragar as obras e jornaes que lhe
são oferecidas.

Por mais de uma vez tem o conselho
procurado providenciar a respeito, a faltade recursos, porem, esmaga todas as tenta-tivas.

Se o ministério da agricultura se dig-
nasse vir em soecorro da Sociedade conce-
dendo-lhe alguns meios para salvar o queainda existe, seria um grande serviço pres-tado ao paiz e á benemérita Sociedade quepor dilatados annos foi a única consultora
do governo imperial em todos os assumptos
industriaes, elaborando pareceres que me-recêrão os elogios dos mais eminentes mi-nistros da Agricultura.

_ A Assembiéa Geral subvenciona, ha
muitos annos, a Sociedade com a obrigação
de publicar o Auxiliador. Esta subvenção é
de 6:000$; entretanto a Sociedade paraseu funecionamento e manutenção dos cursos
despende de sua parte, quasi outro tanto,
cumprindo notar que o actual Thesoureiro oSr. Commendador José Botelho de Araújo
Carvalho, que serve ha 21 annos, tem disis-
tido sempre em beneficio da Sociedade da
quantia de 400$ annuaes, que o res-
pectiyo orçamento lhe dá para quebras,supprindo á Caixa por diversas vezes, eainda o anno passado com a quantia de918$779.

O orçamento da receita e despeza que o
presente acompanha mostrará quaes os
recursos de que a Sociedade dispõe.

A Escola Nocturna de Adultos e a in-dustrial continuão a prestar ao povo tudo o
que está dentro da esphera de suas forças.

Matricularão-se nas aulas da Sociedade
no anno lectivo de 1888 :

PROFISSÕES

Estudantes 35
Carpinteiros 20
Marceneiros 13
Pedreiros 8
Çaixeiros 6
Ferreiros 6
Copeiros 6
Torneiros 5
Alfaiates 5
Machinistas 5
Modeladores 5
Limadores 5
Encadernadores 4
Cigarreiros 4
Serventes 4
Cozinheiros 4
Fundidores 4
Sapateiros 3
Pintores 3
Confeiteiros 3
Empregados no Foro 2

públicos. 2
Latoeiro 1
Charuteiro 1
Serralheiro 1
Praticante de pharmacia. 1
Calafate 1
Chapelleiro 1
Empalhador 1
Colchoeiro 1
Pospontador l
Bombeiro 1
Caldeireiro 1

Brazileiros 137
Portuguezes 20
Hespanhóes 2
Francezes 2
Italiano 1
Total  162

DISTRIBUIÇÃO

Ia Classe 120
2a » 20
3a » 9
Desenho linear 13

162

E' praxe estabelecida pelo director dos
cursos, o Sr. Dr. Pessoa de Barros, não
sujeitar a exames alumnos mal preparados.

Passarão exames 9 alumnos da Ia classe
sendo 8 approvados plenamente e 1 simples-
mente; 3 da 2a que receberão distincção e da
aula de desenho 5, obtendo 4 approvação
plena e 1 simples.

Os alumnos que se distinguirão durante
o anno lectivo pelas provas que apresen-
tárão nos exames tem direito a prêmios queserão distribuídos no dia da abertura das
aulas.

Encarecer o zelo, proficiência e methodo
de ensino dos dignos professores os Srs. Júlio
Pinna Rangel, Américo Valentim de Fi-
gueiró, Paulo Augusto Tavares e Miguel
Antônio de Miranda e a sabia direcçao dos
trabalhos impulsionados pelo illustrado di-
rector o Sr. Dr. Pessoa de Barros seria de-masia de minha parte para com áquelles
cidadãos, cuja reputação, no assumpto de
que trato, acha-se firmemente estabelecida.
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A escola nocturna de adultos e a indus-
trial maior somma de serviços prestaria ao
paiz senão fossem tão escassos os recursos de
que pôde dispor a Sociedade.

Ainda assim desde sua installação tem
a Escola Nocturna distribuído instrucção a
4,761_ alumnos adultos a quem os pais, pordesidia ou^falta de meios,não proporcionarãoaquelle poderoso elemento de progresso, in-
dustrial, social e humanitário.

Chamando a attenção de V. Ex. paraesta Sociedade que conta 73 annos de vida
espiritual e 69 de vida real, legal, positiva e
operaria nutro a convicção de que V. Ex.não
deixará de dispensar á Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional todo aquelle apoio queos governos illustrados soem conceder ás as-
saciações que se tornão beneméritas pelosserviços prestados ao paiz.

Deus guarde a V. Ex.
Illm. Exm. Sr. conselheiro A. Rodrigo

Silva, Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.

O presidente da Sociedade
Dr. Nicoláo Joaquim Moreira.

Exposições
Histórico dos trabalhos da Commissão Cen-

trai da Exposição Preparatória para a Ex-
posição Universal de Pariz em 1889.

SESSÃO EM 2 DE AIIIUL DE 1880; PRESIDÊNCIA DO EX.ll.
SR.CONSELHEIRO DR. NICOLAU JOAQUIM MOREIRA

O Sr. presidente participou ter recebido
da presidência da provincia de Goyaz di-
versos pacotes de plantas medicinaes bra-
zileiras, que acabavão de ser enviadas com
destino á Exposição Universal de Pariz.

A Commissão Executiva participou ter
remettido com o mesmo destino, além dos 91
volumes já embarcados no vapor ville de
Maragnon mais 17 ; ao todo 108.

O Sr presidente communicou ter rece-
bido da Commissão Franco-Brazileira uma
carta datada de 9 de Março ultimo, decla-
rando que o Sr. commendador Alfredo Michel
teria o melhor acolhimento do Syndicato, e
remettendo dous officios: um para o Banco
Internacional e outro para o Sr. Conselheiro
Antonio da Silva Prado, ambos em referencia
ao levantamento do restante dos 250:000*,
que fôrão entregues ao mesmo Syndicato,
visto acharem-se preenchidas as condições

do contrato feito com o governo para esse
fim; e pedindo tambem que se procure obter
uma segunda via do mesmo contracto.

Tratando-se do pedido feito pelo Sr.
director e do Gymnasio Fluminense, para a
remessa do modelo da torre Eiffel á Expo-
sição Universal, resolveu a commissão de-
clarar que, estando terminadas com tal des-
tino e esgotado o prazo marcado para esse
fim, ella não se encarregaria disso; podendo,
entretanto, o mesmo Sr. director fazel-a
directamente.

Tratando em seguida do requerimento,
já ha tempo apresentado pelo continuo da
commissão central, para que fossem seus
vencimentos igualados aos dos guardas de
sala da Exposição Preparatória, resolveu a
commissão a favor do peticionario.

Por proposta do Sr. commendador Bo-
telho, thesoureiro da commissão, forão igua-
lados os vencimentos do escripturario da
commissão central aos do escripturario da
commissão executiva.

Resolveu-se tambem dar uma grati-
ficação de 80* aos Srs. João Baptista do
Rego Cavalcanti e Francisco Zacharias de
Freitas, por serviços extraordinários pres-
tados durante a exposição.

Resolveu-se ainda: que a Commissão
Executiva mandasse fazer um inventario do
que existe pertencente á Commissão Central,
e que todos os objectos nelle mencionados
fossem entregues ao respectivo thesoureiro ;
e que o Sr. presidente tomasse a seu cargo
todas as questões de expediente, ficando á
sua disposição o escripturario e o continuo;
convocando extraordinariamente os membros
da Commissão Central, sempre que o julgasse
conveniente.

Ao encerrasse a sessão o Sr. presidente
agradeceu os esforços inexcediveis, o zelo e
a actividade que empregarão, durante os
trabalhos da exposição, os illustres membros
das commissões Executiva e de Propaganda,
commendadores Francisco Joaquim Bethen-
court da Silva, André Gonçalves de Oliveira
Alfredo Michel e José Albano Cordeiro
Júnior.

Exposição Universal de Pariz

Ao presidente da commissão Central
Brazileira para a exposição universal de
Pariz em 1889, o Exm. Sr. conselheiro Dr.
Nicolau Joaquim Moreira, foi remettida uma
carta pela commissão Franco-Brazileira, da-
tada de 20 de Março, communicando que
para facilitar as relações com a direcção da
exposição universal, constituira-se um com-
missariado geral do Brazil, sendo nomeado
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para os trabalhos deste, os Exms. Srs. Vis-
conde de Cavalcanti commissario geralEduardo Prado e E. Lourdelet, commissarios
geraes adjuntos e Amedée Prinoe, secretario
geral.

•A creação deste commissariado não
muda em cousa alguma a constituição do syn-
dicato que continua a corresponder-se com o
governo imperial até a expiração do prazomarcado em seus estatutos.

O Sr. presidente recebeu também do
Exm. Sr. cônsul geral do Brazil em Pariz
um officio datado de 15 de Março, declarando
achar-se de posse de uma letra do valor de
30.000 francos, saccados pelo Banco do Bra-
zi] a pedido da commissão central brazileira
e á ordem de S. Ex., afim de cobrir as des-
pezas que deverão ser feitas com os produetosbrazileiros remettidos para a exposição e
sob a guarda do Sr. commendador Alfredo
Michel.

Rio, 5 de Abril de 1889.
Ulm. Exm. Sr.

Em nome da Commissão Central da
Exposição Preparatória para a Universal
de Pariz, tenho a honra de dirigir-me á
V. Ex. solicitando que, em oceasiao oppor-
tuna, se digne levar ao conhecimento da
Assembléa Geral da Sociedade Propagadora
das Bellas Artes de quanta gratidão se acha
possuída a Commissão Central pelo facto de
haver aquella assembléa franqueado bene-
volentemente as salas do Lyceu de Artes
e Officios para que ahi se patenteassem ao
publico os produetos brazileiros que terão de
figurar no certamen industrial com que a
França vai solemnisar o faustoso centenário
da proclamação dos direitos do homem.

A Commissão Central incorreria na mais
grave das censuras se, ao terminarem-se os
trabalhos da exposição, não desse um pu-blico testemunho de seu reconhecimento á
benemérita Sociedade Propagadora das Bellas
Artes, associação que além de difundir, em
larga escala, pela juventude sem distineção
de sexos, cores e nacionalidades, os conheci-
mentos dos diversos ramos de instrucçáo,
ainda se distingue pela maneira generosacom que agasalha em seu seio muitas denossas sociedades scientificas, litterarias, ar-
tisticas e industriaes.

Ao cumprir este sagrado dever a Com-
missão não pôde também deixar de confes-
sar-se penhorada pelas delicadas attenções
que V. Ex. lhe dispensara durante o tempo
que a mesma funecionou no estabelecimento
entregue aos cuidados de V. Ex.

Aproveito a opportunidade para apre-
sentar a V. Ex. os meus sinceros votos de
respeito e consideração.

Deus guarde a V. Ex.
Illm. Exm. Sr. Francisco J.'Bethen-

court da Silva, digníssimo secretario geral
da Sociedade Propagadora das Bellas Artes.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

Rio, 10 de Abril de 1889.
Illm. Exm. Sr.

A Commissão Central da Exposição Pre-
paratoria para a Universal de Pariz resolveu
patentear a V. Ex. a satisfação de que se
possuirá perante os inexcediveis esforços,
zelo e aetividade desenvolvidos por V. Ex.
e seus dignos companheiros, membros da
commissão executiva e de propaganda nos
trabalhos da exposição.

A' efficacia desses meios deve-se, sem
duvida alguma, o bom resultado da Expo-
sição Preparatória, apezar dos obstáculos
que se levantarão e do desanimo e descrença
que, por momentos, invadirão os nossos in-
dustriaes.

A Commissão Central avalia o quanto
V. Ex. e seus illustres collegas sacrificarão
de seus interesses particulares em favor de
uma causa tão patriótica e social, por isso
que despertando o amor da pátria enlaça, ao
mesmo tempo, em suave complexo o nacional
e o estrangeiro.

Por todos estes motivos a Commissão
Central regozija-se em dar esta demonstra-
ção do elevado apreço em que tem os traba-
lhos prestados por V. Ex. durante o periododa Exposição Preparatória.

Aproveito o ensejo para reiterar a V.
Ex. os protestos da minha alta estima e dis-
tineta consideração.

Deus guarde aV. Ex.
Illm. Exm. Sr. Commendador Francisco

J. Bethencourt da Silva.
Mutatis mutanãis aos Illms. Srs. André

de Oliveira, Commendador A. Michel eJ.
Albano Cordeiro Júnior.

Illm. Sr.
Ao terminarem-se os trabalhos da Ex-

posição Preparatória para a Universal de
Pariz, a Commissão Central não pôde deixar
de dirigir-se aV. S. declárando-se assás
agradecida pelo relevante serviço que V. S.
prestara, offerecendo-se espontânea e gra-ciosamente para despachar todos os volumes
que, transitando pela Alfândega do Rio de
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Janeiro, seguirem com destino á Exposição
Universal de Pariz, compromisso que V.' S*satisfez com todo o zelo e actividade.

Aproveito a opportunidade para signi-
ficar a V. S. os meus sentimentos de estima
e consideração.

Deus guarde a V. S.
Illm. Sr. H. Possolo.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira.

Lyceude Artes e Officios.-
Janeiro, 12 de Abril de 1889.

Rio de

Illm. Exm. Sr.
A honrosa manifestação,com que V.Ex.

em officio de 10 do corrente mez, distin-
guio-me encarecendo os meus serviços como
membro da commissão executiva para a Ex-
posição Universal de Paris, por. tal modo
penhorou-me que não sei como testemunhar
a V. Ex. toda aaffectuosidade do meu reco-
nhecimento.

Generosidade apreciadissima de V. Ex.
que saberei zelar como mais uma prova de
sua inexcedivel gentilesa, devo, entretanto,
confessar que o concurso de minha intelli-
gencia e da minha bôa vontade nesse cer-
tamen civilisador e industrial, para cujo
brilhantismo concorrerão todas as naçcjs
empenhadas na luta pelo progresso, não foi
mais do que o cumprimento de um dever
civico e sagrado,qual o que convém ter todo o
cidadão que se interessa pelo futuro grandioso
da pátria.

Paladino das idéas nobres e generosas,
adorador convicto e sincero do maior engran-
decimento do meu paiz, em cuja ára, pura e
immaculada, hei sacrificado, com o amor e o,
desinteressado effecto de quem cumpre um!
dever, longos annos de serviços e de amar-
guras, não podia denegar o meu contigente
para a obra altruistica da civilisação e da
pátria.

Se todo homem, obdecendo á uma lei
fatal, deve ser um operário do futuro, traba-
lhando em commum para a felicidade de to-
dos, resta-me a satisfação intima de haver
comprehendido este preceito em bem do paiz
que estremeço e que adoro.

Mas ainda assim em meu coração sen-
sivel e reconhecido jamais olvidarei a honra
e o elevado apreço, com que V. Ex.me dis-
tinguio, confiando-me esta árdua e espinhosa
missão, embora nobre e sublime.

Agradecido, pois, reitero a V. Ex. os

protestos de minha elevada estima e muito
distincta consideração.

Deus guarde a V. Ex. —Illm. e Exm.
Sr. conselheiro Dr. Nicolau Joaquim Mo-
reira, muito digno vice-presidente da com-
missão Central Brazileira da Exposição
Universal de Paris.

Francisco Joaquim Bethencourt da Silva.

Achão-se expostas na casa Laemmert
& 0. cinco photographias remettidas pelaCommissão Franco-Brazüeira em Pariz ao
Dr. Nicolau Moreira, vice-presidente da Com-
missão Central da Exposição Preparatória,
na corte.

As photographias representão as esta-
tuas que decorão a frente do pavilhão brazi-
leiro na Exposição Universal.

As estatuas medem 2m,80 de altura e
figurão o S. Francisco, a Amazônia, o Pa-
raná e o Parahyba.

O trabalho photographico é devido ao
Sr. secretario geral da commissão e exe-
cutado, como simples amador, em suas horas
de descanso.

Juizo critico do «Jornal do Commercio» sobre
a Exposição Brazileira Preparatória

VIII
Tendo terminado o exame da parte pro-

priamente industrial da exposição, só de pas-
sagem e rapidamente nos occuparemos das
salas do Io andar, em que as artes predo-
minão e requererião detido estudo. Logo á
entrada da sala Imperador Pedro II está
um retrato photographico de senhora aug-
mentadopelo systema solar. E' dos Srs. Ni-
cholson & Ferreira, de Campinas, hábeis
artistas, que primão pela nitidez e exactidão
dos mais difficeis trabalhos, e que neste re-
trato nos derão a prova de como a photogra-
phia pôde ir até a mais enérgica expressão.
Disserão-nos, mas não pudemos averiguar,
que os quadros da companhia paulistana,
em que ha vistas de difficil reproducção,
erão devidos á mesma officina. Nos qua-
dros photographicos do Sr. Marcos Ferrez
e nos specimens de reproducção de tra-
balhos cartographicos por meio de proc-
essos especiaes, nota-se, tambem, o esmero
de um artista illustrado, que tenta passar
para nossos usos industriaes as mais re-
centes descobertas. A escolha de paisagens
foi acertada, e o effeito de luz em algumas
está bem aproveitado.

A sala Prineeza Imperial foi, durante
alguns dias, emquanto não se começou alli a
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cumprir a sina das rosas de Malherbe, o re-
dueto favorito das diletantes da exposição.
As rosas vermelhas e brancas, as violetas,
as myosotis, mesmo quando sejão de estofo
pouco resistente, encantão tanto os olhos dos
poetas românticos e noticiaristas apressados,
que gozarão de uma excepção invejável e de
elogios geraes. Alguns curiosos mal infor-
mados chegarão a capacitar-se de que as
flores de panno erão a única industria nacio-
nal. Aquelle jardinete era tão suavemente
attractivo, aquelles canteiros parecião-se
tanto com os cantos lacustres de nossas pe-
quenas chácaras, que o enlevo era deseul-
pavel.

Na sala principal estão diversas exposi •
ções de flores pertencentes aos Srs. Ribeiro
de Carvalho & C, J. M. P. de Oliveira,
A.L. Bittencourt,e do hospicio de Pedro II.
Algumas são um pouco antiquadas nos gos-
tos ; fazem lembrar os bufetes e as flores de
cera de nossos avós, mas, em geral, o tra-
balho e a matéria são delicados. Distingue-
se a Fabrica Orphanologica, asylo de ensino
profissional, em que a vontade de um homem
bem intencionado conseguio dar que fazer e
uma vida honrada a 80 operários, entre os
quaes 50 meninas.

A' testa da fabrica está a Sra. Matilde
Guido, florista milaneza, que já conquistou
algumas medalhas em diversas exposições.
Assim, poderá acerescentar ao seu fabrico
usual, as flores finas para chapéos e vestidos.
As suas coroas funerárias, flores para vasos
e ornamentos, etc, são artefactos a que o
nosso publico já dá amplo consumo.

A' direita da entrada expôz esta fa-
brica, em elegante vitrina, uma encantadora
roseira de musgo, algumas begonias, que são
os diamantes de nossa flora, resedá, myoso-
tis, e outros encantos dos olhos. E' um pe-
queno jardim dos trapicos. Mme. Capitani,
que infelizmente por doença faltou a seus
trabalhos de sericultura, mandou alguns bor-
dados a retroz branco e ouro, que dão bôa
idéa de sua escola artística e parecenças com
os antigos trabalhos de nossos conventos,
tão mimosos e perfumados de beaterio. O re-
colhimento de orphãos da Santa Casa man-
dou almofadas bordadas e bordados a matiz
de retroz ; ao lado, as pobres loucas do Hos-
picio de Pedro II, além de flores, expuzerão
trabalhos a vidrilhos, a ouro, etc. Todas
estas curiosidades e outras que scintillão por
esta sala não são propriamente industriaes,
mas produetos da paciência ou ensaios sem
seguimento. A espíritos mais artísticos po-
dera caber proveito em catar louçanias, que
as ha, por entre algumas vulgaridades. Sen-
timos que as senhoras do Ceará, da Bahia e

do desterro, que em trabalhos de conchas,
pennas e bordados de todas as espécies mais
difficeis fazem verdadeiros primores, não
mandassem os seus artefactos, que aliás são
conhecidos e correm no commercio. Não é
raro vêr dar por uma caixinha ou por um
lenço de crivo 50$ e mais, e apenas ha a
notar a sua escassez.

Para o lado esquerdo deste matiz de pe-
quenos trabalhos artísticos está o pequeno
gabinete de instrumentos scientificos e de
óptica das conhecidas officinas do Sr. José
Hermida Pazos, encimado pelo nome de J.M.
dos Reis, o excellente homem e hábil profis-
sional que outr'ora conhecemos e estimámos.
A exhibição feita em vitrinas consta de 24
objectos de óptica, de uma agulha azimutal,
prismas e lâminas magnéticas para a ma-
rinha— uma agulha para bitacula, uma ma-
china electrica systema Carré, um magneto-
metro unifilar, bello instrumento de precisão
para obter as declinações magnéticas, e um
alt-azimut com prisma objectivo e um colli-
mador, invenção do sábio Liais.

Esta exposição é menos commercial do
que a de 1881, mas mostra estudo e aperfei-
çoamento na difficil arte. A casa que já ob-
teve nas exposições anteriores duas medalhas
de ouro, quatro de prata e tres de bronze,
contando os seus triumphos desde 1861, me-
rece ir com as novas provas a Pariz. Não
desdourará, de certo, a nossa industria
scientifica.

Se os produetos chimicos, a industria de
preparados de couros, os tecidos, os arte-
factos de ferro, os lacticinios, as bebidas ai-
coolicas, os produetos stearicos, e outros ra-
mos importantes de trabalho do primeiro e
terceiro pavimentes confirmão as opiniões
competentes que notarão o progresso indus-
trial feito desde 1881, no primeiro andar os
trabalhos de moveis e o calçado pouco deixão
a desejar. Em 1881, os expositores demobi-
lias fôrão 10, mas apenas duas fabricas im-
potantes, que se limitarão a apresentar bons
trabalhos para o consumo commercial e não
se arriscarão ás alturas em que a talha, a
esculptura,as pinturas a verniz,as imitações
de xarão e os rendilhados em madeira tocão
de perto ás mais delicadas artes.

Não entraremos em detida analyse das
peças imitadas do antigo do Sr. João de Souza
Martins,— dos sophás, estantes, cadeiras,
porta-cartões, imitações de xarão e outros
trabalhos esmerados que expôz o Sr. Manoel
José Martins. Só um profissional poderá ava-
liar bem o acabado das peças, a harmonia
das proporções, a excellencia dos vernizes,
o polimento dos lavores, o jogo perfeito das
pequenas partes, mas, para olhos profanos, a
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conclusão é que se pelas duas exhibições an-dou ensino estrangeiro,o progresso de nossosoperários é real. O mesmo espirito de aper-
feiçoamento notamos nos trabalhos dos Srs.Manoel Monteiro Bentim & Irmãos, Albino
José Ribeiro e na linda mesa de mosaico de
Mme. Ascagne. Entre as grandes fabricas jáfazem figura as tres primeiras nomeadas, e
só o Sr. Manoel José Martins dá emprego a
120 operários eaum capital de 200:000$000.

E' preciso que o commercio de mobílias
nacionaes exceda muito de 2,000:000$ poranno, paraexplicar o movimento das fabricas
e os operários que empregão.

Seja-nos permittido dar uma pequenalembrança á modesta mas elegante exposição
dos moveis artísticos de Segretin Irmãos.
Não visão ao grande fabrico, mas têm razão
em chamar com sua amabiliaade a attenção
aos visitantes para o seu pequeno recinto.
A verdadeira arte nasce da singeleza e da
paciência do elaborador. Os objectos vão a
Pariz, e de certo os apreciadores reconhe-
ceráõ a arte franceza da renaissance naquella
secretária mignone, nas cadeiras elegantes,
no porte-bibelots e no porte-bijoux.

Não é um burguez de Nanterre que se
veste á moda do Boulevard, mas revela o
constrangimento no meneio dos braços; é um
verdadeiro incroyable, que mostra o pé fino
e bem calçado. Todas aquellas pequenas pe-
ças podem ser abertas, fechadas e movidas
pela mão mimosa de uma parisiense.

Nas exhibições mais notáveis, que são
apenas as que cabem nesta rápida corrida,
não pôde escapar a do Sr. Ignacio Tavares
de Souza, um valente industrial que, atravéz
de nossos gostos e desdens, tem conseguido
sustentar a sua fabrica de mosaicos de ma-
deira, serraria e carpintaria a vapor, soa-
lhos de mosaico, forros clássicos, esquadrias
molduradas e recortes. Dá-se trabalho a 20
operários e a uma machina da força dè 12 ca-
vallos. A sua collecção, que está ao lado di-
reito da sala Visconde de Cavalcanti, con-
siste em sete painéis com amostras de mosaico,
um painel com amostras de molduras em alto
relevo, dous painéis de almofadas do mesmo
gênero, quatro painéis pequenos de amostras
de mosaico e outros objectos menores. Os
mosaicos são conjugados a macho e fêmea,
tornando mais elegante o conjuncto. São fei-
tos em madeiras do paiz, e vão servir no
soalho do salão principal do pavilhão brazi-
leiro em Pariz.

Apenas podemos mencionar os excellen-
tes espartilhos de Mme. Lyon & Filha, os de
D. Maria das Neves Ferreira, as capas para
senhora do Sr. Pedro de Sequeira Queiroz, e
uma casaca, digna de commendador rico e

dandy, da grande alfaiataria do Sr. Vital
Fernandes Fam. O Sr. Francisco Martins
Torres soube passar as elegâncias da arte
para os manequins, que imitão bem os es-
trangeiros, principalmente o de corpo inteiro
para alfaiate.

A casa Schindler & C. expôz um corne-
tim a piston, feito de metal vermelho cinze-
lado, que é um primor no gênero. O, trabalho
dos cylindros iguala o dos instrumentos es-
trangeiros; os artistas que experimentarão
o cornetim gabão a sua afinação e suavidade.
Os instrumentos de musica, violões, guitar-ras, violas, etc, da fabrica do Sr. João dos
Santos Couceiro, que estão expostos em uma
vitrina, receberão geraes elogios pela sua ele-
ganciae gosto. Quanto a dedilha-los em sau-
dosa modinha, não foi ainda permittido aos
apaixonados.

Cabe aqui especialisar a importante fa-
brica de tecidos S. Lázaro, que expôz cami-
sas de meias, meias de lã e algodão,e muitos
outros artefactos, que não brilhão pela bel-
leza artística, mas são fortes batalhadores
do fornecimento ao consumo. A fabrica tem
um capital de 700:000$, emprega 200 ope-
rarios internos, na maior parte pessoas do
sexo feminino, e dá que fazer a 200 famílias.
Esta fabrica, devida á energia do Sr. José
Maria Teixeira de Azevedo, já tem hoje uma
renda mensal que lhe permitte dar 15 % ao
anno de dividendo.

Na exposição de 1881, o calçado teve
15 expositores, mas só figurarão as seguintes
fabricas: Carvalho & C, empregando 182
operários, Moura & Peixoto, com 70, Quei-roz, com 73 e outros menos importantes. A
primeira produzia 200 pares de calçado, a
segunda 100 e a terceira 50. Pelo exame das
exhibições da actual exposição, parece que se
fez um movimento de concentração, desap-
parecendo as pequenas sapatarias e consti-
tuindo-se grandes fabricas, mas estas, na to-
talidade,multiplicárão a producção fornecida
ao consumo local e ao commercio interior.

As qualidades communs melhorarão e
parecem ameaçar a concurrencia estrangeira
pelo barateamento dos preços. As marcas
suppostas começão a desapparecer, e já o
cousumidor aceita o calçado nacional com
marcas de fabricas conhecidas. Parece uma
industria como as de tecidos, moveis e bebi-
das alcoólicas que já dispensa os fornecimen-
tos do exterior.

As amostras de calçado limitão-se na
exposição ás vitrinas dos Srs. Ferreira Ni-
coláo &C,Can alho Andrade & C.,e Freitas
Soares & Rocha. Ha, porém, matéria sufri-
ciente para proferir um juizo ; desde a forte
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bota de montar até o delicado sapato de en-
trada baixa, desde as fortes botinas de sola
dupla até a frágil botina de setim branco,
apparecem todos os exemplares, e não é me-
nos de admirar que alli se marque o preço de
5$ para botinas que outriora custavão 7$
ou 8$000.

Segundo os dados officiaes, a Fabrica
Ferreira Nicoláo & C. tem o capital de
300:000$, emprega 500 operários, parte ex-
ternos e famílias, e pôde produzir 700 pares

e Ministro Plenipotenciario do Brazil em
Pariz.

Ministério dos Negócios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas.— Dírectoria
da Agricultura.— Ia Secção.— N. 80,— Rio
de Janeiro, 22 de Março de 1889.

Illm. eExm. Sr.—Convindo insistir na
propaganda da planta industrial denominada
ramie, difundindo noções exactas, que pos-são estimular e guiar a iniciativa individual,

por dia. A de Carvalho Andrade &C. dáem-! tenll° a honra <*e remetter a V. Ex. os m
prego ao capital de 150:000$, oecupa 400' cíusos impressos que acompanharão um offr
operarios,e a producção diáriaé de350 pares.Ha, além destas, outras fabricas importantes
que dão emprego a centenas de operários.

Na secção respectiva a arte typogra-
phica, desejaríamos vêr representados os
500 periódicos de todos os gêneros que di-
zem haver na corte e provincias. E' uma
força social, é notável industria ea arte não
desdoura o paiz.

Falta-nos o espaço para tratar de ai-
gumas outras classes, e é natural que, em
tempo
chida.

opportuno, esta lacuna seja preen-

Industria têxtil
Ramie

Ministério dos Negócios da Agricul-
tura, Commercio e Obras Publicas.— Dire-
ctoria da Agricultura.—PSecção.—N. 81.—Rio de Janeiro, 22 de Março de 1889.

Illm. e Exm. Sr.— Accuso recebido o
officio dessa legação com data de 24 de De-
zembro ultimo, contendo informações com-
pletas sobre a planta denominada ramie, e
louvo a V. Ex. pelo zelo e intelligencia com
que correspondeu á confiança deste minis-
terio.

Convindo insistir na propaganda ini-
ciada, difundindo, a respeito daquella plan-
ta, noções exactas, que possão estimular e
guiar a iniciativa individual, vou mandar
transcrever integralmente no Diário Official
o referido officio e enviar os impressos, que
o acompanharão, ao Imperial Instituto Flu-
minense de Agricultura para que os utilise
de modo conveniente na Revista Agricola,
organisando instrucções a respeito da cui-
tura da ramie, com indicação do estado da
questão do desfibramento e do mais que possainteressar.

Deus guarde a V. Ex.— Rodrigo Au-
gustoda Silva.—Sr .Enviado Extraordinário

cio da legação imperial em Pariz, o qual será
publicado integralmente no Diário Official,
afim de serem utilisados, do modo que a V.
Ex. parecer mais conveniente, na revista
publicada por esse Imperial Instituto. Di-
gne-se V. Ex., por si ou por pessoa de sua
confiança, organisar instrucções a respeito
da cultura da ramie, com indicação do es-
tado da questão do desfibramento, e do mais
qitd possa interessar.

Deus guarde a V. Ex.— Rodrigo An-
gusto da Silva.— A' S. Ex. o Sr. Veador
Pedro Dias Gordilho Paes Leme, Presidente
interino do Imperial Instituto Fluminense de
Agricultura.

Legação Imperial do Brazil.—Pariz, 24
de Dezembro de 1888.

Illm. e Exm. Sr.— Fez-me V. Ex. a
honra de pedir, pelo seu despacho de 19 de
Setembro ultimo, informações que possãoorientar seguramente os agricultores que de-
sejem cultivar entre nós a planta denominada
vulgarmente ramie.

Comprehendendo a importância que te-
ria para a nossa producção limitada e não
mui crescido numero de productos, a propa-
gação de uma planta de vegetação vigorosa
e capaz de dar a bom mercado uma excel-
lente matéria fibrosa, e desejando dar ás or-
dens de V. Ex. o melhor cumprimento a meu
alcance, não poupei esforços para obter dos
homens competentes as informações e dados
que, de algum modo, me habilitassem para a
execução de um trabalho que, infelizmente,
estava muito fora dos meus estudos e oceu-
pações. O officio que ora escrevo a V.
Ex. contém o resultado de todas essas dili-
gencias.

Leia-o V. Ex. com indulgência, e des-
culpe-me, se quasi sempre, em vez de obser-
vações e considerações próprias, levo ao seu
esclarecido conhecimento o que outros ob-
servárão e disserão. Posso assegurar a V.
Ex. que puz o maior cuidado na escolha das
minhas autoridades.
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A ramie parece-me que realmente me-
rece o estudo e a cultura que delia se pre-tende fazer.

« Cultivada em terra e clima conve-
niente, diz o Sr. Favier, dá produetos tão
abundantes como notáveis. Esta planta vivaz
pôde dar dous, tres e até quatro cortes poranno; pôde erguer de 40 a 50 hastes pormetro quadrado, com fibras ao mesmo tempo
resistentes, flexíveis, sedosas e facilmente
convertiveis em fios e pannos sólidos e mui
lustrosos.

Passo a responder ao questionário do ci-
taclo despacho:

1.° Designação característica da varie-
dade mais geralmente cultivada e estimada
em França e condições de sua cultura, abran*
gen do solo, clima, natureza do terreno, se-
menteiras e methodos de plantação.

São cultivadas em França com intuito
industrial só duas espécies de ramie: a ra-
mie verde, que muitos autores chamão Ur-
tica utilis tanacissima, e a ramie branca
Urtica nivea.

A ramie verde tem a folha cordiforme
para o peciolo e nisto principalmente se dis-
tingue da ramie branca, cujas folhas são aeu-
minadas para esse lado.

A face superior das folhas é de um verde
claro, a inferior tem a mesma côr, mas é co-
berta de ligeira lanugem cincenta, cortada
por finas nervuras, estas formão pequenos
quadros cruzando-se com as nervuras princi-
pães, que são bem marcadas e de um verde
um pouco mais desmaiado que o das folhas.

A vegetação desta espécie é excessiva-
mente vigorosa, dá varas mui altas e nume-
rosas. A sua fibra, mais abundante do que
a de qualquer outra espécie, tem a extraer-
dinaria tenacidade que lhe merece o nome.

Cresce nos paizes quentes e exige tem-
peratura elevada e persistente no período da
sua vegetação.

A ramie branca tem a folha ligeira-
mente acuminada para o peciolo como já no-
tei, sendo verde-elara na face superior e na
inferior, de uma alvura uniforme, inteira-
mente prateada nas folhas novas, mas deum
alvadio igual nas adultas. As nervuras do
lado inferior da folha são ligeiramente colo-
ridas. Secca, a folha torna-se branca, mas
as nervuras conservão a sua côr castanho
avermelhada.

A ramie branca exige menos calor do
que a verde, vegeta nas regiões temperadas
da China e delia são as magníficas fibras que
de lá vêm. Pôde ser cultivada também com
bom resultado; comquanto tenhão as suas
hastes, nos primeiros annos desfavorável ten-
delicia á ramificação e a planta cresça com

11

menos vigor. A fibra é menos abundante e
menos resistente do que a da ramie verde,
mas de qualidade um tanto superior. Sendo
de vegetação mais precoce, dá um corte de
mais e assim compensa de algum modo o in-
conveniente de ter as varas menos altas e
numerosas, como notei.

A casca de ambas estas espécies, for-
mão-a dous tecidos; um, que constitue a epi-
derme ou parte amarella, sem prestímo ai-
gum industrial, é matéria complexissima e
contém tres distinetas substancias; o outro
o liber contém as fibras úteis. Sobre
este tecido está collado o primeiro por um
cimento formado por aquellas substancias,
duas das quaes são solúveis em todas as so-
luções alcalinas, sendo a terceira refractaria
á acção de taes dissolventes.

O Sr. Favier cultiva a ramie ha bastai]-
tes annos em plantios de mais de 300 hecta-
res. Em relação ao clima, elle estabelece
como regra geral que a cultura da ramie não
pôde passar do 43° de lat. N. e S. Quanto
mais próxima do equador, mais favorável
será, se por meio de irrigações se puder dar
á planta a frescura de que necessita, ou a
tiver o logar, devida ás condições hygrome-
tricas do ar ou á freqüência das chuvas.

A terra deve impretevivelmente ser per-
meavel. Nos logares em que se demora ai-
guma água, as raizes da ramie apodrecem
logo. Tão favorável é á vegetação desta
planta a frescura devida á infiltração, como
má lhe é a humidade resultante do difficil es-
coamento da água.

São absolutamente impróprios a esta
cultura os terrenos paludosos, os que estão
sujeitos a inundações prolongadas e os que
assentão sobre uma camada fortemente ar-
gilosa.

Também o são os salinos. As terras
compactas, contendo muito azoto ou alumi-
nio, não são também apropriadas; porque
nellas se não podem desenvolver convenien-
temente as suas duas espécies de raizes, que
correm, umas horizontalmente poucos centi-
metros por baixo da terra e outras enter-
rando-se profunda e perpendicularmente.
As terras mais convenientes são as silico-
calcareas, contendo bôa parte de húmus, ou
as de alluviões arenosas.

Como regra geral pôde ter-se como ter-
reno bom para a cultura da ramie todo
aquelle em cuja composição physica dominar
o húmus, a silicía ou o saibro sem chegar-se
á areia pura. que de certo não tem os ele-
mentos fertilisantes necessários.

E' um engano suppôr-se que, nascendo
espontaneamente em algumas regiões, não
tem nunca a ramie necessidade de estrume.

s. A.
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Deste erro tem nascido o mallogro de
muitas tentativas de cultura.

A não ser em terrenos virgens, ou ainda
pouco cultivados e com fertilidade natural,
para dar productos industriaes, a ramie deve
ser cultivada com methodo e estrumes.

Precisamente por causa de sua producçãoexcessiva, que chega a ter segundo o clima,
de dous a cinco cortes por anno, o solo mais
fértil se esterelisa facilmente com ella se, se
lhe não restitue o que delle tira tão enorme jproducção. Os cbins estrumão abundante-1
mente a terra depois de cada corte. O Sr. |Favier recommenda esta pratica.

A natureza do estrume cie empregar-se
deve ser determinada pela constituição chi-
mica da planta e dos elementos que ella con-
tém. A analyse, tle um pé completo de ramie,
de tres annos, feita por Mr. Joulie, chimico
de Pariz, permitte, diz o Sr. Favier, fixar
approximadamente a composição do estrume
que a planta requer. Os algarismos dessa
analyse indicão que os principaes elementos
fertilisantes que devem ser restituidos á
terra, são o azoto, o potássio e um pouco de
ácido phosphorico. A proporção exacta é
difficil de determinar-se porque, natural-
mente, varia segundo a constituição de cada
terreno que modifica a constituição chimica
da planta. Em geral, pode-se, porém affir-
mar que a ramie requer estrumes muito azo-
tados e potassicos. ü Sr. Favier diz: em
grande plantação, com 35,0.0 pés plantados
por hectare, calculando de 150 a 200 grani-mas por pé, a utilidade das hastes seccas de
um corte, levando em conta os elementos
que as irrigações fornecem, os que provêmdas folhas que ficão no chão, e a porção con-
sideravel de azoto fornecido pela atmosphera
á planta cujo systema foliaceo é mui desen-
volvido, os estrumes quo mais se approximão
da seguinte composição, empregados na dose
de 600 a 700 kilogrammas por hectare, dão
excellentes resultados.

Azoto 6 °/„
Potássio 10 >>
Ácido phosphorico 4 *,
Cal 10 »
Rega.

Nos paizes em que é considerável a hy-
grometria do ar, com uma estaçãohumida de.
8 a 9 mezes do anno, e também naqu elles
que, pela sua vizinhança ao Equador, têm
chuvas mui freqüentes, a ramie não neces-
sita ser regada; mas nos paizes de tempera-
tura secca, como Argel, Tunis e o Egypto,
deve imperiosamente sê-lo. Não se entenda,
por isto, que a planta exige muita água:

basta-lhe moderada rega, e, segundo a tem-
peratura, a estação e o clima, com interval-
Ios que podem variar de uma a quatro se-
manas. _ Na rega deve haver grande cui-
dado, pois se a falta d'aguaé nociva á planta,a humidade excessiva lhe não é menos pre-
judicial.

As utilidades da ramie dependem, na-
turalmente, do clima, do numero dos cortes
que dá e dos cuidados da sua cultura. No
extremo sul da França, no norte da Hespa-
nha, Luisiana e nos paizes sob as mesmas
latitudes, podem obter-se dous cortes poranno. Argel, Tunis e o Egypto dão segura-
mente tres cortes. Nas regiões vizinhas ao
Equador, em Venezuela, por exemplo, dão-se
quatro e mesmo cinco cortes.

Nos paizes em que a planta só permitiadous cortes, o primeiro anuo não deixa lucro,
sendo quasi nulloo valor industrial do único
corte que nesse anno dá.

Nos paizes mais quentes, mesmo ao pri-meifo anno, a planta permitte dous cortes e
já é o segundo do alguma importância.

Deve notar-se que só têm valor indus-
trial as hastes ou varas direitas, lizas, sem
ramificações.

Nas terras bem cultivadas em plantaçõesde 35,000 pés de ramie por hectare, com
haste ou varas do peso médio de 10 a 12
grammas, o resultado é o seguinte :

1" anno :
•50 grs. por pé e por corto.. 17,50 kils.

2" anno :
100 grs. por pó e por corte.. 3,500 »

3" anuo :
150 grs. por pé e por corte.. 3,250 »

4° anuo:
200 grs. por pé o por corte. . 7,000 »

O terreno, composto physicamente comodissemos que deve ser, exige a seguinte pre--paração. Cinco ou seis mezes antes da plan-tação, deve ser profundamente cavado e re-volvido, afim que a terra do fundo trazida ásuperfície tenha tempo tle recebera modi-ficação útil que lhe trará a acção atmos-
phenca.

Plantada em terra de amanho recente,
a ramie pega difficilmente e no primeiro annotem vegetação pobre. Ha, porém, terras
que sendo naturalmente pouco compactas,dispensão tão grande trabalho ese satisfazem
quasi com duas ou tres mondas feitas um oudous mezes antes da plantação. E' sempre
necessário que o terreno seja limpo das máshervas e principalmente de quaesquer para*sitas persistentes.
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A ramie nunca deve ser plantada logodepois de outra planta que torne o terrenocompacto como a luzeraa; é necessário oudeixar descansar a terra pelo menos umanno, ou alternar convenientemente a sua

plantação.
Depois de revolvida a terra, deve o seu«amanho completar-lhe com o estrume, quetor necessário. Em geral, para cada he-ctare, 50 metros cúbicos de bom estrume.Este estrume deve ser coberto por ligeiracamada de terra. E com isso estará o ter-reno prompto.
Nos paizes quentes como o Egypto, aArgélia, a Hespanha, a ramie pôde ser plan-tada do fim do mez de Outubro até o mez deAbril. Em França, diz o Sr. Favier a quemvamos traduzindo, o tempo mais conveniente

é de Março a fins de Maio.
Tanto quanto seja possivel, deve pro-ceder-se á plantação da ramie em oceasião

de achar-se a terra fiesca, poucos dias de-
pois de ter chovido. Do contrario é Mis-
pensavel a rega logo depois.

_ Quanto ao modo do se plantar a ramie,
ensina o Sr. Favier que, depois de achar-se
a terra bem destorroada, bem aplanada e,
quando haja necessidade de regneiras, opti*
mamente niveladas, elevem fazer-se sulcos de
15 centímetros de profundidade e 20 de aber-
tura. Nesses sulcos deve ser posta a muda,
de pé, encostada á beira do sulco do lado do
sul, a 30 centímetros, umas das outras, ai-
ternando com as mudas do sulco vizinho. Co-
brem-se, depois, essas mudas de modo a dei-
xar a sua extremidade superior á flor da
terra.

As mudas devem provir de troços cor-
tados, com 15 centímetros de comprimento,
nas raizes de outras plantações de mais de
dous annos, e com dous grelos pelo menos.

Como seria nocivo que se fizesse a plan-
tação dessas raizes de cabeça para baixo,
não havendo ainda nellas vegetação que in-
dique o sentido em que devem ser collocadas,
é sempre mais seguro, collocal-as de modo
que esteja para cima a extremidade mais
grossa.

Podem ainda as mudas provir de estaca
já enraizada, com 20 centímetros de compri-
mento. Essas mudas, devem, porém, ser
plantadas de modo que a sua extremidade
superior fique de 4 a 5 centímetros fóra
da terra e que um dos grelos assim fique
tambem.

Planta-se ainda a ramie por meio da se-
mente, que é microscópica. O Sr. Favier
assegura, porém, que a sua germinação é mui
incerta, que exige, grandes cuidados e produz
com atrazo de um anno.

Dos tres modos de plantação indicados,
passa incontestavelmente por ser o melhor,
o dos troços de raizes. Entrarei, por isso, em
mais alguns pormenores acerca delle. Para
fazer-se uma plantação por este meio, em-
pregão-se unicamente as- raizes que se es-
tendem horizontalmente e dellas somente
aquellas partes que já ganharão uma côr de
cobre escuro e têm a sufficiente resistência.
Os troços devem ter 20 centímetros de com-'
primento, como já dissemos. Estas raizes
podem ser tiradas á planta sem que esta seja
arrancada e deva perecer, mas a operação é,
diffloil.

_ O melhor é sacrificar algum canteiro
antigo e arrancar simplesmente os pés desti-
nados á reproducção. Os troços de raizes
devem ser replantados com a maior brevi-
dade, postos á sombra e abrigados do vento
emquanto não o sejão. Devendo ser levados
para outros logares, deve haver o maior cui-
dado no seu transporte para que não fermen-
tem pelo contacto e assim se inutilisem.

Para a plantação por meio de e.stacas, o
terreno deve ter o amanho completo e esta r
preparado como para a plantação pelos troços
de raizes. Deve proceder-se a esta planta-
ção nas épocas em que se procede ao corte
de alguma plantação antiga. Das hastes
então cortadas, escolhendo-se as mais ma-
duras, tirão-se para as estacas, na parte in-
ferior, os roletes de que já falíamos, com-
pridos de 20 centímetros e com dous olhos.

Logo que estas estacas ganhem snffi-
cientes raizes, de tres tirão-se duas, de modo
que só fique uma por 30 centímetros, como
deve ser definitivamente. As estacas en-
raizadas e assim tiradas são cortadas conve-
nientemente e servem para novas planta-
ções, replantadas então a 30 centímetros de
distancia umas das outras. Os roletes cor-
tados na parte superior das hastes, ou das
estacas para pouco servem. Os melhores são
os que se cortão na parte da haste rente ao
chão tendo algumas radiculas.

Uma vez plantada, poucos cuidados
exige a ramie. No primeiro anno deve, po-
rém, a terra ser bem capinada. Nos outros,
tendo as plantas pegado bem,dispensão qual-
quer trabalho. Rebentão-lhes tantas hastes
e folhas que só ellas bastão para abafar
quaesquer parasitas. Salva sempre a rega
nos paizes em que falta naturalmente á planta
a frescura de que ella carece.

Passando de 5 % os pés mortos em uma
plantação, é necessário cuidar da sua substi-
tuição, não só em vista de então a diminui-
ção de lucro, como ainda para nos eitos re-
gularisar a vegetação e evitar a ramificação
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das hastes e a producção de varas demasia-
(lamente grossas ou de fibras grosseiras quea industria não, aproveita. Para tal substi-
tuição não é bom o meio que parece mais na-
tural, isto é, a interposição de um novo troço
de raizes ou de uma nova estaca. A expe-
riencia mostra, com effeito, que esse meio
quasi nunca tem bom resultado. As novas
¦plantas são abafadas pelas vizinhas e não
podem crescer.

O alporcamento tambem não serve
muito; porque o alporque só cresce e se
desenvolve por algum tempo á custa da
planta-mãi. '

O melhor meio é ter ao lado de cada
plantação uma reserva de mudas e, logo cinco
ou seis semanas depois de feita a plantação,
tratar de substituir os pés mortos. Não se
tendo tomado esta precaução o melhor será
sacrificar algum eito das beiras dos canteiros
e fazer a transplantação dos pés mais robustos
que logo pegão.

A irrigação, sendo necessária, deve fa-
zer-se com moderação ; nos terrenos de não
rápida infiltração as regueiras d'agua devem
ter o maior comprimento que lhes permitta o
nivellamento do terreno, para que demoran-
do-se nellas por mais tempo a agua, a fres-
cura que esta produz possa chegar ás raizes,
o que não succederia se corresse apressada-
mente e por curto espaço.

Da temperatura do anno e do clima é
que depende a freqüência das regas.

Em França basta que a planta seja re-
gada de 15 em 15 dias. Em Argel de 10
em 10.

Disso será sempre o agricultor o melhor
juiz. Mas, como já disse, nunca se deve
regar sem necessidade e sempre só pela ma-
nhã ou á tarde. As irrigações devem cessar
15 dias antes dos cortes, para que amadure-
ção as hastes. Uma rega deve ter sempre
logar immediatamente ao corte e logo de-
pois de ser a colheita retirada e praticada a
capinação.

A época em que a ramie deve ser cor-
tada depende do clima e da temperatura do
anno como dissemos. Conhece-se chegado o
tempo do corte, quando a haste da planta se
tem tornado escura na parte inferior, na ai-
tura de 30 a 40 centímetros, e têm começado
a cahir as folhas. Antes do corte, podem-se
desfolhar as varas para facilitar a sua sec-
cação. O corte deve ter logar em tempo
secco e ser feito tão rente do chão quanto
possível, mas nunca talhando a parte ainda
na terra. Deve empregar-se instrumento bem
afiado para que não se lacere a planta-mãi,
ou mal cortada, traga depois a haste comsigo
alguma parte das raizes.

Cortadas as hastes, estendem-se pelo
terreno, remexem-se, deixão-se bem seccas,
sacodem-se bem, para que percão as folhas
que ainda lhes restarem, epoem-se em feixes,
tudo isto em uns dez dias. Depois, poem-se
os feixes em pé e ao ar por outros dez dias,
antes de serem recolhidos.

Por medo da fermentação, convém não
recolhe-los ainda humidos. Eé de notar-se
que a ramie por si mesma é excessivamente
hygrometrica ; tanto que para obter-se 100
kilos de hastes seccas, são necessários 500
de hastes verdes e sem folhas. Perde 80 %
do peso da vara pela evaporação, que neces-
sita de algum tempo para realisar-se.

Os feixes, já bem enxutos, devem ser
recolhidos a abrigos bem seccos, isentos de
toda a humidade, para que não mofem.

Arrumados, devem cruzar-se as cama-
das para que se não amalgamem pelo peso,
mas permittão a passagem do ar entre si.

Si forem recolhidos a simples telheiros,
será necessário po-los de modo qne lhes não
chegue por nenhum lado a chuva.

E' tambem conveniente que sejão ga-
rantidos contra a humidade do chão pela in-
terposição de algumas taboas.

Nos paizes quentes em que a ramie, no
que nelles se chama inverno, não interrompe
inteiramente a sua vegetação, mas não pro-
duz cousa que preste, é necessário na prima-
vera, quando começa a circular vivamente a
seiva, e antes de proceder-se ao amanho das
terras, que a estação requer, ceifar essa ve-
getação que embaraçaria o crescimento de
varas direitas e regulares como exige a in-
dustria.

2a Questão. Methodo empregado para
o desfibramento, com indicação do mais usual
systema de machina, preço dos seus diversos
typos, custo da collocação e o mais que inte-
ressar este objecto.

Até ha pouco tempo, não era possível o
desfibramento rápido e econômico da ramie :
fallo da operação de separar das suas varas e
do seu epiderme as fibras resistentes e lus-
trosas como a seda, que têm tantos presti-
mos, e applicações. Até ha pouco tempo,
essa operação diüíicil fazia-se á mão, produzia
pouco e era cara.

Um homem produzia por dia unicamente
de 700 a 800 grammas de fibras. Em taes
condições, só a China onde a diária de um
homem é só de uns 90 réis da nossa moeda,
podia mandar para os mercados da Europa
alguns fardos de ramie a preço acceitavel.
Das varas de ramie tira vão os chins á faca as
fibras que sahião em fôrma de fitas de uni
amarello esbranquiçado e que, depois, desen-
gommadas, cqradas e cardadas, tornavão-se
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fortes e lúcidas para serem empregadas nas
fabricas de seda do Japão e uas dopannos de
linho deNankin. Para melhorar este estado
de cousas, em 187,0, Lord Maio, governadorda índia íngleza, abrio um concurso em Sa-
harumpore e offereceu um prêmio de 125,000
irancos, destinado a recompensar o inventor
de uma machina que resolvesse o problema,operando rápida, econômica e mecanicamente
o desfibramento da ramie.

Uma só machina appareceu nesse con-
curso; mas, cuidadosamente experimentada,
reconheceu-se que não correspondia inteira-
mente ao que se queria, sendo em alguns
pontos defeituosa. Por isso, ao seu inventor,
Mr. John Greig, de Edimburg, em vez de
125,000 francos, só fôrão dados 37,000.
No emtanto desta machina ainda hoje se
faz uso.

Tendo, porém, grandes defeitos, como
acabamos de dizer, e não tendo sido de modo
algum melhorada ulteriormente pelo seu in-
veutor, resolverão os inglezes na índia, em
1778 novo concurso. Nelle sete novas ma-
chinas disputarão o prêmio. Nenhuma o me-
receu. A commissão de exame decidio que o
prêmio não podia ser concedido, mas que,
para animar os inventores a novos esforços,
se deveria dar ás tres menos imperfeitas uma
certa recompensa, e assim se fez.

Este procedimento das autoridades in-
glezas prova a grande importância que dão
á invenção de uma bôa machina, bastando
para operar barato a separação grosseira das
fibras. Porque devemos aqui notar, o fabri-
cante inglez prefere comprar a fibra nesse
estado grosseiro e reservar para seu próprio
trabalho as outras operações necessárias que
tanto angmentão o valor desse primeiro íi-
Iramento.

Além das machinas de qne temos feito
menção, dezenas de outras fôrão pelo mesmo
tempo inventadas na Inglaterra, nos Es-
fados-Unidos, em França, na Hollanda, na
Bélgica e nas ilhas Sandwich, todas ellas
sem prestimo sufficiente. Algumas dessas
machinas fôrão apresentadas no terceiro e ul-
timo concurso devido ainda á solicitude das
autoridades inglezas da índia, que teve logar
em Calcutá no anno de 1884. E deve-se ob-
servar que nesse concurso houve uma ma-
china que mereceu ser premiada, e que,
sendo apresentada por uma sociedade de
Londres, sob os auspícios dos Srs. Collyer
e Forbes Watson, pode era 10 horas de
trabalho desfibrar só 725 kilos de hastas
em estado de verdura, produzindo apenas
27 kilos de fibras reconhecidamente boas ;
tendo assim o defeito de produzir pouco e
de poder unicamente trabalhar as hastes

verdes, que só podem ser fornecidas pelas
pequenas plantações.

Desanimados. Pelo máo resultado dos
seus inventos mecânicos, principiarão os in-
ventores a estudar processos inteiramente
chimicos e não só reinventarão o systema
Bralle, que macera as hastes da ramie em
uma dissolução quente de produetos alcalinos,
mas tem imaginado centenas de outros, todos
defeituosos e muito dispendiosos. Em relação
a um desses, mais conhecido em razão da
celebridade do seu autor, o chimico Frény,
que submette a alcalis concentrados e em
alta pressão, as fibras da ramie, tiradas por
meio do vapor, eis o que diz o Sr. Watson,
que estudou a sua utilidade : « admittindo
unicamente as fibras que o vapor tem sepa-
rado das varas, o seu processo fica muito
limitado ; porque se as bastes ou varas não
forem sujeitas á essa operação logo depois
de cortadas, o vapor só separará 15 "/„ das
fibras.

« Realmente, a pellicula exterior só mu-
dará de condição, não se dissolverá. »

Em 1880 parece que o máo êxito de
todas essas tentativas, levou os interessados
ao abandono da idéa,que tinhão sempre tido,
de dever a machina que procuravão, desfi-
brar ou só hastes verdes, ou indistineta e
simultaneamente as verdes e as sêccas ; tri-
turando pela mesma operação o talo da vara
e tirando-lhe a.epiderme superficial, de modo
a- obter, mais ou menos de.saggregado, o liber
que deve produzir o filamento. Attribuião
todo o mal oceorrido a terem querido obter
esse duplo fim por uma única operação.

Abandonarão, pois, o desfibramento das
varas verdes e só pensarão nos meios de obter
o desfibramento das hastes sêccas levados a
esta preferencia pela consideração da grande
difficuldade de obter-se varas ainda verdes
em grande quantidade, de modo que não se-
quem antes de serem trabalhadas; e pela
impossibilidade de espaçar-se o seu corte
além de certo prazo, em vista do perigo de
que se ramifiquem e assim se inutilisem.

O desfibramento das bastes sêccas não
oflerece esses inconvenientes, porque, como
as bastes cortadas podem ser guardadas e
levadas á machina em qualquer tempo, o seu
corte pôde ser effectuado opportunamente e
nas precisas quantidades. Entre os que ten-
tárão, deste modo, a resolução do grande
problema, parece ter levado a palma o Sr.
Favier, o mesmo a quem me tenho tantas
vezes referido. Eis o que elle diz do seu novo
systema e do apparelho de sua invenção :

« Os meus esforços tiverão por fim pro-
duzir mecanicamente as duas operações es-
senciaesdo processo rudimentaremíinual dos
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chins, applicando-as ás varas sèccas. Essas
operações são as seguintes : Io, a separação
da casca; 2", a extracção da pellicnla parda,
que cobre essa casca. Era, pois, necessário,
primeiro, tirar a casca mecanicamente sem
moe-la nem altera-la de modo algum « ope-
ração difflcil porque nas hastes sèccas a casca
adhere fortemente ao talo que cobre. » Era
necessário, depois, que a casca já separada
do páo da haste viesse em tiras limpas, de
todo o seu comprimento e sem lacerações,
apresentar-se á segunda operação- da" ex-
tracção completa da epiderme parda que o
chim raspa á faca. O meu apparelho, con-
tinua o Sr. Favier, executa primorosamenteestes dous trabalhos. Sahindo da segunda
operação do meu apparelho as cascas se achão
completamente livres da pellicula exterior.
A feliz combinação dos nossos cylindros pro-duz mesmo tão adiantada desaggregação,
que obtenho logo um filamento aberto que
parece já penteado, tão bem se conserva o
parallelismo das fibras.

A producção das minhas operações me-
canicas é de mais de 20 »/„ de fibras brutas
muito bem separadas e expurgadas da maior
parte da gomma que facilita a sua fermen-
tação. O apparelho tem duas partes, que,sendo indispensáveis uma á outra para a ob-tenção do resultado final, tem cada uma tãodistincto trabalho, qne, sendo necessário,
podem funccionar isoladamente. A primeira
parte pôde desligar-se da segunda e bastarao agricultor que se quizesse contentar comofferecer ao mercado as fibras separadas
apenas do páo das hastes e ainda não intei-ramente promptas para os usos industriaes.
Esta parte do apparelho é de fácil deslo-cação, de mui reduzido volume e de pesoque não excede a 250 kilos. Exige mui poucomais da força de 1/4 de cavallo-vapor. A se-
gunda parte da minha machina, a que pre-para propriamente as fibras para immedíato
fabrico, exige local de cerca de 2 1/2 metros
e força motora igual á outra. A machina
inteira, fazendo o trabalho completo, trans-
forma directamente, em 12 horas, 215 kilosde hastes sèccas, em 60 kilos de fibras, e sórequer a força de 1 cavallo-vapor.

Na brochura que V. Ex. encontrará
junta a este meu officio, está a descripção
deste apparelho, cujo rendimento industrial
é o seguinte:

O apparelho produz, ao minimo, 60kilos de fibras limpas por dia, com mão deobra no custo, ao máximo, de 12 francos por100 kilos de fibras limpas produzidas.Trabalhando sobre 1,000 kilos de has-
tes sèccas, dá, de certas aparas das hastes
mal cortadas, 50 kilos de um páo fibroso,

uns 500 kilos de fibras limpas; certa quan-tidade de páo triturado, que varia de pesosegundo a qualidade das hastes, e, final-
mente, uma porção de pelliculas. As aparas
têm valor, porque servem para o fabrico do
papel. O páo triturado utiliza-se como com-
bustivel da machina e tambem para a fabri-
cação do papel e composição de extrume ;
porque contém princípios fertilisantes, como
sejão phosphoro, potássio, cal, azoto, etc.
As pelliculas têm igualmente este ultimo
prestimo. 100 kilos das aparas de que fallei
vendem-se por 2 1/2 francos. 100 kilos de
pelliculas valem 4 francos.

O preço dos apparelhos do Sr. Favier é
de 2,000 a 4,000 francos. Devo dizer, porém,
que este senhor não vende a sua machina.
Está, no emtanto, o Sr. Favier prompto a
entrar em quaesquer ajustes, para isso, com
os agricultores ou sociedades que no Brazil
se queirão entregar á cultura da ramie.Este
facto de se não achar á venda a machina em
questão, prova a V. Ex. não só que não tem
ainda muita extensão na França a cultura
da ramie, mas que está toda a que existe,
mais ou menos monopolisada pelas socieda-
des que organizou o Sr. Favier."

3." pergunta.—Valor commercial das
libras, mercados, informações acerca da pos-sibilidade da venda da matéria prima não
desfibrada.

O preço actual da ramie desfibrada
varia de 80 a 100 francos por 100 kilos, tra-
zidos a algum porto europeu. Por tal preço,
porém, tem mercado muito limitado; só cinco
ou seis fabricas espalhadas pela Inglaterra
França e Allemanha, a empregao. Para ge-
generalizar-se o seu emprego fora necessário,
que o seu preço baixasse a 60 ou 70 francos
por 100 kilos. A este preço, assegura-me o
Sr. Favier, que teria importantíssima pro-cura.

A venda da matéria prima não desfi-
brada parece, porém, não ser regularmente
possivel. Grandes quantidades de hastes
sèccas formão volume enorme, de transporte
custoso. Em França mesmo, a ramie, neste
eslado, só se vende ás fabricas vizinhas ásua cultura, e nunca por mais de 10 francos
por 100 kilos. A distancia que exceda de 10a 15 kilometros já o transporte absorve o be-neficio da cultura. •

Para concluir, so me resta dizer a V Ex.
que o ministério da agricultura desta repu-blica não partilha inteiramente o contenta-
mento que ao Sr. Favier inspira o seu in-vento. Julga que a machina produz aindamuito pouco. E por isso, tentará, no anno
próximo, novo concurso, promettendo prêmio



Ò AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 87
avultado ao inventor que por fim resolversatisfactoriamente o difficil problema.Deus guarde a V. Ex.-Illm. e Exm.br. conselheiro Antonio da Silva Prado, mi-nistro e secretario de estado dos negócios daagricultura, commercio e obras publicas.—Barão de Arinos.

Industria Nacional
IV. SOI.—Memorial deseriptioo acompanhando um

pedido de privilegio, durante lã annos, no Impe-no do Brasil pura «Um projectil novo e processode fabricação do mesmot,. Invenção de ArmandMieg, morador em leipsig (Saxonia) e Dr. Hugo
Btschofí, morador em Berlim {Prússia).

Refere-se esta invenção a um processo
para fabricar projectis,chamados projectis de
invólucro ou capa, e destinados a armas de
fogo portativas, e especialmente a esta es-
pecie de projectis cujo invólucro ou capa
consiste em uma folha de matéria muito resis-
tente, como aço, ferro, ou outra análoga, e
que offerecem até agora o grave inconveni-
ente de se estragarem em pouco tempo as
raiaduras das armas de fogo, em consequen-
cia da própria dureza da capa.

^ Para, de um lado, guiar de modo
sufficiente o projectil de capa nas raiaduras
e evitar, de outro lado, que as mesmas se
gastem rapidamente, é vantajoso guaruecer
as capas de metal duro dos projectis com um
annel em metal macio, como cobre, latão,
etc. Assim, esta nossa invenção consiste
primeiro no próprio projectil de capa guar-
necido com um annel em metal macio compri-
mido na capa do projectil, em segundo logar,
no processo para applicar este annel de metal
macio, e convenientemente profilado.

Para fabricar este novo projectil, em-
pregamos o processo seguinte :

Adaptamos sobre os projectis de capa
acabados e lisos os quaes consistem em uma
capa a formada de matéria muito resistente
e um núcleo de chumbo (nolfram) ou sttbstan-
cia análoga, uma peça tubular e sufficiente-
mente larga e forte e de metal macio como
cobre, latão, etc. Em logar de uma só peça
tubular c póde-se adaptar sobre o projectil de
capa, duas',tres ou mais peças semelhantes c,
sendo cada uma dellas, nesse caso, tratada
como se indica adiante.

Em todas as figuras do desenho annexo,
a é capa ouinvolucrodo projectil, eco annel
de metal macio. As peças tubulares se ada-
ptam perfeitamente bem, fazendo-as correr

sobre o projectil. Depois de collocadas as
peças tubulares, quer á mão, quer por meio
de um mecanismo especial, no ponto em quese deve achar quando fôr acabado o projectil,
este com sua capa e as peças tubulares ada-
ptadas, põe-se em uma prensa e se submette
a pressão sufficientemente forte e prolongada
para a capa de metal resistente ficar com-
primida no mesmo plano ou quasi no mesmo
plano que o metal macio.

Resulta desta operação uma ligeira de-
formação, isto é, um alongamento pequeno do
projectil. Em seguida a pressão, o projectil
de capa recebe a fôrma indicada nas do
desenho annexo. Representa um annel de
metal macio que não está ainda comprimido
completamente no mesmo plano que a capa
do eixo do projectil. Como se vê nas figuras
representadas no desenho, póde-se dar ás
faces da prensa uma fôrma tal que, pelaapplicação da pressão, não somente a peça
tubular fique comprimida na capa do pro-
jectil, como tambem se formem na mesma
peça um ou mais invólucros conductores.

Os projectis, por exemplo, só possuem
um invólucro conductor; este invólucro,
segundo o perfil que se dá ás faces da prensa,
pôde ter a secção meio cylindrico ou qual-
quer outra conveniente.

Sem levarmos em linha de conta o facto
que, em conseqüência da impressão da peça
tubular de metal macio, as raiaduras do cano
da arma não se achão mais expostas a se
deteriorarem durante a descarga, este modo
de apertar e forçar a peça tubular na capa
do projectil offerece ainda a vantagem de se
obter uma assemblagem perfeita e tão solida
como segura, da capa a e do núcleo b do
projectil.

Por esta assemblagem intima da cama
do projectil e do núcleo, impedimos, em con-
seqüência do aperto produzido pela prensa,
e de se forçar a peça tubular de metal macio
na capa do projectil, o inconveniente de
avançar o núcleo na capa, e furar esta,
quando o prejectil vier a bater contra um
corpo duro. No caso de se formar (na ope-
ração descripta acima de comprimir a peça
tubular na capa), um espaço intermediário
basta applicar uma pressão supplementar
contra o fundo do projectil.

Os projectis de capa gnarnecidos com
um annel conductor de metal macio têm,
quando acabados, a fôrma representada.

Uzando-se os projectis fabricados pelo
processo descripto acima, as armas de fogo
pequenas se podem utilizar durante um
tempo muito maior do que seria possível,
empregando projectis de capa resistente sem
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este melhoramento. Além disso nossos novos
projectis oferecem ainda a vantagem im-
portantissima de se obter uma assemblagem
excellente do projectil e de sua capa exte-
rior.

Em resumo, reivindicamos como pontos
e caracteres constitutivos da invenção :

1." Projectis de capa destinados a
armas de fogo portativas e guarnecidos com
anneis conductores em metal macio, com-
primidos ou forçados na capa do projectil,
podendo a superfície exterior dos mesmos
anneis ser lisa ;

2.° O processo acima descripto para fa-
bricar projectis guarnecidos com capa exte-
rior de matéria muito resistente e dotados
com um ou mais anneis conductores de metal
macio, o qual processo consiste em fazer
correr sobre a capa do projectil peças tnbu-
lares cyliudricas adaptando-se perfeitamente
nella, e a forçar ou comprimir estas pecas
na capado projectil, por meio de moldes de
prensa convenientemente profílados, de modo
a produzir uma assemblagem perfeita e solida
do micleo do projectil com a capa, e desta
ultima com o anuel conduetor de metal
macio;

3." A applicação de uma pressão sup-
plementar contra o fundo do projectil, no
caso em que, depois da primeira pressão, se
formassem espaços intermediários entre o
annel conduetor e á capa do projectil, assim
c.niovêm indicado, obtendo-se, por meio
daquella pressão supplementar, uma assem-
blagem perfeita da capa com o annel de
metal macio, tudo como se acha indicado
nos desenhos e explicado no relatório para os
fins especificados.

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 1887 .
— Como procurador, Jules Géraud.

JV. USO.—Relatório da apparellio denominado-Ele-
. clrico-llydraalico

Modo de empregar uma roda pendente,
que tem por fim aproveitar o movimento de
uma embarcação, para fazer trabalhar uma
machina electrica de menor força, qne tem
tle dar movimento á mesma embarcação,
ciando em resultado nm motu-continuo.

Tomemos para exemplo uma lancha
electrica já preparada para esse fim, de 10
milhas de velocidade, suppondo que quando
em movimento a roda pendente que está
fazendo trabalhar a machina electrica, tem
sempre a mesma velocidade de 10 milhas.

A lancha é preciso que seja construída
de fórma tal, que, tendo de deslocamento um
volume tVagua equivalente aos pesos: da lan-
cha, de 160 accumuladores de 56 libras cada

um, de duas machinas electricas, sendo uma
de força de 10 cavallos vapor e outra de 15 e
uma roda pendente ; uma machina ou dyna-
mo de força de 10 cavallos, possa dar-lhe um
movimento de 10 milhas por hora. Além
disso a lancha deve ser construída conforme
o desenho, com um cavado na parte do fundo
em fórma de semicirculo, onde trabalha a roda
pendente ou turbina.

Abaixo desta abertura tem uma caixa
ligada ao fundo e aberta de ambos os lados
por onde deve passar a agua para fazer
mover a roda quando a lancha em movi-
mento.

O tubo deve ser construído conforme o
desenho tendo uma chapa que vai de lai.u a
lado, poi* onde deve occupar a agua que acom-
panha as pás com o movimento.

Os accumuladores devem ser distribui-
dos da seguinte fórma : 80 para dar movi-
mento ao dynamo de 10 cavallos de força e
80 para receber electricidade da machina
de 15.

Esta roda pendente quando em movi-
mento, deve fazer trabalhar a machina ele-
ctrica de 15 cavallos de força.

A torbina ou roda pendente, tem um
metro de diâmetro para a lancha em questão
e 80 decimetros quadrados de superfície
para cada pá, isto é, quatro decimetros de
altura sobre dous metros de largura.

Este tubo por onde passa a agua pôde
ser construído de maneira que passe por
dentro da embarcação, fazendo trabalhar a
roda interiormente.

Convém qua assim se construa, em em-
barcações de barra á fora e para fim diverso
da lancha em questão.

Estando a lancha assim preparada, não
temos mais que carregar com electricidade
80 destes accumuladores, com uma tensão
capaz de dar movimento á machina ou dyna*
mo de força de 10 cavallos, que tem de mover
a lancha por espaço de quatro horas com a
velocidade de 10 milhas.

Uma vez carregados estes accumula-
dores, ligamos os fios á machina electrica
de 10 cavallos de força e a lancha partirá'
com a velocidade de 10 milhas, conforme a
lancha em questão. Logo que principiar a se
mover com esta velocidade, a agua que se
supponha tendo a mesma velocidade que a
lancha e que tem de forçosamente entrar
com uma velocidade de cinco metros e dous
decimetros por segundo, que corresponde á
marcha da lancha, tem tle dar movimento á
re da.

Ora, se considerarmos a lancha fundeada
com este apparelho e a agua se movendo
com uma velocidade de 10 milhas por hora,
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o esforço desta água sobre as palhetas daroda, dá-nos uma certa força capaz de sus-
pender um certo peso. Agora, si considerar-
mos o caso contrario, isto é, a água parada,como no nosso caso, e a lancha se movendo
sempre com a mesma velocidade de 10 mi-lhas por hora, o esforço desta água sobre as
palhetas da roda é incontestavelmente o
mesmo e por conseguinte deve suspender o
mesmo peso.

Tendo nós a fórmula para achar a força
desta roda pendente, queé: F=81,5xAV
(V—v)v.

—F—, representando o peso que pode-ria ser elevado á circumferencia média da
roda, por sua velocidade on caminho per-corrido em um segundo ;

—A—, a superficie da parte immergida
da palheta vertical, que no nosso caso é
de 80 decimetros quadrados ;

—V—, a velocidade d'agua entrando
pela caixa, que no nosso caso é de cinco
metros e dous decimetros por segundo ;

v, a velocidade a circumferencia média
desta roda pendente quando em movimento,
tocada pela velocidade d'agua, que no nosso
casoé de 2,'"61.

Applicando a formula, temos :
F=81,5 X 0,'"80 X 5,m2 (5,'"2—2,'"61)

2"', 61.
Fazendo-se as operações e dividindo

depois por 75, devemos encontrar para re-
sultado 30 cavallos e meio. Temos, por con-
seguinte 30 1/2 cavallos vapor de força,, para
fazer trabalhar a machina electrica de 15,
afim de carregar os outros 80 accumnladores.
Tendo os 80 accumuladores que principiarão
a dar movimento á lancha, trabalho para
uma machina ou dynamo de dez cavallos de
força, por espaço de quatro horas, claro está
que, tima outra machina electrica de 15 ca-
vallos, para carregar o mesmo numero de
accumuladores em tudo iguaes, carregará
em muito menos tempo.

Quando estiver para esgotar as quatro
horas de trabalho dos 80 accumuladores qne
servião para dar movimento á lancha, fa*
zendo trabalhar o dynamo de 10 cavallos,
não temos mais que fazer as trocas dos fios,
pois que os outros 80 accumuladores já se
aehão carregados ; passando primeiramente
os fios dos da machina de 15 para a de 10 e
depois os fios da 10 para a de 15.

Uma vez isto feito a lancha continuará
sua marcha, principiando novamente a car-
regar os accumuladores vazios com a ma-
china de 15 e tendo por esta fôrma, sempre
electricidade para dar movimento á lancha e
para dar electridade aos accumuladores.

12 .

Estas embarcações têm mais a vantagem
de se poder carregar os accumuladores a pri-meira vez sem auxilio de outra machina a
vapor.

Basta conserva-las amarradas a reboque
de uma á outra embarcação por algumas
horas, fazendo mover a roda pendente paracarregar os 80 accumuladores que têm de dar
movimento á machina de dez cavallos, paramover a embarcação.

A transmissão do movimento da roda
pendente para a machina electrica de 15 ca-
vallos, deve ser feita por meio de engre-
nagens, dispostas o melhor possivel, de
maneira a dar á mahina electrica uma ro-
tação capaz de desenvolver a electricidade
precisa, não perdendo com a velocidade a
força primitiva. Junto á machina electi ica
deve ter um volante para ajudar o movi-
mento e regula-lo.

Este simples apparelho quê tem por fim
aproveitar a marcha das embarcações paracarregar accumuladores com electricidade,
pôde servir para dar luz electrica a todas as
embarcações quando em viagem ; para dar
movimento a uma helice para o navio á vela
poder entrar nos portos e mesmo quandoestiver em calmaria, poder adiantar viagem;
tambem para illuminar qualquer cidade,
tendo próximo um rio muito correntoso e
emfim para todo o serviço a bordo quedependa de certos movimentos.

Os pontos constitutivos do privilegiosão:
1." Obter com este apparelho, quem tem

por fim aproveitar a força d'agua quando a
embaicação acha-se em movimento, um
motu-continuo para lanchas, sendo paraisso preciso que a marcha da embarcação dê
uma força no apparelho, maior do que a ma-
china que lhe está dando movimento, como
provo f cima;

2.° Poder por este meio dar luz ele-
ctrica a todas as embarcações quando em
viagem ;

3." Fazer entrar o navio á vela nos
portos, sem auxilio de rebocador e fazer
andar quando em calmaria no alto mar ;4.° Poder illuminar qualquer cidade
tendo próximo um rio correntozo ;"5.° Emfim, para todo o serviço a bordo
que dependa de certos movimentos, como-
por exemplo : suspender o ferro, carregar e
descarregar o navio, etc.

Rio de Janeiro, 9 de Novembro de 1887.—Joaquim Ribeiro da Costa, 1" tenente da
armada.

S. A.
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Pkysiologia vegetal
Elementos formadores dos vegetaes

Examinando a organisação dos vege-
taes reconhece-se que todos elles vão buscar
nas mesmas origens os elementos de que se
compõe o seu organismo.

Duas são as espécies de elementos que
concorrem á formação dos vegetaes, re-
cebidos do ar atmospherico e da terra; os
primeiros não excedem a 4: carboneo
oxygeneo, hydrogeneo e azoto e os outros ou
mineraes não passão de 12 e quando algum
outro apparece ó em tão pequena quantidade
que se pôde considerar a sua presença como
excepcional. O phosphoro, o enxofre a cal,
a potassa, a sodas, -magnesia, a silica o ferro,
o manganês, o chloro, o alumínio etc.

Sujeitas á acção do fogo as partes com-
ponentes dos vegetaes decompoem-se ; as or-
ganicas reduzem-se a seus elementos, produ-
zindo luz e calor e perdendo-se na atmos-
phera, as inorgânicas, isto é, os mineraes,
permanecem fixos como reziduos, consti-
tuindo o que chamamos cinzas.

Ora, é absorvendo estes elementos que
os vegetaes constituem ou antes elaborão
todos os produetos que servem ás nossas
necessidades domesticas, industriaes, e ali-
menticias.

E' tirando o carbono do ácido carbônico
do ar, o azoto dos gazes ammoniacaes e
nitratos, o hydrogeneo e oxygeneo da humi-
dade atmosplierica que o vegetal nos fornece
a madeira, a fibra tecivel, os óleos, as gom-
mas, as resinas e outros produetos.

Esta elaboração faz-se do mesmo modo
em todos os vegetaes,qualquer que seja a sua
espécie e natureza.

A grama do prado e o cereal culti-
vado contêm,em um certo peso de substancia
dissecada, a mesma quantidade de hydro-
geneo, oxygeneo, carbono e azoto como as
arvores florestaes.

Um hectare plantado de carvalhos, casta-
nheiros ou pinhas assirnilhão a mesma quan-
tidade de elementos orgânicos que um hectare
de trigo ou de cevada.

1,900 grammas de carbono, 1,600 de
oxygeneo,220 de hydrogeneo e 32 de azoto en-
contradas na grama, na cevada ou beterraba,
é igual a que se encontra nas arvores fio-
restaes, e, por conseguinte, estas não puri-
ficão melhor o ar atmospherico, não res-
taurão melhor o oxygeneo, não decompõem
maior somma de ácido carbônico, e, pois, as
arvores florestaes actuão do mesmo modo que
iis culturas dos legumes e dos cereaes.

Cellulose e pectose

Por toda a parte em que a natureza tem
de formar um organismo vegetal, ella faz
apparecer dous elementos o proteico e o
pectosico, a cellulose e a pectose ; a pri-
meira, incrustando-se de dia em dia, vai con-
stituir o corpo lenhoso, a segunda, por seus
variados desdobramentos, concorre á for-
mação de diversos corpos orgânicos.

A pectose, portanto, é um elemento
primordial existente na cellula desde os pri-
meiros dias do apparecimento do frueto,
dando aos fructos verdes a dureza que ostentão
e que sendo insoluvel se transforma pela
acção dos ácidos e do calor em um corpo
solúvel chamado pectina.

Não se pôde confundir de fórma alguma
a pectose com a cellulose,porque aquella.uma
vez fervida, transforma-se em pectina e
esta, não.

O ácido malico e o ácido citrico que
começão a apparecer nos primeiros dias do
desenvolvimento dos fructos, actuando con-
junetamente com o calor sobre a pectose, a
transformão em pectina e pectase, pectina
que facilmente se reconhecer extrahindo
o sueco da maçã verde e fervendo; o li-
quido torna-se viscoso, indicio da presença
da pectina.

Agua na vegetação

De todos os agentes necessários á vida
das plantas, um dos que gozão maior impor-
tancia é, por sem duvida, a agua. Na theoria
como na pratica não se pôde conceber des-
envolvimento vegetal sem o concurso da agua.

A planta para constituir seus tecidos,
para preparar a substancia solida, tem ne-
cessidade de haurir no solo quantidades con-
sideraveis de agua, de modo que para fabricar
um kilogrammo de substancia solida reclama
a absorpção de 200 a 300 libras de agua.

Uma grande parte do liquido absorvido
pelo vegetal permanece no interior deste,
manteudo-lhe a vida dos tecidos; o resto é
evaporado pelos órgãos verdes, sendo esta
evaporação muitas vezes tão extraordinária
que, dentro do espaço de duas horas, ella ex-
cede em peso duas ou tres vezes o peso
total da planta.

Os vegetaes herbaceos contêm 80 a
90 °/o d'agua em relação ao peso da planta.

Estas summarias considerações são suf-
ficientes para demonstrar até que ponto a
agua é indispensável á vida do vegetal, pois
que todas as vezes que o vegetal não encon-
trar no solo uma quantidade d'agua suffici-
ente para prover as necessidades de seu
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organismo e a evaporação continuar a pro-
duzir-se, resultará o desseccamento de seus
tecidos, seguindo-se fatalmente a morte.

A água também não actua unicamente
por sua presença, ella serve de dissolvente
de todos os materiaes úteis, de todos os estru-
mes que se põem á disposição das plantas
para activar seu desenvolvimento.

O estrume não dissolvido não aproveita
ao vegetal.

Quando se trata de horticultura, uma
das questões que deve interessar ao explora-
doré a posse de grande abundância (1'agua,
de bôa qualidade e que se ache disposta de
modo a facilitar o uso das irrigações que
devem ser tão fáceis como possíveis.

Para que as irrigações sejão proveitosas
será bom que a água a empregar esteja por
algum tempo em contacto do ar, o que lhe
dá a dupla vantagem de apoderar-se de uma
certa quantidade de gaz contido na atmos-
phera e pôr-se em equilíbrio de temperatura
com as plantas que vai irrigar.

E' por isso que as águas da chuva
são as melhores para as irrigações, apanhan-
do-as por tanto e dirigindo-as por conductos
para depósitos afim de serem empregadas.

Para a irrigação dos legumes o das flô-
res tem a maior applicação o que acabamos
de dizer.

Não é indiferente irrigar as plantas a
qualquer hora.

Na primavera devem ser feitas as irriga-
ções pela manhã, afim de quo o sol e o vento
sequem um pouco a terra e os vegetaes ; no
inverno as irrigações são proveitosas átarde,
afim de que a água possa infiltar-se pelas
raizes antes que o sol a evapore.

Sementeiras

Por mais uniforme que seja a operação
de semear á mão ou braço ou lanço como se
chama vulgarmente, fica-se sempre muito
áquem do que determinão as leis de economia
rural.

A semente para bem desenvolver-se
necessita ficar enterrada em certa e deter-
minada altura segundo a sua natureza e a do
solo.

A semente deve ser profundamente plan-
tada quando o solo é secco e superfi-
cialmente quando humido; sendo por este
principio que as terras extremamente seecas
e pulverulentas são comprimidas por cylin-
dros de pedra ou ferro afim de impedir que
os raios solares as atravessem facilmente,con-
servando por este modo a humidade que
lhe fornece o orvallio.

Mineraes nos órgãos vegetaes
As partes folliaceas por causa de sua"

evaporação contêm maior quantidade de
mineraes.

Herva. ..'  71,0
Arvore .
Madeira.
Alburno.
Cascas ..
Folhas..

0,99
5,5
2,65
7,17

16

Raios de Luz r

Os raios verdes recusados pelos vegetaes
como impróprios á sua assimilhação são
convinhaveis aos animaes.

os

Invernação dos vegetaes
As plantas invernão como os animaes

durante alguns mezes do anno, e. como nesse; -
tempo os gastos de vida intensiva são nullos
os vegetaes não morrem por falta de
nutrição.

Lupulo
Porque motivo o lupulo torce-se, apezar

da estaca, que o sustenta, do oriente para
o accideutc ?

Se se quizer explicar pela influencia da
luz do sol eu perguntarei por que o feijão
torce-se em sentido opposto ?

Propriedades diversas dos vegetaes
Por que motivo um terreno enriquecido

pelo mesmo estrume, regado pela mesma
água, influenciado pelo mesmo clima, aque-
cido pelo mesmo sol, apresenta numerosas
variedades de vegetaes com fôrmas, cores,
perfumes diversos ; por que uns constituirão
verdadeiros alimentos, outros substancias
medicinaes e muitos poderosos venenos ?

Cores e aromas
Nenhuma analyse por mais minuciosa

poderá dizer-nos por que razão intima um
vegetal tem pétalas rosaceas e outras vio-
letas, etc., e por que uns são odoriferos e
outros não.

Affmidade
A affinidade é uma palavra vã e que

serve para occultar a nossa ignorância.
O ácido phosphorico e a cal combinão-se

em duas porporções (2:2) mas por que não se
combina em maior numero ?

Lançando sobre a cal o ácido sulfurico
formamos o sulfato de cal e se fôr o ácido
phosphorico o super-phosphato da mesma
base.
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Soda

Segundo Peligot a soda é extremamente
rara nos vegetaes de modo que o nome de
alcali vegetal que se deu á potassa nunca
foi tão justificável. O trigo, a aveia, a ba-
tata, o tabaco, a amo^eira, o feijão, etc., não
contêm soda. Algumas plantas, especial-
mente as chenopodeas, são ricas em soda
com exeepção, porém, do espinafre. A beter-
raba, a mercurial e o fucusdâo soda, porém,
em muito pepuena quantidade, sendo este
resultado muito curioso em relação ao fucus
que vive em um meio rico de soda e pobre de
potassa.

Vê-se, pois, segundo estes resultados
que o papel da soda é extremamente limi-
tado no reino vegetal, d'onde a conclusão de
que a soda não pôde substituir a potassa nos
seres agrícolas, póde-se mesmo dizer que os
vegetaes, salvo algumas excepç.ões, têm ver-
dadeira antipathia para a soda.

D'ahi foi Peligot levado a apreciar o
valor do sal marinho como adubo e concluio
que elle não deve ser empregado, acreditan-
do que se, em certos casos, tem dado resul-
tados satisfactorios fora isso'"devido ámag-
nesia que elle contém. Receia mesmo o autor
que, apezar de ser o estrume humano o mais
forte fertilisaute, não depaupera o solo o seu
uso visto o chlorureto de sódio que contém.

O certo é que não convém a cultura da
beterraba cujo assucar diminue, exigindo os
fabricantes de assucar que naquella cultura
não seja empregado o estrume humano.

Este facto traz a necessidade da trans-
formação do estrume humano em pudrette,
porque nesta transformação perde elle grande
parte do chlorureto de soda.

Esta opinião do distineto agrônomo é
combatida por Walter demonstrando, fir-
mado na opinião de Bertholet, que o chio-
rureto de sódio se transforma em nitrato de
soda sob a influencia do calcareo, e que, por-tanto, existe vantagem no emprego daqueile
sal na agricultura.

Noticias industriaes
Imitação do ouro

Fartes
Cobre  800
Platina  28
Ácido tungstenico  20

Funde-se em um cadinho com um fun-
dente qualquer ; depois despeja-se a massa
liqüefeita em agua alcalinada para granular,
o que, obtido, funde-se a gramilação em 170
partes de ouro.

A imitação é perfeita.

Imitação da prata

Ferro
Tungsteno
Funde-se e granula-se.

Parles
68
4

Funde-se e granula-se á parte

Nickel
Alluminio.
Cobre ....
Sódio

Partes
23

5
5

quanto baste.

Para impedir a oxydação
Misturão-se as duas composições, fun-

dem-se e granulão-se.
A prata fictícia obtida resiste á acção

do hydrogeneo sulphuretado.

Estr umos
De experiências feitas em França rela-

tivamente á acção fertilisaute de diversos
estrumes chegou-se ao seguinte resultado :

Trigo lítitafas Cenouras
Iloctolitroa <Jta. íi-ctiy., Qts, metra.

Estrume normal... 21,45 164 161
» completo. 26,46 194 161
» mineral .. 19,34 152 138
» azotado .. 19,98 150 144

Lemestrumes  15,04 124 101
O estrume (potassa, ácido phosphorico

e azoto) foi o que deu melhores resultados.

Quantidade d'agua absorvida por 100
kilogrammas de terra

Kilogrs.
Terra silico-arenosa 25

» gypsoza 27
» arenosa calcarea 29
» gredosa magra 40
» » gorda 50
» argilosa 60

Argila pura 70
Terra calcerea fina 85

» de jardim 89
Terrugens 190
Carbonato de magnesia 456
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Sumboul

Sumboul é uma planta originaria da
Pérsia e pertencente á familia das Ombelli-
feras. Sua raiz desprende um aroma idêntico
ao do almiscar.

Addicionando-se á tintura da raiz de
Sumboul 1/5 de ácido sulfhrico, gotta á
gotta, patentea-se uma esplendida côr ver-
melha que passa a azul e á violeta carregado
juntando-se mais algumas gottas de ácido.

Quando a côr ultima se fixa neutralisa-se
a tintura por uma solução de carbonato de
soda. O liquido descora-se immediatamente,
separando-se uma substancia resinosa ama-
rellada e aromatica.

Terminada a efervescência filtra-se e
obtem-se um liquido límpido possuindo um
poder de florescência que parece superior ao
da quinina.

A florescência não é sensível, se, em
logar do carbonato de soda, emprega-se o
ammoniaco.

Escumas da defecação do assucar

As escumas da defecação do assucar
contém de 28 a 30 % de substancias orga-
nicas e de 35 a 36 % de cal.

As substancias orgânicas fornecem 2 a
2 1/2 % de azoto.

Estas escumas são execellente fertili-
sante para os terrenos argillo-silicosos com
falta de cal.

Applicada sobre os terrenos _e pelo in-
verno ellas se oppoem ao nascimento de
plantas adventicias.

álcool de grãos
100 kilogrammas de :
Fromento dão 84 litros de álcool
Centeio » 72 »
Cevada >¦» 66 »
Aveia » 60 »
Batata » 24 »

Dados estatísticos
Entrada de arroz no Rio de Janeiro

sacos
1883 220,115
1884 228,774
1885 173,888
1886 208,180
1887 251,328
1888...: 393,358
Procedentes em geral da índia, Alie-

manha e Inglaterra.

Safras de café
Saccas

1883..:  4,556,372
1884  3,219,516
1885 -. 4,274,783
1886  3,513,964
1887  1,998,426

Exportação do Pará
No correr do ultimo anno foi esta a ex-

portação de borracha, castanha e cacáo pelo
porto de Belém, comparada a mesma expor-
tação á do anno antecedente, e declarados os
valores officiaes e o produeto dos impostos :

Borracha.—Fôrão despachado?
11,738,545 kilogrammas, a saber :

Do Pará 7,447,016
Do Amazonas... 4,291,529

contra 11,020,573 em 1887 que fôrão classi-
ficados segundo a procedência :

Do Pará 6,096,774
Do Amazonas... 4,023,799

O valor official foi de :
Em 1888.  13.771:374^740
Em 1887  15.702:5049400

Os direitos produzirão (13 °/„) :
Em 1888  1.790:278-9772
Em 1887  2.041:3369970

Castanha.—Despachárão-se 120,566 he-
ctolitros, sendo:

Do Pará 93,194
Do Amazonas... 27,372

contra 87,678 em 1887, sendo :
Do Pará 63,243
Do Amazonas... 24,435

Valor official:
Em 1888 630:817$180
Em 1887 601:1889800

Produeto do imposto (5 
"/„):

Em 1888 34:5409859
Em 1887 30:0579440

Cacáo.—Fôrão exportados 7,088,639 ki-
logrammas, sendo:

Do Pará 6,906,730
Do Amazonas... 181,000

contra 4,252,765 em 1887, sendo :
Do Pará 3,840,048
Do Amazonas... 412,717

Valor official:
Em 1888...... 2.623:4189480
Em 1887 2.250:9279300

Produeto do imposto (5 •/„):
Em 1888 131:1709924
Em 1887 112:5469365
Da producçao do Amazonas é apenas

contemplada a que foi exportada por inter-
médio do porto de Belém,
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A producção do Pará quanto aos seus
prineipaes artigos, acima mencionados, foi
mais avultada do que a do anno antecedente.'Comquanto a baixa sensível dos preços
tenha neutralisado os naturaes effeitos do
excesso da producção, a expansão do tr&-
balho é para ser registrada como phenomeno
econômico tanto mais apreciável quanto co-
incidio com o acto de 13 de Maio.

(Do Jornal ão Commercio).

Espirito-Santo
A provincia do Espirito-Santo exportou

durante 1888:
Gênero* Vniel. Quant. Valor official

Cafó pilado Ic. 14,825,625 5,827:0080230
Dito em COCO 38,325 4:2720300
Assucar 10,173 2:5170300
Fumo.., 4,512 3:1570500
Peixe salgado 1,800 5000000
Algodão...: 3,410 3910120
Farinha I. 3,275,080 148:1700410
Milho 259,120 0:7170000
Feijão 880 «10000
Polvllho 1,206 2100000
Azeite do peixe 300 480000
Arroz pilado 240 180000
Couros cortidos.... n. 78 214,0000
Couros seccos 51 1400000
Ditos salgados 229 1:816*000
Flechas .- 00,500 410*500
Couçoeiras de jaca-
randá 520 8:2510090

Couçoeiras dc ama-
rello 50 1120000

Couçoeiras de vinha-
lico  20 50*000

Toros de jacaranda. 50 1:200*00
Toros de vinhalico. 50 200*000
Toros de diversas. 20 1:220*000
Taboa de amarello. 00 99*000
Curvas de camará.. 302 1.015(1000
Vigasded. 853 10:920*000
Pranchões de ama-
rello 1,0-12 20:580*(

Dormentes 889 1:4800000
Mastros 580*000
Pitos de genipapo.. 222 484:0(

0,051.422*340
Os direitos cobrados importarão em

375:5995*740.
Borracha

O Pará exportou em 1888:
Kilos

Estados-Unidos  8,890,449
Europa  6,123,385

Total  15,013,834

Carne secca
Entrarão no Rio de Janeiro :

Kilos
1883  27,078,930
1884  31,714,737
1885  34,184,780
1886  34,228,654
1887  32,484,178
1888  42,515,568

Em

Farinha de trigo
barricas

1883 450,888
1884 416,746
1885 412,007
1886 392,638
1887 420,305
1888 ' 390,187

Navegação de cabotagem

ENTRADAS
navios

1884 1,346
1885 1,399
1.886 1,347
1887 1,203
1888 1,146
Media 1,286

SAIIIDAS

1.884..
1885..
1886..
1887. .
1888. .
Media.

navios
1,499
1,500
1,500
1,511
1,379
1,492

toneladas
470,251
478,879
489,487
502,452
560,238
500,261.

toneladas
518,833
540,939
570,987
650,698
638,141
583,759

Biuliograpiiia

Recebemos e agradecemos:
The Rio New's ns. 13, 14, 15, 16 e 17.
Revista de Engenharia n. 206 e 207.
Immigração n. 54.
Monitor Siã-Mineiro ns. 951, 952, 953

e 954.
La Industria Harinera Moderna n. 183

e 184, contendo : La gran casa construetora
de molinos Gebruder Israel, Viena. — La
malta en ei azúcar.— Máquina para fabricar
fibras ó lana de madera.—La cosecha de ce-
reales en Espafía en 1888.— Noticias suei-
tas. La exportación de granos y harinas.
Tráfico de harina en Fiume y Trieste. Anti-
corrosivo. Potência calorífica de los combus-
tibles. Desnaturalización de los alcoholes.
Hogares fumivoros. — Revistas agrícola y
comercial.—Sección de Anúncios.— Esta-
dística Agrícola de Ia GranBretafia.— La
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industria harinera en Rusia.—Noticias suei-
tas. Impuesio sobre el grano en Espaíia.
Exportación de narina húngara en Ingla-
terra. Exportación de granos y harina paraBélgica. Vinos italianos. Cuadros compa-
rativos de Ia mortalidad.—Revistas agricola
y comercial.—Sección de Anúncios.

La Espaíia artística n. 57.
Asociacion Rural dei Uruguai ns. 4,

5e6.
Boletim da Alfândega da Corte ns. 7

e 8.
Correio Official de Goyaz ns. 10, 11,

14 e 15.
Anales dei Instituto Agronômico Vete-

rinario de Buenos-Ayres ns. 15 e 16.
Revista Sul Americana n. 6.
A Immigração n. 55, anno 6".
Memórias da Sociedade Scientifica —

Antônio Airat, México, n. 5.
Confederação Artisticans. 61 e 62.
O Publicador Goyano n. 214.
Revista dos Constructores n. 3, Março.
Revista ão Club de Engenharia n. 2 do

3o anno.
Boletin dei Departamento Nacional de

Agricultura, de Buenos-Ayres, n. 7.
Boletin de Ia Union Industrial Argen-

tina n. 108.
O Trabalho ns. 322 e 323.

MERCADO DE CAFÉ
Entrarão durante o mez Saccas

Pela estrada de ferro D. Pedro II 152,141
Por cabotagem 48,922
Do interior 50,298

Total  251,361

Vendêrào-se durante o mez Saccas
Para os Estados-Unidos 139,284

» a Europa 37,917
» Cabo da Bôa Esperança
• divorsos portos 15,639

Total 192,840
Embarcarão durante o mez Saccas.

Para os Estados-Unidos 139,282
» o Canal e Norte da Europa 27,846
i o Mediterrâneo 10,071
» divorsos portos 15,077

Total  192,276
 203,162 saccas.

6,000 .
 400,084 »

Sahirao durante o mez
Consumo
Stock

.. 6$6(J0

} Nominal.

Rendas Fiseacs c lícvisla dos Mercados

VALORES
Cafó lavado máximo

> superior
. l"bôa I
- .regular  «260
, Io ordinária  6*120
. 2-bôa  B*720
. 2° ordinária  5#4ÕÜ

por peso do 10 kilogrammas.

MERCADO UE CARNE SECCA

Existência :
Do Kio Grande do Sul. 150,000 kilos.
Do Kio da Prata  5.184,000 »

5.304,00010103.

210 rs.
220 .
360 »

O kilo da carne do Bio-Grande vaiou. ..
, , > • do Rio da Prata
, . » . em mantas

ALFÂNDEGA

Importação  4.034:120*325
579:787*130

20:273*060
206:563*102

5:233*025

Exportação ,
Despacho marítimo
Extraordinária
Imposto de 30 "/„ e sello do papel.

Depósitos e impostos.

4.845:976*642
35:782*530

Total  4.881:759*172

liecebedoria....
Mesa provincial.,

2.768:387*095
37:084*201

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA

ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II
Aguardente 48 pipas.
Algodão 81,685 kilos.
Arroz 3,566 »
Cafó 3.138,470 .
Carvão vegatal 1-228'?i5 *
Couros salgados e seccos 288,722 »
Farinha de mandioca 407 »
Feijão 4>880 '
Fumo 24.7,203 .
Madeiras 31,272 »
Milho 23,264 .
Polvilho. 2.21 •
Queijos 118,ilo '
Tapioca „,.„„,. *
Toucinho 2«»o« *
Diversos 971,877 »

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA

ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA
Aguardente 3,200 litros.
Café  1,781,061 kilos.
Couros 1,900 .
Farinha de mandioca  134,770 »
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Feijão 280 kilos.
Fumo 1,540 »
Madeiras 8,880 »
Milho  122,200 »
Telhas e tijolos 10,500 >,
Diversos 32,148 »

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

Abóboras 9,070 unidades.
Aguardente 1,639 pipas.

, 15 barris.
„ 70 garrafões.

Alfafa 8 volumes.
Algodão em fio 108 »

em rama 596,654 kilos.
Alhos 16 volumes.
Alpiste .' 20
Amendoim 1,165 •
Arreios 13 »
Arroz descascado 2,326 sacos.

» com casei 921 •
Assucar 57,200 »
Azeite de peixe 98 volumes.
Baga de mamouo 400 sacos.
Banha 236,214 kilos.
Betas 800 peça...
Biscoitos 15 volumes.
Cabeça de negro (Elixir).. 31 >
Cacào 25 saeos.
Camarões 69 volumes.
Cangica 322 sacos.
Caronas 15 volumes.
Carne salgada 39 »
Cebollas  255,411 resteas.

. 59 sacos.
Cera 66 volumes.
Cereaes 3,146 >
Chapéus de carnaúba 87 »

do Chile 25
» de feltro 37 »

Charutos  1,031,000 unidades
Cocos K',300 ,

. 568 sacos.
Colla 41 volumes.
Conservas 21 «
Couros preparados 84 »

» soceos 1,107 unidades.
Doces 36 volumes.
Esteiras 81 >
Farinha de mandioca .. 3 1,200 sacos.
Favas 1,477 .
Fazenda 262 volutues.
Feijão 17,801 sacos.
Fumo 1,270 kilos.

» em folha 70,411 »
Gergelin 150 volumes.
Gomma 48 »
Graxa 77,338 kilos.
Jacaranda 399 couçoeiras.
Jurubeba 25 volumes.
Lã de barriguda 98 »
Lenha 44,000 aehas.
Lentilhas 5 volumes.
Licores 13 •
Línguas 345 »
Lingüiças 4 ¦»
Madeira 3,887 ds. de taboas

. 9,500 ds. de ripas.
Mangas 12 volumes.
Manteiga 6,381 kilos.
Mate 969 volumes.
Mel 80
Milho 11,052 sacos.

Óleo mineral 8 volumes.
» de algodão 221 »

Paina 56
Palha 00
Parasitas 5 »
Plantas 10 "
Peixe 586 »
Piassaba 835 «
Polvillio 7
Repolhos 8,900 unidades.

_ 5 sacos.
Ricino ...".............. 100 volumes.
Sabão 126 ¦
Sabonetes 29 »
Sal 81,410 litros.
Salsa 86 volumes.
Sanga 1" ¦
Sebo 213,269 kilos.
Sola 4,293 meios.
Tomates 1,310 volumes.
Toucinho 3,985 kilos.
Tueum 7 volumes,
Vassouras 2 »
Vinho 00 •

MERCADO MONETÁRIO

Metaes

Soberanos  8,^910

FUNDOS PÚBLICOS

Apólices de 5 "/„ 970JÍOOO
Empréstimo Nacional de 1868  1:1001000

de 1879  1:005,0000

LETRAS IIYPOTIIECARIAS

Banco de Credito Real do Brazil... 821500
» Predial 60%

ACÇÕES
Banco Auxiliar 170$000

, do Brazil 25O$0OO
, Commercial 242$000
. ultima serie 57$000
, Commercio 230$000

4a serie 18O$00O
. Credito Real do S. Paulo.... 10$500

» do Braz'] 150$000
, Industrial 170*000
. Internacional 262$0OÕ

50 "/ 138$000
. Predial 9Q$0OO
. Rural 290$000
» União de Credito 68$000
» DelCredere 246$000

Mercantil de Santos 220$000
» União dos Varegistas 60$000
. Popular 113$000
. Caixa de Credito 70$000

Commercial de Santos 65$000

CÂMBIOS

Sobre Londres  27 l/s
. Pariz  350 franco.
• Hamburgo  434 marco.
» Itália  350 lira.
. Portugal «.. 19970
» Nova-York 1J.845 dollar.

Typographia laominert & C. —Inválidos, 71.
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N. 5.-MAIO DE 1889
PARTE OFFICIAL

Sessão da Assembléa Geral em
Maio de ISSO

1 de

.PRESIDÊNCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO DR. NICOLAU
JOAQUIM MOREIRA

Achando-se presentes os Srs. sócios
effectivos; conselheiro Dr. Nicolau Joaquim
Moreira, Drs. JoséAugusto Nascentes Pinto,
Agostinho José de Souza Lima, Augusto
Alvares de Azevedo, e Antonio Vaz Pinto
Coelho, Commendadores José Botelho de
Araújo Carvalho, José Hermida Pazos e
Henrique Eduardo Nascente Pinto e João
da Motta Teixeira, de conformidade com o
paragrapho único do artigo 19 dos Estatutos
da Sociedade, o Sr. presidente declarou
aberta a sessão.

Leu-se, foi posta em discussão e appro-
vada a acta da sessão antecedente, effe-
ctuada em 2 de Abril de 1888.

ORDEM DO DIA

Fôrão lidos, postos em discussão e
approvados os seguintes pareceres da Secção
de Finanças.

« A Secção de Finanças da Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional apresenta
á consideração da Assembléa Geral o orça-
mento proposto pelo Sr. Thesoureiro, e que
lhe foi ultimamente remettido, da receita
e despeza da Sociedade para o anno del889,
e é de parecer que pôde ser approvado o
mesmo orçamento; devendo continuar a
vigorar até á approvação do que foi proposto
para o anno de 1890.

« Secção de Finanças da Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional, 27 de

13

Março de 1889.—José Hermida Pazos, pre-sidente interino.»
« Cumprindo o que dispõe o § 2.° do

artigo 20 dos Estatutos da Sociedade Auxi-
liadora da Industria Nacional, apresento a
seguinte :

« Proposta fixando a despeza e orçando
a receita da mesma Sociedade para o anno
de 1889.

« Art. Io. A despeza para o anno de
1889 é fixada na quantia de onze contos se-
tecentos e cincoenta mil reis (11:7509), e
será distribuída na fôrma dos seguintes para-
graphos :

1° Impressões  2:1609000
2o Brochuras 909000
3° Despeza com escolas, con-

forme o orçamento junto. 5:0009000
4o Ao Thesoureiro para que-

bras 400^000
5° Honorário do redactor do

Auxiliador  1:5009000
6o Ordenado ao Escripturario 1:2009000
7o Dito ao Porteiro 5009000
8o Dito ao Continuo e Entre-

gador do Auxiliador  6009000
9o Porcentagem de 8 % ao Co-

brador 197*600
10° Assignatura de jornaes,

compra e encadernação de
livros ; expediente 102*400

«Art- 2o.—A receita da Sociedade é
orçada na quantia de onze contos setecentos
e cincoenta mil reis 11:7509000), que será
realisada com o produeto da renda que, no
decurso do anno de 1889, fôr arrecadada
sob os títulos adiante declarados :

s. A.

fo SLJt o
V?- ÍJ
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1° Prestação do Thesouro 6:0005.000
2° Mensalidades dos Sócios... 1:500$00o
3o Jóias 550$000
4o Juros das Apólices 2:700$00o
5° Assignatura e venda de pu-

blicações 80$000
6o Divida activa cobravel 340$000
7o Extraordinária eventuaes. 580. 000

« Art. 3°.—Toda a despeza que, por
ventura, o Conselho Administrativo autorizar,
e que não esteja incluída em algum dos
paragraphos do art. Io desta proposta, será
feita pelo § 10o.»

«Art. 4.° Parte do excesso que, por ven-
tura, houver da receita sobre a despeza, será
empregada na compra de medalhas para serem
offerecidas :

«l.°Aos autores de escriptos premiados
sobre a agricultura do paiz ;

« 2." Aos fazendeiros que introduzirem
machinas nas suas lavouras, e novos pro-
cessos na manipulação de seus produetos ;

«3.° Aos inventores de machinas e ap-
parelhos com applicação á agricultura e á in-
dustria.

« Art. 5.° O thesoureiro da Sociedade,
independente de autorização do conselho, de-
verá empregar na compra de apólices da
divida publica as quantias que forem arreca-
dadas de remissões de mensalidades dos
sócios-

« Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 1889.
—José Botelho de Araújo Carvalho. »

Orçamento da despeza dos cursos da
Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
para o anno de 1889 .-
Honorários e gratificações aos

professores da Escola Noc-
turna de Adultos  2:160. 000

Ditos ditas aos professores da
Escola Industrial  1:800.080

Ditos ao porteiro das escolas.. 600$00o
Illuminação  240$000
Papel, pennas, tinta e expe-
diente  200$000

5:000$000
Directoria dos cursos da Sociedade Auxi-

liadora da Industria Nacional, 10 de Janeiro
de 1889,—O director, Francisco A. Pessoa
de Barros.

Senhores sócios :—A secção de finanças
da Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional, tendo examinado as contas da receita
e despeza da Sociedade a cargo do Sr • the-
soureiro, commendador José Botelho de
Araújo Carvalho, durante o anno de 1888,
apresenta o seguinte resultado :

A receita do titulo Io produzio 6:000$000
Idem » » 2o 144$000

» » » 3o 48$000
» » » 4o 2:700$000
» » » T 538$693

Saldo existente em 31 de De-
zembro de 1887, em conta
corrente no Banco do Brazil. 386$020

Juros vencidos no corrente anno 68$950
Supprimento feito pelo Sr. the-
soureiro 918$779

Total da receita  10:804$442
A despeza consta de 148 documentos e

importa em :
A do § 1." 1:980$000
Idem § 2.° 90$000

» § 3." 4:037$470
» § 4.° 400$000
» § 5.° 1:500$000
» § 6.° 1:200*000
» § 7.° •.. 499$992
» § 8.° 600$000
» § 9.° 15$360
» § 10 460$650

Total da despeza  10:783$472
« Comparando a receita com a despeza

appareee um saldo de 20$970 na conta cor-
rente do Banco do Brazil; que 0 Sr. thesou-
reiro não julgou conveniente dever retirar,
donde se vê que no anno de 1888 o déficit foi
de 897$809, ficando-se, a dever ao Sr. the-
soureiro 918$779, com que supprio a caixa.

« Continuando a descrever a renda da
Sociedade, e não se tendo arrecadado dos
sócios contribuintes em atrazo, que se qui-
zessem remir mediante o pagamento de 20$
durante o anno próximo passado, a secção é
de parecer:

1." Que se tente esse meio ainda este
anno ;

2.° Que sejão approvadas as contas de
1888;

3." Concluindo propõe ao Sr. thesoureiro,
commendador José Botelho de Araújo Car-
valho, um voto de louvor não só pelo va-
lioso donativo, com que ainda este anno
brindou á Sociedade, como tambem pelo sup-
primento feito á caixa e clareza que se nota
na escripturação da receita e despeza a seu
cargo.

« Sala das sessões em 27 de Março de
1889.—José Mermida Pazos, presidente in-
terino. »

Terminados os trabalhos que tinhão moti-
vado a reunião da assembléa geral, o Sr.
presidente deu-a por encerrada.
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Agronomia
Estações agronômicas

Temos a satisfação de transcrever nes-
tas columnas a petição que ao governo im-
perial acaba de endereçar a lavoura de
Barbacena, reclamando a fundação de um

¦ estabelecimento deste gênero naquella im-
portante cidade mineira:

«Exm. Sr. conselheiro ministro da agri-
cultura.—Aos altos sentimentos patrióticos
de V. Ex. ousamos dirigir esta representação
afim de pedir a V. Ex. se digne realizar
nesta cidade ou nas suas immediações a cre-
ação da Estação agronômica de que está o
governo imperial auturizado a levar a effeito
em virtude de disposição contida na lei do
orçamento, votada o anno passado.

« Ao esclarecido espirito de V. Ex. não
pôde passar despercebida a importância de
semelhante instituição no presente momento
econômico que nosso paiz atravessa depois
da lei 13 de Maio do anno passado.

« A iniciação de novas culturas e a
adopção de modernos systemas de exploração
agricola são na actual quadra, amais intensa
preoccupação dos agricultores desta provin-
cia, especialmente dos desta zona, onde ou-
tr'ora, conforme está na lembrança de todos,
se cultivarão com vantagem, apezar dos
processos rotineiros, a vinha, o linho, o trigo,
a cevada e outros artigos de producção
apropriados aos olimas frios e temperados.

« Os agricultores abaixos assignados
estão no propósito de restaurar por meio de
methodos racionaes e modernos estas anti-
gas culturas de incalculáveis resultados para
o desenvolvimento da riqueza do império.

« Sentem-se, porém, baldos de umas
tantas informações praticas indispensáveis
ao emprehendimento convenientes dos ditos
ramos de producção.

«Dados seguros e instrucções úteis
sobre climatologia, agentes fertilisantes,
qualidades do solo, processos aratorios apro-
priados aos mencionados ramos de cultura
só especialista ou profissional competente
pôde fornecer aos abaixos assignados con-
forme moderna orientação agronômica.

« E' a necessidade destes dados e des-
tas instrucções é intuitiva, não sendo de so-
menos importância o seu alcance real e uti-
lidade immediata para as culturas alludidas.

«A imprescindibilidade, pois, de um
estabelecimento —¦ foco de esclarecimentos
práticos sobre agricultura — torna-se evi-
dente para satisfação do empenho de tran-
sformação de que está possuída esta parte
da lavoura mineira.

« Pedindo a V. Ex. a creação de uma
Estação agronômica nesta cidade ou em suas
immediações, têm os abaixo assignados
tambem em vista o benéfico influxo que ella
por certo exercerá sobre o desenvolvimento
do importante núcleo colonial—Rodrigo Silva
—situado a dois kilometros de destancia
desta cidade.

« Com effeito, é bem de vêr-se que aos
colomnos do núcleo serão de grande proveito
e de muita vantagem as informações prati-
cas de toda a ordem que naquelle estabele-
cimento elles poderão obter acerca da agri-
cultura do paiz, muito differente sob diver-
sos aspectos da que elles conhecem e pra-
ticárão em seu paiz de origem.

« Proporcionando a V. Ex., mais uma
vez, oceasião para recommendar seu illustre
nome á henemerencia dos mineiros, com a
creação da Estação agronômica nesta pro-
vincia, protestamos desde já a V. Ex. a
nossa profunda gratidão por tão assignalado
beneficio á provincia de Minas-Geraes.

« Barbacena, 8 de Abril de 1889. »
Seguem-se as assignaturas.
A idéa merece-nos os mais vivos ap-

plausos.
Ha sete annos o redactor chefe desta

folha, o conselheiro Dr. Ruy Barboza no seu
projecto de reforma do ensino secundário e
superior, apresentado á câmara dos de-
putados, em nome da commissão de instrucção
publica, aos 13 de Abril de 1882, propunha
organizar-se um systema de educação agri-
cola no paiz mediante a creação de varias
estações agronômicas e hortos de experien-
cias com uma fazenda modelo e um Instituto
Nacional Agronômico na capital do impe-
rio.

As primeiras estações agronômicas de-
vião estabelecer-se uma em S. Paulo, uma
em Minas, uma no Rio de Janeiro, uma na
Bahia, uma em Pernambuco, correspon-
dendo-se entre si pelos seus directores.

Agora teríamos que acerescentar a
essas provincias, não esquecendo entre ellas
o Ceará.

O Instituto Nacional Agronômico, des-
tinado a dar aos alumnos, que o frequen-
tassem, o curso superior de agricultura,
impunha a creação destas cadeiras: ma-
chinas e instrumentos agricolas; chimica
applicada á agricultura ; economia rural do
Brazil; horticultura, arboricultura e sylvi-
cultura, culturas especiaes, zootechnia, tech-
nología, legislação e direito agricola. O pro-
gramma de estudos distribuía-se assim.
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1° anno
Io Chimica minerai \
2o Phys/ca e meteorologia /Na faculdade
3 Botânica i d ¦ Medicina.
4° Zoologia e anatomia comparada.../
5o Mineralogia (No Mu^eu Na-

( cional.
2o anno

1° G-eolo ;ia ¦.... (No Museu Na.
2o Paleontolog'a ( cional.
3o Chimica orgânica (Na Fi'culitade
4o Chimica ansilytica ( de Medicina.
5o Agricultura (No Museu Na-
6o Mu chinas e instrumentos agricolas( cional.

3o anno
1° Chimica applicada à agricultura.
2o Zo itechnia '...
3o Economia rural do Brazil
4° Legislação e direit > agricola
5o Horticultura, arbnicultura e syl-

vicultura \No Museu Na-
0° Technologia agricola  cional.
7o Cultura de café, canna de assucar

algodão, cacáo, chá, quina, hor-
racha e outras existentes no pniz
ou adaptáveis a ello /'

Em abono da innovação que sttggeria,
expôz o redactor-chefe do Diário, no parecer
justificativo do projecto, amplas considera*
ções, demonstrando o valor, o alcance e a
necessidade desse melhoramento.

Sabemos que a leitura desse parecer e
da monographia de Grandeau, ambos propor-
cionados ao Sr. Senador Antônio Prado por
um amigo commum a elle e ao autor do pro-
jecto, rasgarão ao ministro da agricultura
o horizonte, que o levou a promover, na as-
sembléa geral, a consagração legislativa
desse pensamento, graças aos seus recursos
de membro do governo, que, em 188í, fal-
tavão ao simples deputado iniciador da
idéa.

Parece-nos, pois, da maior opportuni-
dade, em commentario e reforço á petição
dos lavradores de Barbacena, extrahir para
aqui,do limbo das publicações parlamentares,
as reflexões, em que, ha tão longos annos,
esteiavamos a nossa proposta.

Dizia o parecer :

INSTITUTO NACIONAL AGRONÔMICO

« E' creação do substitutivo, que ora
temos a honra de ofierecer.

« Não ha para este paiz necessidade
mais imperiosa, de mais actualidade demais
alcance.

« Não se trata de uma escola própria-
mente pratica, destinada a formar admirado-
res de trabalhos agrícolas. Essa instituição
tocaria particularmente ao ministério da
agricultura.

-« O novo ensino é creado para as classes
que possuem a riqueza rural, e das quaes

depende, portanto, a direcção da lavoura no
paiz.

« Tende os profissionaes práticos que
quizerdes,os melhores engenheiros agrícolas,
os mais hábeis administradores de fazendas;
se o proprietário não estiver preparado para
comprehender as indicações, os conselhos, as
propostas do auxiliar illustrado,a quem tiver
incumbido a gerencia das suas propriedades,
baldado será tudo. A ignorância, revestida
da tríplice arrogância da sua cegueira men-
tal, da autoridade da sua opulencia e da su*
perioridadeda-*, suas pretenções.rirá do pobre
subordinado, a quem não restará senão es-
quecer o que aprendeu, e entregar-se _á ro-
tina do amo invencível na sua incredulidade,
no seu desdém, na sua soberba.

« Não podem admittir melhoramentos
aquelles cuja educação não permitte aquila-
tar-lhes o valor, perceber-lhes a utilidade,
entender os interesses que aconselhão a sua
adopção. Eis a causa principal da quasi im-
mobilidade, do espirito anti-progressista da
nossa agricultura. Quando a classe que tem
nas mãos e governa uma grande industria,
não está na altura de a encaminhar e prós-
perar,essa industria necessarimente definha,
e pôde até correr o risco de perecer.

« Foi para preencher essa lacuna, pro-
fundamente deplorável, incalculavelmente
funesta ao paiz, que concebemos o pensa-
mento desta instituição, para a qual aliás en-
contramosjá mais de metade dos elementos
precisos nos cursos existentes de sciencias
naturaes.

« Este instituto não dispensa as escolas
praticas, para a preparação dos homens de
trabalho, dos serventuários hábeis, dos pro-
fissionaos adestrados no amanho scientifico
do solo,—escolas que naturalmente nãotar-
daráõ em surgir. Entretanto, o proprietário,
a quem a sciencia abrio os olhos, pôde desde
já angariar no estrangeiro auxiliares compe-
tentes, capazes de prestar-lhe optimos ser-
viços.

« A condição essencial é entenderem-se.
Este o intento do curso superior de agricul-
tur a.

« Dentre 18 cadeiras que o compõem,
apenas foi necessário crear de novo sete, não
comprehendendo a de zootechnia; das quaes
descontadas as tres que sobrão do Muzeu,
reduz-se o augmento a quatro professores,
com tres substitutos.

« Em França, o Instituto Nacional Agro-
nomico encerra os seguintes cursos. (Accres-
centamos os nomes dos lentes para mostrar
pela alta significação da mór parte delles a
importância que alli se attribue a essa insti-
tuição):
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« 1. Technologia agrícola.—A. Girard,
professor no Corservatoire des Arts et Mé-tiers ;

« 2. Zoologia.—Blanchard, membro do
Instituto;

« 3. Minenlogia.—Carnot, engenheiro
de minas, professor na escola de minas;

« 4. Geologia.—Bélesse, membro do In-
stituto, inspector geral das minas;

« 5. Horticultura, arboricultura e viti-
cultura.— DuBreuil;

« 6. Physica e meteorologia.—Duclaux,
doutor em sciencias;

« 7. Chimica geral.—Grimaux.« 8. Engenharia rural.
« 9. Economia rural. —Lecouteux, se-cretario geral da Sociedade, dos Agricultores

de França;
«10. Legislação e direitoa gricola. —

Victor Lefranc, antigo ministro da agricul-
tura;

« 11. Agricultura geral.— Moll, lente
no Conservatoire des Arts et Métiers;

« 12. Chimica analytica. — Peligot,
membro do Instituto;

« 13. Botânica.— Prillieux, lente na
Escola Central das Artes e Manufacturas.

« 14. Anatomia e physiologia. — Ré-
gnard, director adjunto do laboratório de
physiologir na Sorbonna;

« 15. Agricultura comparada.—Risler,
membro da sociedade Nacional de Agricultura
de França;

«16. Zootechnia.—Sanson;
« 17. Chimica applicada á agricultura.—Schloesing, director da Escola de Appli-

cação das manufacturas do Estado ;« 18. Sijlvicultura. — Tassy,' conser-
vador das florestas;

« 19. Mecânica.— Tresca, membro doInstituto.

_ « Mais: tres chefes de trabalhos, 14 re-
petidores e tres preparadores ;

« Incumbido da direcção dos laboratórios
de investigações, o professor Boussingault,
membro do Instituto.

« Um conselho de aperfeiçoamento emfimde 15 membros, entre os quaes figurão seismembros do Instituto e os nomes famosos deDumas, Pasteur e PaulBert. (1)
A creação das estações agronômicas nãose pôde absolutamente demorar : ellas são ocomplemento forçoso do estudo scientifico daagricultura; são, por assim dizer, em relação

(1) Mimstére de 1'Agriculture et du Commerce —Direcione de lAgrecullure.-Enseignement supérieurde 1'agriculture.-Instituí National Aqronomique -Progremme.—Pms. Imprimerie nationale 1880 
'

á lavoura, o que o laboratório é para a chi-
mica, para todas as sciencias de applicaçao.

_ «Os tópicos seguintes que tomamos ao
utilissimo livro de um dos mais consummados
sábios europeus neste assumpto, o illustre di-
rector da estação agronômica de Leste, em
França, dão idéa dos fins dessa instituição,
sem a qual não é possivel mais, hoje em dia,
dar um passo em agricultura.

« As estações agronômicas vêm a ser es-
tabelecimentos scientificos, cujo objecto é:

« 1." Estudar experimentalmente com
todos os recursos que põem á nossa disposição
os progressos das sciencias physicas e na-
turaes, os problemas que entendem com a
producção vegetal e animal.

«2o Colher, o mais qiie se possa, das ex-
periencias chimicas e physiologicas execu-
tadas nos seus laboratórios e nos seus hortos
de experiências, conclusões applicaveis á
pratica, já no tocante á cultura do solo, jáno que respeita á creação ou á ceva do gado.

«Repito, e não será jamais demasiada
insistência : não se trata aqui de tentativas
impiricas, que por ahi qualquer poderáexecutar, mais ou menos bem succedida-
mente, dessas tentativas que, de ordinário,
têm redundado para os seus autores em de-
cepções, imputadas, freqüentes vezes mui
sem razão, ás doutrinas scientificas, que com
esses ensaios nada têm de commum.

« A idéa dominante, a que corresponde
á estação agronômica, é a de introduzir o
methodo experimental no estudo dos phe-nomenos biológicos, quer nos occupemos com
as plantas, quer com os animaes: necessi-
dade evidente hoje para todos os que tem
acompanhado com alguma attenção o movi-
mento scientifico da nossa época.

«Ahi está o porvir da agricultura.
Agora só o methodo experimental lhe abrirá
o caminho do progresso. (2)

« O movimento, imprimido em 1840, com
o seu livro Ueber agrikultur-chemische Ver-
suchs Stationen (Estações de experiência de
chimica agrícola), pelo barão Liebig, a quemcabe a gloria de ter feito pela sciencia agri-
cola o que_ Claude Bernard fez pela medicina,
adquirio immediatamente uma acceleração
prodigiosa, e venceu em pouco tempo drs-
tancias incríveis. A Saxonia iniciou essa
instituição, que lavrou pela superfície da
Allemanha inteira com a mais extraordinária
rapidez. Eis as estações agronômicas, esta-belecidas alli de 1851 a 1868:

(2)L. Granmau : Station agronomia ue et labn.ratoires agncoles. Paris, 1869 pag. 78-
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j^°eckern  Saxonia 1851
i ifemnite  Soxonia 1853
à. Halle  Prússia 1854
t*/aSa  Bohemia 1855

£°?n Prússia Rhenana. 1856° Uahme Brandeburgo.... 1857
l Pommeritz  Saxoniu 1857

o lda-Marienhüte
(transferida paraBreslau em 1868) Silesia 1857¦J Weende  Hannover 1857

|0 
Heidau  Curhesse 1857" I-sterburg  Prússia 18581^ Carlsrühe  Baden 1859

lo Kuschen  Posen 1862
14 Brunswick  Brunswick 1862
loteia  Thuringe 1862
J» Dresd  Saxonia 1862
17 Regenwald  ' Pomerania 1863
lo Liebwerd  Bohemia 1864
19 Munich  Baviera 1865
20 Hohenheim  Wurtemlerg 1865
21 Coethen  Aiihalt 1865
22 Sülzmiinde  Prússia 1865
23 Memmmgen(tv;is-

ladada, em 1868,
para Augsburg). Baviera 1865

24 Lobositz  Bohemia 1865
25 Bnjreuth  Baviera 1866
26 Wiesbaden]  Baden 1868
27 G-oerz  Áustria
28 Klosterneuburg. Áustria 1868

«A Associação Agricola Suissa fundou,
em 1863, á semelhança dos estabelecimentos
allemães, quatro estações alpestres, nos
cantões de Berne, Schwitz, Grisões e Fri-
burgo.

«Em Stockolmo (Suécia) a Sociedade
Real de Agricultura inaugurou, desde 1863,
uma estação dirigida pelo professor Muller,
hoje subvencionada pelo Estado e proprie-
dade do governo.

« A Hollanda possue, ha 11 annos, um
estabelecimento análogo, Horto de ensaios,
de Devinter.

« A França inaugurou, em 1868, a sua
primeira estação agronômica, a de Este, em
Nancy.

« Eis os estabelecimentos cuja fundação
propomos ao paiz que se inculca de essencial-
mente agricola, e que, todavia, não possue
uma só dessas instituições de necessidade
elementar, de que só a Áustria, a Suissa e
os paizes allemães contavão, já ha quatro
annos, trinta e duas.

« Temos dado um idéa de sua utilidade.
Agora, definiremos mas precisamente as suas
funcções, soccorrendo-nos á autoridade ma-
gistral da palavra do sábio, a que acima nos
arrimámos, o illustre chimico, agrônomo e
physiologista Grandeau, um desses homens
que o governo deverá fazer todos os esforços
para chamar ao seio do paiz, se quizer
plantar sinceramente entre nós esses esta-
belecimentos incommensuravelmente fecun-
dos; porque tudo nessas creaçôes depende

vitalmente do pessoal que as inaugurar.
O Brazil não tem homens provectos para
essas applicações. Talentos e babeis theo-
ristas não nos faltão. Mas profissionaes
práticos neste gênero, não os conhecemos

«Escreve Orandeau.
« Podem-se grupar sob quatro capítulos

principaes os fins, a que annão as associa-
ções fundadas com o desígnio de propagar
as estações agronômicas:

« 1 ."Investigações e experiências acerca
da producção vegetal e animal. A palavra
producção adopta-se aqui na suaaccepção
mais lata : comprehendo, a um tempo, inda-
gações acerca dos vários ramos da physio-
íogia vegetal e animal, da zootechnia, da
chimica physiologica e da meteorologia, en-
carada sob o aspecto da vegetação.

«2.° Propagação, pelo ensino oral, da
sciencia agronômica, dos conhecimentos
adquiridos no laboratório e nos hortos de
experiência da estação. Ensino nômada ou
regular Conferências. Conselhos aos lavra-
dores.

« 3." Publicação dos trabalhos effec-
tuados na estação. Eelatorios annuaes, ou
revistas periódicas.

« 4.° Investigações especiaes e ana-
lyse de terras, águas e estrumes, a pedido
de particulares, inspecçao das fabricas de
adubos artificiaes.

«5.° Provocar nas explorações ru-
raes da região, a creação de hortcs de expe-
riencia, estabelecidos segundo um plano
uniforme, que permitia coüigir de verifica-
ções effectuadas em solos differentes, mas
em condições idênticas (quanto aos extrumes
experimentados e ás plantas cultivadas),
conclusões precisas applicaveis á pratica.

« As commissões para o estudo da cul-
tura do chá e café em Ceylão fundão-se na
importância dessas duas lavouras para o
paiz. A primeira é a fonte principal da
nossa riqueza agricola. A segunda, que não
existe entre nós senão em limitadíssimos
ensaios, offerece-nos o mais amplo e opu-
lento futuro, especialmente nas provincias
de S. Paulo e Paraná, onde já se têm colhido
como amostra, resultados admiráveis.

« Os hortos de experiência, que propo-
mos se criem na provincia de S. Paulo, em
Campinas, para a demonstração pratica dos
estudos feitos pelas commissões, e appli-
cação ao paiz dos conhecimentos obtidos,
correspondem a uma necessidade, que o
exemplo do procedimento do governo inglez
não permitte contestar.

« A fazenda modelo, cujo estabeleci-
mento nos parece também de incontestável
utilidade pratica, será, por assim dizer, o
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museu vivo dos estudos agricolas]~e "o 
maior

passo para a fundação da escola especial de
agricultura, desideratum cuja urgência co-
meça a se fazer sentir imperiosamente.»

(Diário de Noticias).

Exposições
0 Brazil na Exposição Universal de Pariz

(Correspondência do Jornal do Commercio)

A commissao franco-brazileira trabalha
dia e noite, porque, compondo-se o syndicato
de 15 membros apenas (dez brazileiros e cinco
francezes)eachando-se ausentes quasi sempre
dous delles, recahe todo o trabalho sobre
os outros 13, que devem occupar de assum-
ptos muitodiversos: edificação dos pavilhões,
descriminações dos productos, organização do
catalogo, classificação dos productos por
grupos e classes, disposição dos mesmos, in-
stituição do jury, etc.

O syndicato não se tem limitado a essa
ingente tarefa. Depois de organizar, por ini-
ciativa do Visconde de Cavalcanti, um rói de
relatores, que estudarão tudo quanto appa-
recer na Exposição Universal, que possa in-
teressar nosso paiz, afim de escreverem tra-
balhos que serão publicados, pensou em fazer
com que o Brazil tomasse parte activa nas
discussões da mór-parte dos 69 congressos
officiaes que estão annunciados e que ceie-
braráõ suas sessões durante a Exposição.

Nesse intuito foi nomeada uma commis-
são composta dos Srs. Visconde de Cavai-
canti, Barão de Teffé, Fernandes Pinheiro
Eduardo Prado e Santa Anna Nery. '

A commissao reunio-se hontem, achando-
se apenas ausente o Visconde de Cavalcanti,
que ainda não regressou da sua digressão á
Itália. Propõe ella para os diversos congressos
os seguintes brazileiros:

Visconde de Cavalcanti: propriedade ar-
tistica, propriedade industrial, participaçãonos benefícios, sciencias geographicas;

Barão de Teffé: aeronáutica, obras ma-
ritimas, salvamento, chronometria, biblio-
graphia das sciencias mathematicas, unifica-
ção da hora;

Marechal Ancora: obras de assistência
em tempo de guerra;

_ Barão da Estrella: assistência publica,ensino secundário e superior, intervenção do
Estado no preço dos gêneros, descanço he-
bdomadario;

_ Conselheiro Dantas: ensino primário,ensino technico, commercial e industrial;

Barão do Rio-Branco: estatistica, hy-
drologia e climatologia;

Barão de Ourem : instituições de pre-
videncia;

Barão de Albuquerque: alcoolismo, obras
e instituições femeninas;

Barão de Marajó: melhoramento da
sorte dos cegos, congresso da paz, sociedades
cooperativas do consumo ;

Conselheiro Ladisláo Netto : anthropo-
logia criminal, anthropologia e archeologia
prehistoricas, zoologia;

Fernandes Pinheiro: processos de con-
strucção, utilisação das águas fluviaes ;

Eduardo Prado: sciencias, sthnogra-
phia, intervenção do Estado no contracto de
trabalho, congresso monetário, transmissão
da propriedade real;

M. Augusto Teixeira: accidentes do tra-
balho, congresso dos architectos;

A. Klingelhoefer: sociedades por acção;
Capitão Alves Barbosa : mecânica ap-

plicada;
Dr. Souza Leite: medicina mental psy-

chologia e physiologia;
Eduardo Ferreira Cardoso: exercícios

physicos na educação;
Carlos Ferreira de Almeida: casas de

habitação baratas;
Leitão: padaria;
C. Alvim: minas e metallurgia ;A. Ferrão : questões coloniaes, círculos

de operários;
Lemos Bastos : electricidade ;Huet Bacellar: meteorologia, photo-

graphia celeste ;
Pedro Américo : protecção das obras de

arte e dos monumentos;
Dr. Pires Farinha e S. de Sá Valle: hy-

giene e demographia;
A. Michel: industria e commercio ;Glaziou : horticultura;
Major Bentes: congresso colombopliilo ;SanfAnna Nery: instituição de credito

agrícola, intervenção do Estado na emigração
e immigração, sociedade dos homens de let-trás, tradições populares.

Ficarão reservados diversos congressos
como os seguintes: chimica therapeutica, ta-chygraplua, bombeiros, arte dentaria, ho-mceopathia, medicina legal, veterinária
otologia e laryngologia, etc.

Exposição Universal de Pariz em 1889
{Gazela de Noticias)

A exposição universal de 1889, que seinaugura hoje em Pariz, ó o maior aconteci-mento industrial do anno, e occupa a atten-
ção do mundo civilisado.



O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 105

Parece-nos, pois, de interesse recordaras circumstancias que acompanharão o nas-cimento desta vasta empreza, e indicar osystema de sua organização.
Em um estudo sobre a origem e planoda exposição fornece-nos o Sr. Charles Yri-arte excellentes informações, e lembra ascausas porque se tornou universal esta festa,

que devia ser a princio exclusivamente na-cional.
Datava de 1883 o projeeto, e foi em1884 que o Sr. Rou vier, por oceasião denomear a commissão de estudos, declarou aexposição—universal e internacional.
O presidente dessa commissão assim

definio a índole da grande festa industrial :
« A exposição de 1889 terá o caracter

de uma exposição centenária, resumindo o
que a liberdade do trabalho, inaugurada em
1789, data econômica e'ao mesmo tempo data
política, produzio relativamente ao pro-
gresso no correr do século, que se completa
agora.

« A esse exame da situação econômica
universal é que são convidadas todas as
nações».

Pensou-se primeiro em confiar a expo-
sição a iniciativa particular, ficando o go-verno estranho a ella; mas era contar de
mais com essa iniciativa em tempos tão pre-carios ; e era tambem abrir largo campo á
especulação. Resolveu-se por isso deixar a
responsabilidade da empreza ao estado, como
se fez em 1878, mas adoptando-se o systema
mixto da organização pelo estado com o
concurso de uma sociedade de garantia.

Já em 1867 fora ensaiado esse systema
e realizarão-se então tres milhões de renda,
ao passo que em 1878 o déficit attingio á
somma de 21 milhões.

O estado á testa da exposição dava á
empreza a segurança que só elle pôde garan-
tir ; e o concurso de todos contribuindo com
um fundo de garantia era a responsabilidade
individual de cada subscriptor, que se tor-
nava parte interessada.

Obtinhão-se assim as vantagens dos
dous systemas.

A commissão de estudos havia tomado
por base a somma das despezas de 1878,
que se elevava a 53 milhões, mas, conside-
rando que só o Trocadero tinha custado 13
milhões, ia ella fixar para as despezas de
1889 a somma total de 43 milhões. E' justo,
porém, dizer-se que desta vez é muito maior
o aspaço oecupado, creando-se, além disso,
um novo annexo muito importante, o da es-
planada dos inválidos.

Em 1855 oecupava a exposição 116.000
metros quadrados; em 1867 oecupava

14

163.000 ; 289.000 em 1878, e finalmente
291.000 em 1889.

Os 43.000 tiverão a seguinte appli-
cação :

Construcção, arrumação serviço cen-
trai 36.185.000.

Edificação especial para agricultura
2.600.000.

Organização da exposição de pin-tura, esculptura, e da nave para distribui-
ção das recompensas 1.215.000.

Fundo de reserva para eventuaes
3.000.000.

Accrescentemos desde já que o ministro "
de então, de accordo com o governo, impu-
nha aos construetores a obrigação de dedu-
zirem dos 43.000.000 uma subvenção desti-
nada ao Sr. Eiffel, que havia apresentado
directamente á autoridade competente um
projeeto para se levantar uma torre de 300
metros de altura.

Como fazer face a essa despeza de 43
milhões ?—O estado ia votar uma subvenção
de 17 milhões—A cidade de Pariz daria 8 mi-
lhões.—A sociedade de garantia, que es-
tava a formar-se, entraria com 18 milhões.

Este capital representava os grandes es-
tabelecimentos financeiros, as grandes com-
panhias de caminho de ferro, cada uma das
quaes subscreveu 500,000 frs., as altas per-sonalidades da sociedade franceza reunidrs,
e os representantes das finanças, cada um
em seu caracter privado ; além dos milhares
dos subscriptores benevolos, patriotas con-
vencidos, financeiros, funecionarios, opera-
rios mesmo, que havião formado como queum syndicato para poderem subscrever pe-
quenos bonds de 1.000 francos.

O Bon Marche e o Louvre subscreverão
cada um 500,000 francos.

Como compensação ao esforço geral e á
generosidade de todos, o estado deixa para a
sociedade as receitas da exposição ; mas ella
renunciará os lucros, logo que se tenha em-
bolsado dos seus capitães.

Esse fundo de garantia de 18 milhões
de receita certa, subscripto em 5 mezes, sem
a menor publicidade e em familia, por assim
dizer, elevou-se a 22 milhões e não se en-
cerrou oficialmente a subscripção.

A quem quizer saber como é que o es-
tado, tendo embora o dever de proteger e
patrocinar effectivamente em tão solemnes
circumstancias, podia indemnizar-se, pôde-se responder que elle tratava de crear, poresse facto mesmo do concurso enorme dos
cidadãos e dos povos, um movimento com-
pensador e um augmento de renda evidente,
producto do imposto publico. Quanto á ci-
dade, é fora de duvida que, se não fazia o

s. A.
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melhor negocio, especulava ao menos sem o
menor risco.

Os direitos de entrada dos gêneros ac-
crescidos ao consumo normal satisfazem á
larga a sacrifícios de dinheiro.

A applicação" effectiva do capital de 43
milhões é fiscalizada por uma commissão de
43 membros nomeados pelo estado, pela mu-
nicipalidade de Pariz e pelos accionistas.

A exposição divide-se em tres grandes
secções :—a agricultura, que nutre o homem;
a inãustri, que o veste e o abriga ; as bellas-
artes, que lhe elevão e cultivão o espirito.

Essas tres secções formão nove grupos:
Io, obras de arte ; 2o, educação e ensino ;
3o, mobílias e accessorios ; 4o, tecidos ; 5o,
industrias extractivas ; 6o, ferramentas e
processos das industrias metallicas ; 7 o, pro-
duetos alimentícios; 8o, agricultura, viti-
cultura, piscicultura; 9o, horticultura.

Tal como pórtico magestoso de templo
de vida moderna, proscênio alteroso do es-
pectaculo que a exposição dá aos visitantes,
mostrão-se a elles as transformações sueces-
sivas pelas quaes tem passado o homem desde
os tempos mais remotos até estes dias. Ve-
rão os visitantes como o homem em luta com
a natureza pouco e pouco a venceu e a do-
moupara si ;-como os seus órgãos se apura-
rão e a intelligencia se lhe desenvolveu ;
por que série de esforços incessantes, de tra-
halhos continuados e immensos, passou o
homem do estado primitivo ao estado actual
da sua civilisação.

Esta secção tem o nome expressivo de
Historia do trabalho, ou como diz o program-
ma citado pelo escriptor a que nos repor-
tamos—Exposição retrospectiva do trabalho e
das sciencias antropológicas. Essa demon-
stração se fará pelos objectos expostos.

A astronomia mostrará o telescópio de
Galileo em oposição aos maiores telescópios de
hoje ; a mecânica concorrerá com o original
da primeira machina a vapor de Stephenson
e com a South Kensington dos Cail e dos
Schneider. E' verdadeira «lições de cousas»
que serão completadas por conferências no
salão da exposição, sobre a marcha da hu-
manidade para a perfectibilidade.

Futura Exposição Universal Argentina
Em 1892 pretende a Republica Argen-

tina reaíisar uma grande Exposição Uni-
versai.

O terreno indicado para este grande
commettimento dispõe de uma área capaz de

conceder a mais de 25,000 expositores o es-
paço de 2, 4, 6, 8 e 16 metros quadrados.

Nesta exposição terá o visitante o prazer
não só de apreciar os produetos naturaes e os
resultantes da actividade humana, como
tambem o de vêr quaes as operações que soffre
o producto natural primitivo até chegar ao
gráo de perfeição industrial, examinando e
comparando os diversos systemas technicos,
admirando as novas invenções e o melhora-
mento que a chimica e a physica vão impri-
minde nos diversos ramos industriaes.

Os fins desta exposição, segundo colli-
gimos do Boletin de Ia Union Industrial Ar-
gentina são os seguintes e dignos de certas
ponderações.

l.° Dar a conhecer o perfeito desenvol-
vimento da joven Republica Argentina.

2." Travar relações amistosas com todos
os paizes.

3." Obter dos paizes cultos ensinamen-
tos proveitosos.

4.° Fomentar e adiantar as prosperas,
posto que jovens, industria e agricultura do
paiz por meio das machinas aperfeiçoadas, que
figurarem na exposição.

5.° Dar por este motivo maior valor ao
immenso solo nacional que ainda se acha em
estado virgem, possuindo aliás todos os ele-
mentos de fertilidade.

6." Introduzir novas industrias, melho-
rando as existentes em relação a época actual
e fazendo convergir para o paiz capitães e
intelligencias estrangeiras.

Sob as ordens de uma commissão geral
trabalharão 30 commissões administrativas
cujos presidentes podem ser membros do Di-
rectorio.

Além destas commissões 25 outras es-
peciaes e compostas de industriaes e pessoas
competentes com os seus respectivos chefes
tomarão a seu encargo os 25 grupos de que
se comporá a Exposição, inspeccionando tam-
bem as officinas e fornecendo todas as infor-
mações reclamadas pelos expositores.

Para este grande empreliendimento tra-
ta-se de formar uma sociedade com um ca-
pitai de oito milhões de pesos divididos em
acções de cem pesos cada uma.

Quando o Brazil que se julga a pri-
meira nação da America do Sul executará o
que vai emprehender a Republica Argen-
tina?
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torio

Physica Meteorológica
Climatologia do mez de Abril

Communicão-nos do Imperai Observa-

Elementos
cl1mat0l0gic0s

Altura barometrica média..Temp. média de mez
M,ax. therm. absoluto
Min. therm. absoluto

Ventos dominantes.

Humidade média
Evaporação total ,.]
Altura da chuva cahiala...
Numero de dias de chuva.
Idem de tro voada
Idem de nevoeiro
Idem nublados .'
Idem claros \
Nebulos, média do mez'..
Ozone, média mensal

Valores
normaes e
extremos

757 .11
24o,5
33°.5
17°,0

NW(21), SSE
(21) NE (IE)

1889

10.1»
112™'

.0

.0
8
2

11
16
11

5,1

756""»,96
25°,0
34°,0
20°,0

SE (25). NW
16 cal. (15)

79.1
85,m,9
65 .5

7
3

16
14
16

4,6
0,7

« Fôrão 14 os dias nublados, sendo a
nebulosidade média do mez 4,6 ou 0,8 menor
que o valor normal.

« Assim como no mez de Março, a média
do ozone no mez de Abril foi bastante pe-
quena, sendo representada apenas pelo valor
0,7.

« Eis o resumo do mez e quanto a va-
lores numéricos da comparação facilmente
serão tirados do quadro acima. »

« Pelo que acima vê-se facilmente quaesos factores climatologicos que mais se afãs-
tárão dos valores normaes porém sobre alguns
vamos demorar nossa attenção.

« A pressão atmospherica média do
mez pouco differe do valor anormal e o mesmo
acontece com a temperatura, quejá este mez
não foi tão rigorosa.

« Os valores extremos da temperatura
fôrão 34°,0 (max. absoluta e 20",0 min.
absoluta), sendo como vê-se sua amplitude
de variação 14°,0.

« O regimen dos ventos foi alterado,
visto que o vento SSE, que occupava o pri-meiro logar, desappareceu, cedendo este ao
SE, que no mez passado foi logo seguido do
NW e das calmas. Eis os ventos dominantes
do mez com as suas porcentagens :

SE 25%
NW 16°/o
Calma  io °/°
NE io'/*

« A evaporação 85" .9 foi menor que o
valor normal. Quer quanto ao numero de dias
de chuva, quer quanto á quantidade de chuva
recolhida, o mez de Abril foi pouco chuvoso,
porquanto a quantidade d'agua recolhida é
pouco mais de metade do valor normal e o
numero de dias de chuva menor.

« Fôrão tres os dias de trovoada, sendo
digno de nota o dia 27, em que houve em
poucos instantes diversas descargas electri-
cas.

« O nevoeiro que só se patenteou du-
rante 16 dias, podemos dizer sem receio, que
reinou durante todo o mez.

Chimica analytica
Analyses de algumas gramineas (forragens) existentes

no Brazil e nos Estados-Unidos

Cynodon dactylon
GRAMA DAS BERMÜDAS

Herva sapo, graminha, mate-me embora
(no Brazil)

Prim. finulyso 8og. anulyas
Óleo i)23
°êra o,36
Assucar 8 17
Gomma e dextrina 3,'.59
Cellulose 23,57

» amylacea 29,30
Alcali extract p,23
Albumina 13,59
Cinzas, 7,96

1,86
0,36
6,56
9,29

24,55
27,33
12,64
11,15
6,16

CINZAS

9,61
22,83
00,42

Seg. anal.

6,66
22,99

13,44
5,00
6,20
9,37

30,29
6,05

Potassium 
Oxydo de potassium K.,0
SodiumNa  ."..
Oxydo de calcium Ca 7,99

» » magnesium Mg().. 2,96
Ácido phosphorico P206.... 5,09

» sulfurico SO3 11,31
Silica Sio2 30,27
Chloro Cl 9,46

Esta gramineavegeta maravilhosamente
na Geórgia, ondo é conhecida pelos nomes de
Bermuda Grass, Wire Grass e Schutotu
Grass.

O cynodon dactilon é de origem eu-
ropéa, e fôrma o pasto mais commum das
índias orientaes, sendo considerada uma das
melhores forragens, já pelos elementos nutri-
tivos que fornece, já pela tenacidade com
que se reproduz, qualquer que seja a natureza
do terreno e a influencia climaterica.

Sobre esta forragem escreverão suas
observações Mrs. Howard, Killebrew, Mohr,
coronel Qane, profissionaes que examinarão
o cynodon na Geórgia, na Louisiania, no
Texas, 110 Tenesse, em North e Sout Caro-
line, etc.
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Panicum crusgalli
Oleo 1,54
Cera 0,57
Assucar 13,87
Gomma e dextrina 5,07
Cellulose 32,27

» amylacea 21,37
Alcali extract 11,03
Albumina 4,14
Cinzas 10,14

CINZAS
Potassium 12,00
Oxydo de potassium K20...... 13,26
SodiumNa •••• 0,37
Oxydo de calcium Ca 7,23

» j> magnesium Mg. O 5,52
Ácido sulfurico SO3 3,69

» phosphorieo P2Og 4,27
SilicaSi02 42,18
Chloro Cl '. 11,40

A grama Cock'sfoot, cultivada experi-
mentalmente pela primeira vez no Asylo
Agrícola, desenvolvendo-se magnificamente,
apezar da aspereza do terreno, pertence ao
gênero Panicum espécie—Crusgalli, da fa-
malia das gramineas, sendo cultivada em
quasi toda a região dos Estados-Unidos,onde
cresce luxuriosamente nas terras baixas.

Esta gmma é devorada pelo gado em
geral, e fornece um excellente feno, tendo o
cuidado de prepara-lo antes do vegetal fru-
ctificar.

O professor Ihanes, de Woodville, no
Missiasipe, diz o seguinte : The hay is very
highly esteemed by many farmers.— In Nor-
theast Mississipe I have sem large fields of
it moweã. This grass should be cut early,
while it isjuicy and palasable. This will be
ofthefirst appearance oftheflowers.

Eleusine indica
PE DB GALLINHA

(Cooh's foot)
Texas Geórgia

Oleo  1,78 1,72%
Cera  0,38 35 »
Assucar  11,92 13,29 »
Gomma e dextrina  6,33 5,84 »
CeIluL.se..  31,29 22,38»
Cellulose amylacea  25,46 26,37 »
Alcali extract 10,44 »
Albumina  13,72 13,28 »
Cinzas  9,i2 4,33 »

CINZAS
Texas Geórgia

Potassium  9,52 7,39 •/„
Oxydo de potassium K20. 10,27 24,79 »
SodiumNa  1,26 00,00 »
Oxydo de calcium CaO... 10,27 13,65 »
Oxyidodé magnesium Mgo 4,10 4,28 »
Ácido sulfurico S03  4,24 5,79 »
Ácido phosphorieo Ps05.. 2,69 9,68 »
Silica Si0â  47,56 24,61»
Chloro Cl  10,09 6,71 »

Alabama
2,27 •/„

4,98 »
21,53 »
21.87 »
20,97 »
12,23 »

7,07 »

.4
4,55

30,98
3,55 »

11,10 »
5,57 »
8,55 »
9,84 »

16,25 »
9,61 »

1,

O pé de gallinha— Eleusine indica— é
cultivada no sul dos Estados-Unidos apezar
de ser planta de região tropical. Alli con-
siderão esta forragem quasi nas mesmas con-
diçôes do Panicum sanguinale—e lhe dão os
nomes de Crabgrass—Yardgrass—Crowsfoot
e Dog'sta.

Panicum maximum.—Mart
PANICUM JÜMENTORDM. PERS
Verdadeira grama de Guiné

Oleo 1,27
Cera 0,31
Assucar 5,93
Gommma e dextrina 4,51
Cellulose 31,76
Cellulose amylacea. 16,30
Alcali e extracto 22,60
Albumina 8,95
Cinzas 8,37

CINZAS
Potassium 8,57
Oxydo de potassium KaO 35,93
Oxydo de calcium CaO 10,18
Oxydo de magnesium MgO 14,16
Ácido sulfurico SO3 2,51
Ácido phosphorieo P2Cs 4,37
Silica Si02 16,51
Chloro Cl 7,77

Panicum obtusum. Mart
Oleo 1,77
Cera 0,50
Assucar 9,68
Gomma e dextrina 5,74
Cellulose 33,32
Cellulose amylacea 24,21
Alcali extract 8,75
Albumina 7,28
Cinzas 8,75

CINZAS
Potassium 4,62
Oxydo de potassium K20 21,65
Oxydo de calcium CaO 5,91
Oxydo de magnesium MgO 3,13
Ácido sulfurico SO3 6,71
Ácido phosphorieo PmOb 5,18
Silica SiO 48,60
Chloro Cl 4,20

Dactylotonium £!gyptiacum
Oleo 1,64
Cera 0,32
Assucar 10,96
Gomma e dextrina 5,60
Cellulose 17,48
Cellulose amylacea 31,63
Alcali extract 16,46
Albumina 2,01
Cinzas 6,90
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CINZAS

Potassium  7,50
Oxydo de potassium KjO. SI,20

« de calcium CaO... 20,67'« demagnesium MgO 6,91
Ácido sulfurico S50E  4,42

« phosphorico P!06... 8,37
Silica Si 02 24,17
Chloro Cl  6,76

Panicum sanguinale
Óleo  2,87
Cera  00,2
Assucar «9,88
Gomma dextrina  5,60
Cellulose 32,80

« amylacea 24,29
Alcali extract  3,87
Albumina  9,99
Cinzas 10,68

CINZAS

Potassinm  6,67
Oxydode potassium K20.. 33,56

« de calcium CaO.... 4,40
« de magnesium MgO 7,98

Ácido sulfurico SO3  4,02
« phosphorico PáOõ... 6,40

Silica SiOá 30,93
Chloro Cl  6,04

Setaria setosa
Óleo  1,05
Cera  0,46
Assucar  9,25
Gomma e dextrina  o, 15
Cellulose 32,76

« amylacea 26,41
Alcali extract  9,60
Albumina  8,61
Cinzas  6,71

CINZAS

Oxydo de potassium KO.. 39,33
Sodium Na  2,47
Oxydode Sodium Na20.. 1,18

« de calcium CaO.... 2,31
« de magnesium MgO 1,56

Ácido sulfurico SO3  3,51
« phosphorico Pfia,. 3,24

Silica SiO, 42,59
Chloro Cl  3,81

Agricultura Pratica
Pequeno guia do plantador de algodão no

município de Piracicaba
E' digna de leitura a traducção, que se

segue, da maior parte de uma memória, es-
cripta pelo Sr. A. W. Currie, cidadão norte*
americano, residente ha alguns annos na
provincia de S. Paulo, conhecedor, portanto
de suas condições tellnricas e meteorológicas.

Agricultor, nascido no estado da Lui-
ziana, em qüe tanto predominou e predomina
a cultura do algodão, serão suas conside-
rações lidas com proveito, porquanto repre-
sentão o resultado de pratica por si mesmo
adquirida, e a elle legada por seus pais, cul-
tivadores em grande escala do algodão-

São tanto mais recommendaveis suas
considerações, quando presentemente cum-
pre attender á breve transformação do
systema de trabalho, que forçosamente se
realizará em nosso paiz, havendo cuidado
sempre o escriptor em dirigir seus preceitos
e conselhos aos pequenos lavradores, e, de-
monstrando-lhes quão vantajsos são os re-
sultados de um systema agricola bem enten-
dido e bem comprehendido.

Para producção do algodão não ha região
alguma, por mim conhecida, que exceda em
clima e em qualidade de solo á provincia de
S. Paulo, especialmente o território compre-
hendido pelos municípios de Tietê, de Pira-
cicaba, Campinas e Santa Barbara. Para isso
só concorreu Deus; em cousa alguma o
homem. Quantas probabilidades nelles exis-
tem de immenso futuro !

Não sujeitas taes regiões, nem aos frios
ventos das latitudes septentrionaes, nem ás
destruidoras geadas das latitudes austraes,
occupão ellas o termo médio, encontrando-se
variedade das melhores terras para o algodão,
e entre ellas, primando a terra roxa.

Aposto não se poder mostrar melhor qua-
lidade de terra em toda a superficie do globo,
somente igualando-se-lhes as tão afamadas
terras do valle do Nillo e as mui reputadas
do valle do Mississipi nos Estados-Unidos.

Possuem tambem taes territórios clima
excepcional, tanto para o trabalhador, como
para a planta ; — estação apropriada ao ra-
pido crescimento da planta e ao breve ma-
dureciraento; — condições meteorológicas in-
excediveis para a colheita: elementos todos
que, reunidos, jamais por mim fôrão^vistos
em outros paizes.

Tem assim a provincia da S. Paulo as
condições necessárias para ser,bem succedida
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na cultura e venda desse importante pro-
dueto.

No entanto—qual é o estado da cultura
do algodão no Brazil, ou melhor, por quauto
nos fica em casa, na provincia de S. Paulo ?-

Quantos fardos são preparados annual-
mente nesta provincia? Quantos embarcados
paira Liverpool, Havre, Hamburgo, ou New-
York.

Responderei ao primeiro quesito que,
difficultosamente dão para supprir as fabricas
já existentes ; e ao segundo que os expor-
tadores são em tão pequeno numero, que não
permittem collocar o paiz nos mercados es-
trangeiros entre os grandes produetores de
algodão, ainda que a matéria prima seja su-
perior ao list Orleans dos Esiados-Unidos,
como demonstrarão as ultimas cotações de
Liverpool, em as quaes Pernambuco, collo-
cado em primeiro logar, estava em o mesmo
pé de igualdade com Santos ou provincia de
S.Paulo.

Por que, pois, a população dessa pro-
vincia possuidora das múltiplas vantagens
de solo, clima, estações próprias para cultura
e colheita de tão importante produeto, e tam-
bem de terras, onde não ha um alqueire im-
próprio para essa lavoura, não se tem dedi-
cado á cultura do algodão ?

Não tendo espaço e tempo para responder
in extenso a essa pergunta, diremos em pri-
meiro logar que ha quinze ou vinte annos foi
introduzida a cultura do algodão no Brazil;
e, em segundo, que nesse e outros ramos de
agricultura é de recente data a introducção
dos benéficos melhoramentos produzidos pelo
século e resultantes das necessidades hu-
manas, os quaes mesmo em outros paizes
fôrão adoptados com grandes intervallos de
tempo.

Por exemplo, ha cem annos, nos Estados-
Unidos o único arado utilisado era a antiga
charrua dos romanos, usada nas planícies da
Campagna ha mil e oitocentos annos, e ainda
hoje encontrada no México, em um ou dous
paizes mais atrazados em relação ao nosso
século ; presentemente achar-se-ha em qual-
quer fazenda dos Estados-Uuidos, conforme
suas dimensões, de dous a cem dos mais
bellos, leves e manejaveis, porém fortes e ele-
gantes arados de aço fabricados por MM.Hall
& Cy, United States, cujos agentes no Brazil
são MM. Currie, Domm & Steagall, Santa
Barbara, os quaes ultimamente receberão
grande e variado sortimento de arados e car-
pideiras com todos os pertences e achão-se
promptos para cumprir quaesquer ordens em
relação a esses artigos.

Meu principal conselho aos agricultores
do Brazil é que comprem arados, araãos e

araãos; não é por motivo de interesse que
digo isto.

Se não fosse o arado, os Estados-Unidos
estarião tão atrazados quanto o Brazil.

Expondo minhas idéas para os homens
pobres deste paiz, para os homens que de
anno para anno precisão buscar sua subsis-
tencia, lavrando o solo ; para aquelles que
annualmente fazem o que seus pais ha cem
annos fizerão, derrubando roça, abrindo
covas com enxada e depois plantando agodão,
milho, arroz ou café, confiados em Deus pelo
bom resultado.

Hão de permittir que vos diga, caros
amigos, que, sem os vossos próprios esforços,
o Senhor nao terá cuidado de vossa roça, nem
vos auxiliará ; o principal e mais importante
principio de toda e qualquer religião consiste
em cada qual neste mundo esforçar-se por
seu próprio bem estar. Praticando isto, po-
deis vós mesmos reconhecer as vantagens dos
melhoramentos e das invenções que possuem
os vossos vizinhos em relação á economia de
trabalho.

Por exemplo, um homem só, industrioso
e trabalhador, com um bom arado e um par
de mulas ou de cavallos pôde cultivar com
milho, algodão ou canna tanta terra quanto
sete ou oito homens com enxada, fazenda
maior quantidade de serviço com melhor re-
sultado. Precisais lançar fóra vossa enxada
eadoptar o arado.

E' um verdadeiro suicídio o systema de
cultura no Brazil ; assim é, estragar terras,
destruir florestas, que para o futuro poderão
ter inexcedivel valor, e, obter de producção
um décimo do que se poderia haver pelo intel-
ligente emprego do arado.

Existem poucos homens, mesmo dos
mais pobres da provincia, que não possão
querendo economisar comprar um arado; o
qual bem e convenientemente empregado
ficará pago cinco e seis vezes no primeiro
anno, e, conservando-se por muitos annos.

E' inteiramente desconhecido nos Esta-
dos Unidos, na Allemanha e na França obter
producção de milho ou de trigo sem emprego
do arado ; o mais pobre lavrador, em qual-
quer desses paizes, tendo duas ou tres diffe-
rentes espécies de arados, uma parelha de
cavallos ou mullas ou junta de bois traba-
lhão, plantão, cultivão mais milho, algodão
ou trigo do que oito homens com o velho,
obsoleto e prejudicial systema brazileiro.

Lançando fóra vossa enxada, adquirindo
um arado, comprando ou arrendando um
pedaço de bôa terra tão perto de um mercado
quanto fôr possível; lavrando oito ou dez
quartéis, plantando 10 com algodão, cinco on
sete com milho, trabalhando constantemente
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com o arado e cultivando bem a plantação,posso garantir-vos que no fim do anno tereisfeito muito mais do que qualquer outro se-
guindo o systema primitivo e melhorado
vossas posses. Depois de maduro e colhido oalgodão podeis estar certo em vende-lo;dar-vos-ha dinheiro promptamente.

Dá o algodão melhor preço aqui do quenos Estados-Unidos ; porque, como já disse,
o producto brazileiro occupa o primeiro logarno mercado de Liverpool.

_ Viveis, pois, ainda agricultores brazi-leiros, em obscura luz seguindo o primitivomethodo, tornando-vos mais pobres cadaanno, quando podeis ganhando ter o gozo detodos os produetos do universo, estabelecer
alicerces de fortunas, que servirião paraeducar vossos filhos e vos auxiliar no declínio
da vida.

_ Poi pela industria, pelo constante e in-
telligente emprego do arado que o povo do
sul nos Estados- Unidos remio-se de um estado
de atrazo igual ao do Brazil; annualmente
produz essa região vinte e quatro milhões de
fardos de algodão.

Quando os primitivos descobridores
dessa região introduziram no solo virgem os
primeiros arados, do que não decorre muito
tempo, era o paiz um vasto deserto habitado
por animaes ferozes e por não menos ferozes
Índios, atravessado por cursos d'água que na
estação das chuvas sobrepujavão as margens,
estendendo-se além delias por muitas milhas
e formando enormes mares interiores. Ainda
que fosse precisa a continuidade sem inter-
mittencia dos annos para que o paiz ficasse
remido de tal estado, comtudo no principio da
guerra entre o Sul e o Norte dos Estados
Unidos estava elle em tão alto estadodecivi-
lisação que era admirado pela humanidade,
poética e enthusiasticamenae denominado
«Jardim do Mundo.»

Tem o povo brazileiro sob o ponto de
vista da agricultura vantagens superiores
ao do meu paiz.

Tem immensas susperficies de terras de
sup^por qualidade como não as ha no mundo
para a cultura do algodão, actualmente
produzindo sapé, as quaes podem ser appli-
cadas á agricultura e converter-se em di-
nheiro produzindo com emprego do arado
com pouco trabalho e dispendio ; tem clima e
estações excepcionaes ; existe em cada milha
quadrada da província de S. Paulo, assim
posso affirma-lo força motriz sufficiente para
mover qualquer machinismo preciso para
descaroçar o algodão ; finalmente, tem em
suas próprias portas, cercando-o por todos
os lados, os elementos precisos para fazer da

província de S. Paulo uma região de grande
producção o grande exportação de algodão.

Para mostrar-se o que póde-se fazer
neste paiz favorecido em a cultura do algo-
dão, citarei dous exemplos de pessoas, que
vivem em nossa vizinhança.

Mr. Y. . . veio para esta localidade ha
cerca de doze annos. Tinha elle duzentos
mil réis em dinheiro e nada mais. Comprou
nma parte em terras, adquirio uma mula e
começou a trabalhar Em dous annos con-
seguio o bastante para comprar um a dous
negros. Depois disto, em cada anno ou de
dous em dous, comprou um ou dous negros.
Tem elle actualmente, depois de dez annos
muitos escravos, e o que é melhor muitos
contos de réis no banco e a juros.

Mr. Z.. . veio para aqui em o mesmo
tempo e nas mesmas condições no que diz
respeito a dinheiro. Permaneceu sempre em
o mesmo logar, attendeu constantemente ao
seu negocio, trabalhando em a cultura do ai-
godão e do milho; economisou do que ganhava
de dinheiro, abandonou as festas; actual-
mento possue quarenta contos.

Poderia citar outros exemplos de indi-
viduos, que têm feito dinheiro plantando
algodão.

Para esse fim são necessários,—o traba-
lho e a economia.

O trabalho para obter algodão é muito
menor e muito mais leve do que o preciso
para a cultura da canna.

Uma vez acostumado ao emprego do
arado, o trabalho reduz-se a muito pouco.

Um homem industrioso com arado e
parelha de animaes pôde arar, plantar e cui-
tivar dez ou no minimo oito quartéis de algo-
dão, e cinco a oito quartéis de milho, e tam-
bem uma pequena área com feijão,arroz,etc,
para subsistência própria e de sua familia.

Dez quartéis de terra de bôa qualidade,
nova ou velha, bem cultivada, produz, se a
semente é boa, a estação favorável e os
bichos não destroem as plantas, de vinte e
cinco a quarenta fardos de algodão de quatro
arrobas cada um. Vinte e cinco fardos de
quatro arrobas vêm a ser cem arrobas de
algodão descaroçado. Por vezes, chega aqui
o algodão a nove e a nove mil e quinhentos
a arroba. Adoptemos o preço do presente
anno, sete mil réis, que é médio; ter-se-ha
pelo calculo acima 7003J>000, sem contar-
se, o milho e outros produetos obtidos. Não é
exageração; é baseado em calculo.

Mr. Y... o individuo, a que já nos re-
ferimos, demonstra ter feito um conto por
escravo, durante dous e tres annos seguidos;
ainda que pareça pouco, é de duvidar que
tenha feito mais um plantador de café.
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Está, pois, nas mãos de qualquer ho-
mem de poucos recursos nesta provincia
tornar-se independente.—Tudo quanto ne-
cessita vem a ser industria, economia e in-
telligente emprego dos meios postos a seu
alcance. O que, em primeiro logar deve
fazer, é comprar um pedaço de terra e fazer
uma casa para si e sua familia.

A força de qualquer nação em tempo de
guerra e a riqueza de qualquer nação em
tempo de paz está em proporção directa com
o numero da população que possue desem-
baraçado interesse no solo ; em outras pala-
vras, que tem casas em redor das quaes
tenhão fixado seus Lares e Penates, e, em
redor das quaes estejão fixadas as recorda-
ções de sua infância, juventude e velhice.
Por isto, todos os povos combaterão, soffreráõ
privações e fadigas, que não terão a coragem
de resistir, si suas recordações e estimas não
estiverem ligadas ao solo.

Portanto, agricultores do Brazil, le-
vantai-vos da lethargia pela qual ha tantos
annos estão vossas faculdades entorpecidas!
erguei-vos a conhecer intelligentemente o
vosso estado de homens entre homens! des-
prendei-vos da negligencia, ou melhor da
indolência que vos tem envolvido em fatal
abraço ! exercei vossas faculdades, e tomai
posse das vantagens com que o bom Deus
vos dotou!

Permittis anno por anno que um paiz
dos mais ricos na superfície do globo marche
para a ruina; permittis que magníficas ter-
ras, próprias a produzir milhares de fardos
de algodão continuem sem cultura ; permittis
que vossas florestas e campos sejão devas-
tados annualmente pelo fogo e que creação
nellas espinhos e sapé, concorrendo para o
atrazo do vosso paiz e impedindo-o de occupar
a superior posição, que, naturaes vantagens
permittem-lhe occupar na familia das nações;
não procurando avaliar as condições que vos
cercão e não melhorar vossas fortunas, de
vossa provincia e de vossos patrícios.

Naturalmente perguntareis— como po-
demos melhorar nossa condição, como iniciar
nossas fortunas, e como erguer nossa pátria?
A resposta é simples e clara; deveis conhece-
Ia depois de lêr o que foi por nós expendido.

O methodo adoptado em outras nações,
que tornarão-se grandes e poderosas, deverá
ser também efficaz quando, a vós applicado,
reduzindo-se elle aos tres princípios cardeaes:
Industria, Economia Perseverança.

Esforçar-me-hei em explicar com poucas
palavras o methodo de plantar o algodão,
adoptado pelos Americanos e universal-
mente por elles seguido em qualquer paiz
onde estejão.

Para plantar algodão com bom êxito
certos objectos são requeridos como de pri-
meira necessidade ou «sine qita non». Pri-
meiro, bôa terra; segundo um par de mulas,
de cavallos ou bois; terceiro um ou dous
bons arados de aço, o que comprehende car-
pideiras.

Ha também outros instrumentos neces-
sarios, como uma grade para cobrir as se-
mentes e uma enxada de aço de bôa quali-
dade. Meus conselhos e cálculos applicão-se
á lavoura, que tem de ser feita por um só
homem.

Se o lavrador possue terra inteiramente
nova, ou terra de capoeira ou vestida de
sapé, que nunca fora arada, deve ter duas
mulas e um grande arado; se tem de utilisar
terra velha ou já arada, por conseguinte
solta, são sufficientes um cavallo ou uma
mula e um pequeno arado.

Entre os Americanos, o methodo sem-
pre seguido é primeiro descabeçar ou arar a
terra com dous animaes e um grande arado ;
depois disso cultiva-la com um animal e um
pequeno arado ou carpideira.

São dous os systemas entre os Ameri-
canos de preparar a terra para plantar o
algodão— O primeiro : arar a terra sendo
nova ou velha, e, depois que tudo está
prompto para .plantar, abrir um sulco com
um arado «Língua de vacca» e cobrir a se-
mente com uma grade.

Neste paiz as fileiras de covas devem
ficar distantes entre si de quatro a quatro e
meio pés (1,"' 20 a l,m 35).

E' este excellente systema, servindo
admiravelmente para as regiões baixas e
planas, onde a água por vezes permanece
nos sulcos.

Em minha opinião, para aqui, S. Paulo,
é mais conveniente o segundo ou outro sys-
tema, actualmente adoptado em geral por
todos os Americanos.

Neste processo, somente com um arado
Lingua de vacca ou uma Hal Piow n.° 1
abrem-sé os sulcos distantes entre si de
quatro pés (1,'" 20) a quatro pés e meio (l,ia35) conforme a qualidade da terra; dfípois
disto com um Hall Plow n.° 1 e n.° 1 1/2
volta-se atrás para arar a terra entre os
sulcos, lançando a terra para cada lado, á
direita e á esquerda.

Por esse methodo, quando a parte média
entre os sulcos acha-se arada e a terra late-
ralmente depositada em monticulos, entre
cada um delles deve ficar um sulco médio ou
sulco d'água em nivel mais baixo do que o
cimo daquelles monticulos.

Descabeçados ou arados os meios entre
os primeiros sulcos, acha-se a terra prompta
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para ser plantada. Só resta semear lançando
as sementes nos sulcos médios na parte mai»
profunda e cobri-los com uma grade.No Brazil, ou antes, na provincia de S.
Paulo, deveis começar a arar a terra cedo,
pelos meiados de Julho, de sorte a estar tudo
prompto em meiados de Setembro a poder-se
plantar depois da primeira chuva.

Preparai ou lavrai vossa terra de algo-
dão em primeiro logar. Si estais apertado
pelo tempo e não podeis simultaneamente
arar a terra para o algodão e para o milho, é
de preferir que prepareis sempre em primeirologar a terra para o algodão.

Estando prompta a terra, logo á pri-meira chuvarada depois de'15 de Setembro
podeis plantar o algodão.

Alguns americanos plantão o algodão,
sem esperar que chova era Setembro; mas
em nossa opinião achamos mais conveniente
essa espera. Correrá tudo melhor.

Permitti-nos suppôr que todas as con-
dições acima mencionadas tenhão sido preen-
cindas, e, que tanto a terra do algodão como
a do milho estejão preparadas antes de 15 de
Setembro. Podemos sempre contar com fortes
aguaceiros nessa parte da provincia depois
de 15 de Setembro.

No dia seguinte ao da chuva, fazeis todo
esforço em plantar a semente do algodão tão
depressa quanto fôr possivel, para que as
sementes possão aproveitar a humidade exis-
tente na terra.

Se a chuva foi bôa e o tempo depois
delia conservou-se temperado e secco, as
plantas virão á superfície da terra, dentro
de cinco dias depois de enterradas as se-
mentes.

Deixareis permanece-las assim no mi-
nimo duas semanas ou mesmo mais tempo,
se então o chão não estiver coberto de plan-
tas nocivas. Em quinze ou vinte dias depois
do plantio, deve-se proceder á carpição e
desbaste.

E' essa uma outra espécie de trabalho,
que deve ser feito tão depressa quanto pos-
si vel.

Precisamente, quando tudo estiver
prompto para desbastar o algodão, deveis
ter á disposição uma carpideira de dezoito
pollegadas(se fôrão plantadas as sementes no
sulco médio ou sulco d'agua) para faze-la
correr de ambos os lados da fileira de plan-
tas de algodão, o mais perto possivel, tendo,
porém, o cuidado de não cobri-las. Deve ser
isso feito quatro ou cinco dias antes que seja
feito o desbaste do algodão com enxada.

Seguem á carpideira o trabalho com en-
xadas, sendo a melhor largura das apropria-
das para desbastar o algodão—de oito e meio

15

113

a nove pollegadas,cortando com ellas através
dos sulcos e desbastando precisamente as
plantas existentes na largura da enxada
(nove pollegadas) e deixando-as amontoadas
em porções de cinco a oito.

Deve-se ter cuidado em desbastar logo
o algodão, porquanto mais cedo é elle cor-
tado mais rapidamente cresce.

Três trabalhadores podem desbastar o
algodão tão depressa quanto uma carpideira
correndo em torno delle.

Depois da primeira limpa do algodão
deixa-se decorrer algum tempo, devendo-se
nesse intervallo plantar milho ou effectuar
algum lavradio, que se tivesse deixado de
fazer.

Tendo plantado o milho, deveis deixar
de lado o arado até que delle preciseis para
preparar terra para as plantações nos annos
seguintes, e com vossa carpideira voltai
atraz, para o ponto em que com vossas en-
xadas foi começado o desbaste, com o fim de,
com a carpideira ajuntar terra perto do ai-
godão, unido á fileira de covas, de um e outro
lado, tendo o cuidado, porém, de não cobrir
as plantas; depois disto, passando para traz
e para diante entre meio ás covas até que
fique completamente arado e limpo.

Se vosso milho nessa oceasiao não pre-
cisar de algum trabalho, começai a segunda
limpa com vossas enxadas pelo mesmo ponto
da primeira vez, desbastando todas as plan-
tas restantes e deixando somente duas que
deveráõ ser das mais viçosas e desenvol-
vidas.

Reduzidas as plantas a duas em cada
logar, podereis deixa-las por um instante,
salvo si a terra estiver suja, e dedicar vossa
attenção ao milho, feijão e outros quaesquer
mantimentos.

Comtudo. pela época em que as plantas
estiverem com um pé (0730) de altura deve-
ráõ ellas em cada logar ou monticulo ser re ¦
duzidas a um só arbusto.

Segue-se então o mais forte e principal
trabalho.

Tereis de conservar sempre as carpidei-
ras em movimento, passando ora junto aos
sulcos, ora entre meio ; e, assim, até fins de
Fevereiro ou até 10 de Março, terminando
com uma ultima limpa com carpideira, tereis
vossa colheita realizada.

A colheita do produeto é simples; desse
assumpto não me accuparei.

Um homem, portanto, com um bom par
de animaes, um bom arado e uma bôa carpi-
deira pôde lavrar, plantar e cultivar 6 hec-
tares (ou quinze geiras) de terras. Desse nu-
mero de geiras convém que plante cinco com
milho e dez com algodão.

- S. A.
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1:2009000 com ai-
ter corrido bem o

Se a terra, a estação e a semente são
boas e os bichos não damnificarem a planta,
póde-se contar com um resultado de tres
fardos pelo menos (cinco e mesmo seis têm
sido feitos) por geira. Tres fardos por geira
são trinta fardos do algodão de quatro arrobas
cada um, o que perfaz cento e vinte arrobas
de algodão descaroçado e trezentas e sessenta
arrobas de algodão não descaroçado.

Se vive perto de uma fabrica poderá
vende-lo a 29000 com semente, ou a 7*000
mais ou menos, quando descaroçado por
arroba; o que em qualquer das hypotheses
dá um lucro entre 700 a 800*000. Um
americano nesta vizinhança, no presente
anno, fez para mais de
godão, notando-se não
anno para o algodão.

Além do algodão, tem tambem elle o
resultado de cinco geiras plantadas com milho,
as quaes calculando no minimo podem pro-
duzir 30 alqueirea por geira, ou em summa
150 alqueires, o que a 1*000 o alqueire pôde
elevar o resultado do trabalho 1:000*000.

A vós, lavradores do Brazil, que, com
vosso velho systema vos tendes acostumado
a plantar uma pequena roçada com enxadas
de um ou dous quartéis de milho ou arroz,
podeis considerar exageração minha dizer
que um homem pôde facilmente plantar ou
cultivar dez ou doze quartéis, responderei
que affirmo e cito factos que annualmente
se dão nesta vizinhança.

Eu mesmo plantei e cultivei doze quar-
teis de milho e algodão, cornos quaes rea-
lizei 1:8009, tudo em nm só anno.

Para chegar, porém, a este resultado é
preciso conhecer como se emprega o arado,
o principal instrumento do agricultor, a
uaior de todas as invenções do século para o
lavrador. Deveis tambem sfiber como se
escolhe um arado.

Existe grande numero de objectos appel-
lidados arados á venda em lojas de ferra-
gens de S Paulo, Campinas e Piracicaba,
e que por serem baratos podem attrahir
alguns compradores, quaes, porém, são abso-
lutamente de nenhum valor para esse paiz.

Existem tambem á venda actualmente
em S. Paulo e Campinas alguns grandes
arados inglezes de ferro fundido, impres-
taveis, porém, para o serviço daqui.

As terras descansadas e virgens, como
as cultivadas neste paiz, terras que nunca
fôrão lavradas, requerem arados fortes,
ainda que leves e compactos, facilmente
manejaveis e de simples construcção

Hall & Cy. dos Estados-Unidos, expressa-
mente para os mercados brazileiros ; estylos
esses que denominados Café <Sc Canna, Eagle
e Cliper apresentão as vastagens requeridas
pelo lavrador, desejoso de abandonar o
velho systema e seguir o novo ou americano
systema de cultura.

Esses bellos arados deverão existir em
cada fazenda do Brazil como existem em
todas dos Estados-Unidos ; assim em curto
espaço de tempo o paiz receberá maravilhoso
impulso, impossível de attingir antes que
elles venhão a ser geralmente utilizados.

MM. Curríe, Domm e Steagal de
Santa Barbara, são os únicos agentes no
Brazil paraa venda desses magníficos arados;
hão recebido directamente da fabrica nos
Estados-Unidos grande e variado sortimento
delles; com muito prazer cumprirão as ordens
que a esse respeito lhes forem transmittidas.

Luiz Queiroz.

Noticias industriaes
Aço e ferro

Na industria precisa-se, muitas senão
todas as vezes, conhecer se a substancia que
se vai empregar é aço ou ferro.

Para obter-se esse conhecimento é bas*
tante deitar uma gotta de ácido sulfurico di-
luido em agua sobre a substancia metallica.

Se manifesta-se uma nodoa negra, de-
vida á presença do carvão, trata-se do aço,
se pelo contrario a nodoa é esverdinhada e
desapparece pela lavagem trata-se do ferro.

Para distinguir o ferro fundido do ba-
tido recorre-se á lima que, passando sobre o
ferro, denuncia uma granulação mais desen-
volvida e reluzente em um caso do que no
outro.

Cimento para fontes, encanamentos, etc.
Reunindo 9 partes de tijolo pilado e pe-

neirado com uma parte de protoxydo de
chumbo (lithargirio) e humedecendo-se a
mistura com oieo de linhaça, obtem-se um
cimento próprio a prohibir a filtração da agua
pelas torneiras, encanamentos, etc. Convém
notar que somente depois de 5 a 6 dias éque
o effeito torna-se seguro.

Verniz para gravar no vidro por meio do ácido
fluorhydrico

Passa-se sobre o vidro por meio de um
~ .... - ,, , , Pincel uma camada de verniz liquido de gra-Os mais bellos modelos desta espécie de vador (verniz de betume). O verniz seccaarados sao vistosi nos tres estylos dos arados immediatamente, faz-se a gravura, e tira-sefeitos pelos afamados fabricantes MM. | com facilidade o verniz por meio dá benzina.
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Importância das operas lyricas para as
industrias

Examinando as despezas feitas peloGrand Opera de Pariz nas decorações das
operas que tem levado á scena, reconhece-se
quanto ganhão as industrias com o trabalho
dos theatros.

De um jornal americano extrahimos as
seguintes notas que comprovão o nosso juizo.Despendeu o Grand Opera de Pariz com
as decorações das operas:
Indiana.  38,500 dollars.
Favorita  22,000 »
Guilherme Tell  32,000 »
Hamlet  32,000 »
Huguenotes  35,000 »
Fausto *.  37,500 »
D. João  31,000 »
Froyschutes,  22,000 »
Roberto do Diabo  38,000 »
Propheta  49,000 »
Rainha de Chypre  55,500 »
Africana  59,900 »
Baile Lerpelia 900 »
Baile Manantial  2,800 »

Total  453,100 dollars.

Sericicultura
Lê-se o seguinte no Jornal do Com-

mercio de 26 do corrente:
« Por Luiz Ribeiro de Souza Rezende,

Joaquim José Antunes Braga, C. Arno
Gierth, L. F. Lavagnino e Júlio C. Rossi
foi hontem assignado perante o ministério da
agricultura o competente termo de contracto,
pelo qual se obrigarão, na fôrma do decreto
n. 10,183 de 9 de Fevereiro ultimo e me-
diante os favores outorgados pelo art. 20 da
Lei n. 3,396 de 24 de Novembro do anno pro-
ximo passado, a fundar nesta cidade, ou nas
snas immediações, uma fabrica de fiação e
tecidos de seda; a estabelecer no município
neutro, dentro do prazo de um anno, uma
escola theorica e pratica para cultura da
amoreira e criação do bicho de sede ; a esta-
belecer machinas de desdobrar casulos nos
centros de sua maior producção e bem como
observatórios sericos para direcçao technica
do trabalhoe producção do sirgo, e finalmente
a fornecer aos agricultores mudas de amoreira
para criação do bombyx mori e outras es-
pecies recommendadas.

A fabrica de fiação deverá ter capaci-
dade para consumir annualmente pelo menos
20,000 kilogrammas de seda crua e serão
nella admittidos de 10 a 20 orpliãos que o go-
verno designará. A empreza entrará annual-
mente para o thasouro com a quantia de

3:600$ emquanto fôr inferior de 10 °/„ a me-
tade dos lucros liquidos excedentes de 10 "/„;
a metade dos lucros líquidos excedentes de
10 J° e, verificado o excesso, a contribuição
será daquella metade, limitada, porém, á
quantia de 60:000$ por anno, sejão quaes
forem os lucros auferidos.

São.estes os ônus da concessão. Qnanto
ás suasvantageus, constão ellas da lei supra-
mencionada, versando todas sobre isenção
de direito por prazo mais ou menos largo.

Não se trata, pelo emquanto, senão de
projecto e todos conhecemos quão exposta a
dificuldades é esta phase de toda a iniciativa
industrial. No caso vertente taes difficuldades
são aggravadas por duas circumstancias
ponderosas: a industria é nova, posto que de
muito tempo tenha entrado entre nós no do-
minio das tentativas; em segundo logar
exige para sua mantença e prosperidade o
concurso de collaboradores que, conscientes
do valor deste ramo de trabalho, produzão
na quantidade desejada a matéria prima que
a empreza deverá utilisar.

E' grato esperar, no emtanto, que pro-
pagandabem dirigida e sustententado com
perseverança logrará superar taes obstáculos,
sendo-nosdado afinal contara sericicultura
entre as nossas fontes activas da formação da
riqueza. Este resultado é tanto mais para de-
sejar quanto a sericicultura, a desenvolver-
se, dará occupação útil a numerosos braços,
podendo constituir, como na Itália, suave e
remuneradora tarefa de milhares de famílias,
comprehendidas as mulheres e meninos de
certa idade.

As nossas publicações apricolas (Revista
do Imperial Instituto, Revista da Sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional e Jornal
do Agricultor) clamão desde muitos annos pela
iniciação de industria tão promettedora,
pondo em relevo as grandes vantagens. Da
sua parte o governo, ha cerca de 20 annos,
fez especial concessão de terras na provincia
do Espirito-Santo para cultura da amoreira
e criação do bicho de seda. Os fios de seda,
quej á temos exhibido em diversas exposições,
nomeadamente na de Philadelphia, gran-
geárão apreço pela sua qualidade. Tem-nos
faltado tão somente espirito de empreza e, )
lado dos poderes publicos, a iniciativa de
favores efncazes. Oxalá a lei actual do or-
çamento possa ser lembrada pela impulsão
dada a esta auspiciosa industria.

Agua e vapor d'agua
Para reconhecer a importância d'agua

como elemento fornecedor de vapor, basta
saber que a relação entre elles é de 1:1700
em volume.
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y."i Kainito bruto de Stanfurt
Potassa 12 a 13
Sulfato de potassa 22 a 24
Sulfato de magnesia... 16 a 18
Sal marinho 30 a 40

80 95

Lactina Bowich

Fabrica-se este alimento com farinha de
cevada germinada (malte) lentilhas, cascas
de olmo americano pulverisadas e canna de
assucar.

Esta substancia analysada demonstra :
5 a 6 % de matérias gordas

azotadas
mineraes

15% de
3,05% de

constituídas principalmente por phosphatos
alcalinos.

A lactina Bowich tem bom cheiro, pos-
sue agradável sabor formando, dissolvida em
agita, uma bebida branca parecida com o
leite de vacca.

Esta substancia emprega-se na alimen-
tação das ovelhas e dos porcos, sendo suffi-
ciente um kilogramma para 18 litros d'agua,
que fervidos até tomarem a consistência de
creme são dados aos animaes simplesmente
ou misturados com os de mais alimentos do
costume.

Cimento de assucar
Misturando-se partes iguaes de cal com-

mum e assucar de bôa qualidade bem pulve-risados com sufficiente quantidade d'agua,
obtem-se um bom cimento para construcções
e união de fragmentos de mármore, pedra e
crystal.

Processo para cobrir de cobre o ferro ou aço
Toma-se o objecto e immerge-se em um

banho composto de oxalato de cobre e bi-car-
bonato de soda dissolvidos em 10 a 15 partesd'agua acidulada por qualquer ácido or-
ganico.

Cadinhos de nickel

Nas manipulações chimicas deve-se pre-ferir os cadinhos de nickel aos de prata, porisso que não só os primeiros custão menos do
que os segundos como também não se fundem
tão facilmente, resistindo a maiores tempe-
raturas e evitando por este modo os acidentes
que occorrem com freqüência quando se tem
de empregar taes instrumentos.

Limpeza do nickel
Unia-se banha e deixa-se por alguns

dias; depois fricciona-se com um panno em-
bebido em ammoniaco.

Se ainda permanecerem algumas nodoas
passa-se um pouco de ácido chlorhydrioo di-
luido, lava-se, enxuga-se e estando bem secco
dá-se-lhe polimento com tripoli.

Grãos comparados, em relação a medidas de
capacidade e peso

Trigo hectol. 70 a 80 kilogs.
Centeio 66 a 82 »
Cevada grauda 60 a 73 »

» miúda. 50 a 55 »
» de inv° 58 a 60 »

Aveia 36 a 56 »
Milho 70 a 80 »

Em geral quanto maior é o peso espe-
cifico de uma classe de grãos tanto mais fa-
rinha contém, e portanto maior o seu valor
no mercado.

Convém lembrar que na comparação
deve-se ter em vista o gráo de humidade que
os grãos apresentão.

Processo para limar, tornear e talhar o vidro
Os instrumentos para execução da obra

são os regularmente empregados, porém mo-
lhados em benzina saturada de camphora.

Obtem-se os mesmos resultados empre*
gando-se a essência de tèrebinthina.

Dados estatísticos
Producção, da borracha na provincia do

Amazonas
kilos

1882  10,052,723
1883  10,285,805
1884  10,946,438
1885  13,199,570
1886  13,006,319
1887  14,085,775

71,576,630

Media anniial. 11,929,436

O valor das 71,576,630 kilogrammas
attingio a 175.362:7439500 sendo o valorda média annual de 39.000:000^000.

(Schramanck).
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Café em Pernambuco

Saccas
1803 23
1813 90
1833 220
1834 280
1835 440
1836 1,500
1837 557
1838 130
1839 2081
1840 11,625
1841 1,670
1842 3,078
1843 4,006
1844 2,322
1845 145
1846 20
1847 201
1848 • .. 73
1849 170
1870 60
1875 1,250
1886 1,680

(J. F. Lopes).
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Rendas arrecadadas pela alfândega do Rio de
Janeiro

1888 41.850:440$ 6.633:383$ 48.483:828$
18S7 38 726:730$ 6.105:737$ 45.932:167$
1886 96.591:736$ 6.509:650$ 43.101:386$
1885 33.130:288*3 7.198:373(5 40.328:661$
1884 33.336:358$ 9.961:475$ 40.297:83.')$
1883 33.261:474$ 5.915:396$ 39.176:880$
1882 32.994:907$ 7.021:819$ 40.013:726$
1881 32.316:129$ 9.245:228$ 41.591:356$
1880 33.319:825$ 9.531:170$ 42.820:995*
1879 31.951:997$ 9.800:327$ 41.855:324$

Navegação de longo curso

ENTRADAS
Navios Toneladas

1884.... 1,245 1,281,388
1885.... 1,243 1,323,905
1.886  1,232 1,354,993
1887.... 1,101 1,235,292
1888.... 1,196 1,495,410

Média 1,207 navios ; média 1,339,197 tons

SAHIDAS
Navios Toneladas

1884.... 1,111 1,233,094
1885.... 1,105 1,283,264
1886.... 1.037 1,230,443
1887.... 824 1,047,875
1888.... 1,072 1,407,239

Média 1,029 nav. ; média 1,240,313 toneis.

Rendas provinciaes do Ceará

1874  47.6818800
1875  42.945?t540
1676  42.4798200
1877  57.2188849

Média annual 47.5818347.
1885  191.2148919
1886  184.6668128
1887  191.0808015
1888  201.7088077

Média annual 192,167,284.
(Jornal ão Commercio)

Immigração para S. Paulo
1882 2,743
1883 4,912
1884 4,879
1885 6,500
1886 9,536
1887 32,112
1888 92,086 .

Total  152,768

Neste mesmo período naturalisarão-se
856 indivíduos.

(Jornal ão Commercio)
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Producção do vinho em Hespanha
A Hespanha produzio durante o anno de1887 27,343,000 hectolitros.
Os vinhedos que mais produzirão fôrão:

hectolitros
Barcellona 2,135,000
Valença 2,104,000
Saragossa 1,890,000
Tarrogona 1,642,000
CiudadReal 1,614,000
Abcanti 1,142,000

Moeda de prata

De 1 de Março de 1885 a 28
de Fevereiro de 1886, rece-
beu-se em prata para amoe-
dar

De 1 de Março de 1886 a 28
de Fevereiro de 1887, rece-
beu-se em prata para amoe-
dar

De 1 de Março de 1887 a 29 de
Fevereiro de 1888, recebeu-
se em prata para amoedar.

Grammas.

77,831

conseqüência da escravidão 1860 a 1865,
326, 835 inválidos, 92,398 viuvas e filhos.

As pensões vão de 24 dollars a 2,000,
tanto quanto recebem as viuvas dos generaes
Hancoch, Logan e Sheridan.

França e Brazil

O Diário Official Francez mostra na
seguinte tabeliã qual a progressão do com-
mercio exterior do Brazil desde 1876 a 1887
dando. os valores calculados na razão de
2,820|frs. por conto de réis.

1876 a 1877.
1881 a 1882.
1885 a 1886.
1886 a 1.887.

Importação
155,073
181,005
197,601
209,405

Exportação
193,338
219,851
194,961
263,519

1,023,529

2,756,338

Quantidade de lã importada na Europa
e nos Estados-Unidos

Annos.
1850
1860
1861-65
1866—70
1871-75
1876—80
1881—85
1886
1887

Austrália. Cabo.
39»/0
20%
29°/»
31 ¦>/.

43%
44,4 %

6 u/o
13 %
10%
9%
9%
9%
6°.
7%

7,3 %

Prata.
19°/»
Sl%
31 %
25%
38%
35%
35%
35%
36%

Diversos.
36%
37%
30%
19 %
19%
19%
13%
13%

«,3 %

Total.
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Como se vê são a Austrália e as Repu-
bhcas do Prata que mais quantidade de lãoferecem aos industriaes europeus e ameri-
canos do Norte.

(Industria Ganaãera)

Inválidos dos Estados-ünidcs
79,000,000 de dollars pagão os Estados-

Unidos aos inválidos resultantes das tres
guerras que sustentarão desde sua eman-
cipação ; da guerra de 1812 contra a Ingla-
terra ainda existem 812 bravos e 10,78'
viuvas ; da guerra impia e rapace contra <
México em 1848, 16,000 veteranos e 510
viuvas; da guerra com os Estados do Sul em

Bibliographia

Recebemos e agradecemos :
Revista Sul Americana, ns. 7 e 8.
Revista de Engenharia, ns. 208, 209

e210.
Boletim de La Union Industrial Argen-

tina, ns. 109, 110, 111 e!12.
O Pombense, n. 42.
The Rio News, ns. 18, 19, 20 e 21.
Monitor Sul Mineiro, ns. 955, 956 e

957.
A Immigração, n. 53.
O Pombense, n. 44.
La Espanã Artística, ns. 40, 41 e 43.
Interessi Italiani, n. 149.
Boletim da Alfândega do Rio de Janeiro,

ns. 9 e IO.
Associacion Rural dei TJruguay, n. 8.
II Brasile, Maio 1889. .
Gazeta da Victoria, n. 210.
Revista Marítima, ns. 6, 7 a 9.
Confederação Artística do Pará n. 63

e64.
O Trabalho, ns. 324 e 325.
La Industria Harinera, n. 185 do anno7III. — Sumario : Zollverein Americano.—

jos hornos de panaderia.—Los proteccionis-as catalanesy los libre.cambista madrile-aos.—Comercio con Ias Carolinas.—Máquina
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para fabricar fibras ó lana de madera,- No-
ticias sueltas. La exportación de trigo de La
índia Britânica. La coción dei pan por médio
de electricidad. Para limpiar botellas. Pre
cio de Ios metales. Embarque de una casa.
Unión aduanera americana. Los animales
muertos como abono.—Revistas agricola y
comercial.—Sección de Anúncios.

La Molineria Espanola, Portugueza e
Americana, n. 2.

Havemos recebido o 2o numero deste
interessante jornal tanto na parte typogra-
phica como no texto ; numerosas gravuras
illustrão as paginas desta publicação e onde
se encontra também artigos de interesse
para todas as industrias que fabricão fari-
nhas ou dellas fazem uso.

Os trabalhos das commissões da câmara
do commereio sobre farinha, as medidas que
devem ser tomadas em favor da industria
farinheira, a descripção das maçhinas que
figurão na Exposição de Barcellona, o novo
forno Pilrens acompanhado de seus planos,
as novas fabricas que vão surgindo, a gale-
ria das notabilidades do ramo industrial a
que se vota o jornal que temos a vista, final-
mente a revista dos mercados nacionaes e
estrangeiros, constituem o interessante con-
teudo do n. 2 da Molineria Espanola, Por-
tugueza e Americana.

Daríamos mil gradas, recebiendo el
n. 1.

Rendas Fiseaes e Revista dos Mercados

Importação 4.273:820*823
Exportação 835:897180b
Desnacho marítimo 14:235*350
Extraordinária 217:598*820

5.343:152*801

Imposto e sello 5:019*110
Depósitos 32:2061928

5.380:378$839

Recebedoria o14:4<,qImr
Mesa Provincial 282:299$526

MERCADO DE CAFÉ

Entrarão durante o mez Saccas
Pela estrada de ferro D. Pedro II 136,229
Por cabotagem t?'loo
Do interior 51,838

Total  227,824

Vendôrão-se durante o mez Saccas
Para os Estados-Unidos 237,594

a Europa 122,642
» Cabo da Bôa Esperança 6,000

diversos portos 7. 22,027

Total 388,263
Embarcarão durante o mez Saccas.

Para os Estados-Unidos 237,595
» o Canal e Norte da Europa 97,436
» o Mediterrâneo 26,385
t diversos portos 27,918

Total  389,334
Satiirão durante o mez  409,106 saccas.
Stock  234,891 »

VALORES
Café lavado máximo

superior
l"bôa

1* regular .' 6*490
1" ordinária  6*240

2'bôa  5*850
2a ordinária  5*580
por peso de 10 kilogrammas.

1 !¦ Nominal.

MERCADO DE CARNE SECCA
Existência :

Do Rio Grande do Sul 60,000 kilos.
Do Rio da Prata 4.000,000 »

4.060,000 kilos.

A carne do Rio-Grande vendeu-se por.
ia. » do Rio da Prata
» > » ¦ em mantas

200 rs.
300 .
360 .

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO D. PEDRO II

Aguardente
Algodão 
Arroz
Assucar
Café
Carvão vegetal
Couros salgados e Reccos.
Farinha de mandioca
Feijão
Fumo
MaHeiras
Milho
Polvilho
Queijos
Tapioca.
Toucinho
Diversos productos

86 p:
87,358 li
10,760
40,490

8.173,870
1.136,565

160,235
7,086
2,850

342,746
39,996

3,422
6,192

126,267
287

311,493
880,781

pas,"Ios.

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

Café  1,350,243 kilos.
Farinha de mandioca.
Feijão...
Fubá....
Milho ...
Diversos.

150,343
410 kilos.
820 »

145,540 »
31,274 »
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GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

Abóboras 2 200 unidades.
Aguardente*..... 1,122 pipas.»" 148 barris.

8 30 garrafões,
Algodão (oleo decaroços de) 300 volumes.

.-# emrama 191,534 kilos.
Alhos 29 volumes.
Amendoim...... 663 »
Araruta..;..,......;.... 30 volumes.
Arreios. 6 fardos.
Arroz 6,820 sacos.
Assucar 29,736 .
Azeite de amendoim 8 volumes.

» de sebo....... 24 .
Bagas 383 »
Banha 248,490 kilos.
Batatas 256 volumes.
Biscoutos 11 ,
Cacào 95 ,
Cadeiras. 10 .
Çnjurubeba 15 ,
Cambará 101 .
Camnrões., 24 >
Cangica  441 sacos.
Carnaúba 176 volumes.
Carne salgada 195 ,
Cavallo 5 unidadrs.
Cebollas 565,226 resteas.

* ¦ • 166 sacos,
gera. 10 volumes.
Chapéos de carnaúba 56 .

» do Chile 25
» de feltro 9 »
» de palha 23 >

Charutos 612,950 unidades
Cocos 17,000

' 239 sacos.
» (Oleo de coco) 30 volumes

Couros preparados 96 fardos' * seccos 259 unidades.
í?,°.c?3'--, 108 volumes.
tlixii- cabeça de negro.... 15 ,
Ervilhas 35 sacos
Farinha de mandioca 34,209 .
Favas 400 .
Jazenda 45 volumes
£?y?° 4,867 sacos.
Flechas 17)000 unidades.
_ 10 volumes.
Fam° 9,510 kilos.

» em folha  21,874 .
Gergelin 115 volumes.
Gomma 17 ,
Grasa. ...'.' 59,068 kilos.
Jacarandá. 383 couçoeiras
Lenha 36,500 achas
Minguas 128 volumes.
Macella 24 .

. Madeira 2,053 ds, detaboas
* 20 prancliões.* ¦•• 115 peças.

„ ' ••¦' 4,000 ds.deripas.
Mangas i8 volumes.
Manteiga 7,296 kilos.
Maje 532 volumes.

Mlln° 5,910 sacos
Ovos 180 volumes.
Pama 117 ,
Palha 25 »
Papel 4 ,
Parasitas. ', 14 ,

Pedras de amollar 1,500
Peixe 43
Pelles 1
Piassava 100
Plantas 10
Polvillio ;.. 153
Repolhos ..:...... 3,200
S ibão 49
Sabonetes 15
Sal  1.431,744
Salsa 12
Sanga  .. 22
Sebn 57,447
Sementes 171
Sola 9,699
Tecidos 55
Tomates 234
Toucinho 25,639
Veilas 100
Vinho 48

» de cajti 36

unidadesi
volumes.

sacos.
unidades.
volumes.

»
litros,
volumes.

1

kilos.
volumes,
meios.
volumes.

I

kilos.
volumes,

MERCADO MONETÁRIO

Metaes

Soberanos  8$950

FUNDOS PÚBLICOS
Apólices de 5 98OÜO0O
Empréstimo Nacional de 1868  1:0950000

de 1879  1:0350000

LETRAS HYPOTHECARIAS

Banco de Credito Real do Brazil 5 %..» 6 "/„..
» de S. Paulo

» Predial

ACÇÕES
Banco Aurliar

do Brazil
Commercial ,.
ultima serie
Com iiercio
Credito Real do Braz 

» do S. Paulo 2 %Industriiil
Internacional

30%
Predial
Rural
União de Credito
Del Credere
Popular
Mercantil de Snntos,.........'
Territorial de Minas
Mercantil dos "Varegistas

821500
770000
850500

240$000
260|000
258|000

53*000
258*000
150$500
11$000

170$000
270$000
137$000
80$000

290*000
81$000

265*000
113*000
220*000
210*000
61*000

CÂMBIOS

Sobre Londres  26 Si.
" Pill'iz  358fra.nco.

Hamburgo  441 marco.«alia  359 lira.» Portugal  203 o/
' Nova-York .'.. 10870 . dollar.

Typographia Laemmert & C-Inválidos, 71.
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PARTE OFFICIAL
íHM—

Sessão do Conselho Administrativo em
1 de Abril de 1S8'.».

PRESIDÊNCIA DO EXM. SR, CONSELHEIRO DR.
NICOLAU JOAQUIM MOREIRA.

Presente os Srs. membros do conselho:
conselheiro Dr. Nicolau J. Moreira, Drs. Nas-
centes Pinto, Alvares de Azevedo, Portugal
e Jacy Monteiro, commendadores Botelho,
Hermida Pasos e Henrique Nascentes, ca-
pitães Motta Teixeira e Rezende e J. da
Motta Teixeira, o Sr. presidente declarou
aberta a sessão.

Leu-se, foi posta em discussão e ap-
provada a acta da sessão antecedente, effe-
ctuada em 1 de Março de 1889.

EXPEDIENTE

Fôrão recebidas com agrado e enviadas
á bibliotheca as seguintes publicações:

Monitor Sul Mineiro, de 16, 17 e 24
de Março de 1889.

Boletim ão Club Naval, os cinco pri-
meiros números.

Boletim de Ia Sociedad de Fomento
Fabril. Anno V. N. 12.

Leu-se um officio da secretaria do go-
verno da provincia do Rio-Grande do Sul, de
14 de Março ultimo, remettendo um exem-
plar da collecção das leis daquella provincia
promulgadas no anno de 1887.—Agradece-se
a remessa, sendo o exemplar enviado á bi-
bliotheca.

S. Ex. o Sr. conselheiro presidente,
dando conta dos trabalhos da Commissão
GentralBrazileiraparaaExposição Universal
de Paris, communicou ao conselho terem sido
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remettidos mais noventa volumes com des-
tino á exposição; quanto á remessa do mo-
delo da torre Eiffel, feito de diversas
amostras de madeiras pelos alumnos do
Gymnasio Fluminense, resolveu a Com-
missão declarar que, estando terminadas
as remessas, ella não se encarregaria disso;
podendo entretanto o director daquelle esta-
belecimento faze-la directamente.

Nada, mais havendo a tratar, o Sr. pre-
sidente encerrou a sessão.

Sala das Sessões da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional, em 1 de Abril de
1889.—Dr. Nicolau Joaquim Moreira, pre-
sidente.—Carlos Rezende,secretario.—Éen-
rique Eduardo Nascentes Pinto, servindo de
secretario adjunto.

Sessão «Io Conselho Administrativo em 1
de Junho de ISSO

PRESIDÊNCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO DR.
NICOLAU JOAQUIM MOREIRA

Presentes os Srs. membros do conselho :
conselheiro Dr. Nicolau J. Moreira, Drs. Car-
los de Eesende e Rocha Barros, commen-
dadores Botelho, Hermida Pazos e Henrique
Nascentes, capitães Resende e Camillo de
Lellis e J. da Motta Teixeira, o Sr. presi-
dente declarou aberta a sessão.

Leu-se, foi posta em discussão e appro-
vada a acta da sessão antecedente, effe-
ctuada em 1 de Abril de 1889.

EXPEDIENTE

Forão recebidas com agrado e enviadas
á bibliotheca as seguintes, publicações :

Relatório e Synopse dos trabalhos da
Câmara dos Srs. deputados na sessão do anno
de 1888 :

S. A.
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Almmigração, ns. 55 e 56, de Março
e Abril de 1889 ;

Mçnitor Sul-Mineiro, de 31 de Março a
4 de Maio.

Lerão-sè os dous officios seguintes:
1.° —-Ba presidência da provincia de

Santa Catharina, de 24 de Abril de 1889,
remettendo um exemplar .da collecção das>
leis daquella provincia, promulgadas no anno
próximo passado, e igual numero do rela-
torio com que o coronel Dr. Augusto Fausto
de». Souza passou a administração da pro-
vincia ao Io vice-presidente,jÉb Dr. José
Ferreira de Mello a Í3 de Fevereiro do cor-
rente anno, e.do officio com que este deu
posse ao revd. conego Joaquim Eloy de
Medeiros em 6 de Março ultimo.—Agradece-
seeremettem-seos exemplares á bibliotheca.

2.° — Do Dr. Antomo Vaz PintoCoelho
da Cunha, do Juiz de Fora de 30 do mesmo
mez, submettendo á apreciação do conselho
o seu processo de cultura e preparação do
fumo.—A' redacção do Auxiliador para
publicar.

O Sr. commendador Botelho, pedindo a
palavra, communicou ao conselho o falleci-
mento do senador Francisco Qetaviauo de
Almeida Rosa, sócio prestaiite, crimo ainda¦ ultimamente tinha provado, tomando uo par-lamento a deffesa desta Sociedade, e propoz
que, em signal de pezar por tão grande
perda não só para a Sociedade-como para o
paiz, se suspendesse a sessão e se nomeasse
uma commissão para assistirá missa do 7"
dia por alma do illustre finado.

O Exm. Sr. conselheiro presidente,
abundando nas mesmas idéas do Sr. com-
mendador Botelho, e tomando salientes as
qualidades que exorn-avão o pranteado con-
sócio, no que suppunha bem interpretar os
sentimentos cie todos os membros do conselho,
convidou-os a todos para representarem a
Sociedade na missa do 7° dia e darem sen-
tidos pezames á familia.

O Jr. capitão Camillo de Lellis fallou
ainda no mesmo sentido em termos repas-
sadós*de sentimento.

Em seguida o Sr. presidente encerrou
a sessão.

Sala das Sessões da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional, em 1 de Junho
de 1889. — Dr. Nicolau Joaquim Moreira,
presidente. — Carlos Resende. — Henrique' Eduardo Nascentes Pinto, servindo de se-
cretario adjunto.

Agricultura pratica
Illms. e Exms. Srs. membros do conse-

lho da Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional.

Levo ao conhecimento da patriótica e
prestimosa Sociedade Auxiliadora da Indus.--
tria Nacional, o novo processo de culiúrafuo

*fumo, segundo os mais rigoroso^--princípios
da physiologia vegetal, que e^á minhas cul-
ttítas experimentaes tenho seguido com o
maior êxito, sendo que é' pela primeira vez
apresentado, e completamente desconhecido
«os paizes estrangeiros e no Brasil.

Junto a acta que foi lavrada, authenti-
cando a veracidade do processo novo por mim
iniciado, e ligeiramente o descreverei:

O processo é simples e basêa-se em
dados de physiologia vegetal e chimica agri-
cola bem expressados por Lechartien.

Em conseqüência do principio essencial
do mover-se seínfrre rectamente a seiva ascen-
dente, longe de cortar o primitivo caule da
planta, após a primeira colheita, dobro-o, e
nasce então um só broto, ou quando muito
dous, ao envez de oito ou mais como acon-
tece nos Estados -Unidos', Europa, -Havana e
Brasil com o systema do corte dos pés após
a primeira colheita para terem as segundas
folhas, ordinariamente imprestáveis ou de 2a
e 3a qualidades.

Pelo processo que iniciei, o resultado é
perfeitamente pratico e esplendido, pois queao envez de oito ou mais caules subsidiários,
nasce um que concentra toda a seiva que em
caso contrario, ficaria esparsa, enfranque-
cendo o indivíduo phytologico.

Na acta vemos consignados os resulta-
dos econômicos do novo systema.

Submettendo á consideração e luzes da,
competentissima sociedade, peço a sua vul-
garisação dentro e fora do paiz, após oplaeet
que pede o assumpto.

Deus guarde a VV. EExs., 'Illms. e
Exms. Srs. membros do conselho da Soeie-'
dade Auxiliadora da Industria Nacional.

Juiz de Fora, 30 de Abril de 1889.
A. Vaz Pinto Coelho da Cunha.

Physiologia Industrial
Alimentação

(Extraindo de uma memória de M. Crozeniena Quozada).
A experiência têm demonstrado queo homem necessita tomar diariamente uma
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quantidade de alimentos tal que contenha
tanto azótó e carbono quanto reclame o
organismo para reparar as perdas que sof-
frem os órgãos no desenvolvimento das forças
e no desempenho de suas respectivas func-
ções.- Se a quantidade de azoto e carbono
absorvida é deficiente, a debilidade, as enfer-
midades,"mesmo a morte por inanição, são as
conseqüências fataes.

O entretenimento das forças vitaeS no
homem e nos animaes, disse Liebig, depende
de tal ou qual proporção dos principios con-
stituintes das substancias alimentícias.

A sciencia que nos revelou esta grande
lei mostra ao mesmo tempo os prejuízos da
falta ou sua execução, as modificações que
se verificão pela troca ou permuta nas pro-
porções exigidas pela natureza e o que con-
vêm fazer para supprir no homem a insuffi-
ciência de seus instinctos naturaes, pro-
tegendo-o contra a depravação de seus
sentidos ou arrastramento de suas paixões.

Se procurássemos naliistoriados diversos
paizes factos que comprovassem a influencia
da alimentação sobre a quantidade de tra-
balho, amesse seria immensa.

Um regimen alimenticio, substancial e
sufficiente não só attgmenta a
trabalho pela maior quantidade de força de
que dispõe o operário, como ainda evita
grande numero de enfermidades e por con-
seguinte augmenta os dias de trabalho. No
departamento de Tar, por exemplo, havia
em um estabelecimento industrial 630 ope-
rarios mal alimentados e a caixa de soe-
corros destinada a fornecer-lhes salário du-
rante os dias de moléstia estava permanente-
mente desfalcada. Mr. Talabot augmentou
com um pouco de carne o regimen alimentar
dos operários e desde então melhorarão as
condições de modo que perdendo elles annual-
mente 15 dias de trabalho por moléstia òu
cansaço passarão a perder unicamente 3
(Longet).

Não é somente o vigor do corpo senão
a energia moral que se resentem de uma
alimentação escassa em elementos repara-
dores. Não padece duvida que a Inglaterra
não reinaria sobre a Irlanda se esta pudesse
dispor de uma alimentação mais azotada do
que a batata e nem os 140 milhões de india-
ticos obedecerião a uns quantos milhares de
inglezes se aquelles se alimentassem como
estes.'

Esta picante e opportuna observação
de Longet tende a estabelecer o seguinte
aphorismo, economico-politico : O despotismo
somente pòãe perpetuar-se nos povos mal
alimentados.

Temos visto os effeitos de uma alimen-
tação escassa, sabemos tambem que o ex-
cesso de substancias azotadas e carbonatadas
traz desordens á saude e desperdício de pro-
duetos úteis que os sãos principios de eco-
nomia aconselhão poupar. -

Segundo Édward Smith as?" quantidades
mínimas de carbono e azoto indispensáveis
no estado de repouso são: 13 grammas de
azoto e 280 de carbono para o homem e de
11,7 de azoto e 253 de carbono para a mu-
lher. Na opinião de Gasparin um homem
sedentário consome diariamente 2 grammas
de azoto e 42,2 grammas de carbono por 10
kilogrammas do peso do indivíduo.

A quantidade de azoto e carbono de que
necessita a creatura humana está em relação
intima com a idade e as condições de tra-
balho ou descanso.

O seguinte quadro o demonstra fácil-
mente :

Azoto Carbono
Do nascimento até 10 annos de idade... 3,5 4Í)
1)« 10 mezes a 2 «annos 4 55
De 2 a 5 annos 4,5 75
De Ga Saímos 5,5 90
Do 8 a 10 annos 6,5 100
De lü a 14 annos 124
De 14 a 18 annos n,n 253,5
A mulher em trabalho moderado 13,80 280

. .0 homem » » -21 375somma de a. mulheapi trabalho esforçado ai 375
O homem'1 » 24 400
A mulher cm repouso 11,7 253,5
0 homem .» » 13 280

Na velhice decresce a quantidade de
azoto.

Muitos outros elementos são necessários
á nossa alimentação como sejão o oxygeneo,
o hydrogeneo, o chloro, o phosphato, o en-
xofre, a cal, a soda, a potassa, a magnesia,
a silica, o ferro e o manganez ; mas estes
elementos existem nas ' substancias de que
ordinariamente consta a nossa alimentação e
em quantidade convinhavel aos órgãos de
nossa economia, exceptuando-se, porém, o
chlorureto de sódio, sal ãe cozinha, que
somos obrigados a empregar na dose diária
de 15 a 17 grammas para tornar os alimentos
mais agradáveis e digeriveis.

Em geral para ura operário que se en-
tregue ao trabalho regular e tendo em con-
sideração a estatura do indivíduo e a influ-
encia cio frio, a alimentação segundo as obser-
vações do Dr. Letheby, os cálculos do Dr.
Lyon Playfair, mui approximados dos de
Ritenhoffer que não se distancião dos de
Mr.Payen, deve conter 20,63 de azoto e 374
de carbono ou 21 grammas de azoto e 375
de carbono.

Estes elementos , necessários á vida
(azoto e carbono), nossos órgãos os extrahem
das substancias vegetaes e animaes; porçm
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como estas não contêm aquelles nas propor-
ções requeridas, convém combinar um re-
gimen que reuna as seguintes condições :

1.* Exacta proporção das substancias
carbonadas para obter-se a quantidade de
carbono, e azoto que a idade, o uso e os tra-
balhos ou o descanso exigem ;2.* Fácil digestibilidade de substancias
escolhidas para nâo fatigarem os órgãos
digestivos, extrahindo dos alimentos toda a
quantidade de elementos úteis sem grandeesforço.

Se bem qne o numero de objectos quea Providencia poz á nossa disposição seja
infinito, todavia um attento exame demon-
stra que essa composição chimica não é tão
variada como se poderia crer a julgar peladiversidade de suas propriedades physicas.O pequeno numero de princípios imme-
diatos de que se compõem essas substancias
divide-se em duas grandes series: a pri-meira comprehende todas aquellas era cuja
composição entrão o oxygeneo, o hydro-
geno, o carbono e o azoto.

As substancias em que predomina esta
combinação quaternária toinão o nome de
azotadas.

Neste numero entrão de preferencia a
carne e outros productos animaes. A se-
gunda serie consta das substancias compostas
de oxygeneo, hydrôgeneo e carbono e quereceberão os appellidos de temarias ou car-
bonataãas, predominando entre estas os ve-
getaes.

Entre as substancias carbonatadas de-
vemos distinguir os hydratos de carbono,
isto é, aquellas em que o oxygeneo e o hy-
drogeneo achão-se em proporções de formar
água, como sejão : as feculas, a dextrina, o
assucar, etc, e os liydro-carburetos em queha um excesso de hydrôgeneo, como as gor-duras, os óleos, etc.

Os alimentos azotados são necessários
para acudir ao crescimento e reparar as
perdas de todos os tecidos. Este dispendio
é continuo e acha-se firmado no facto de não
haver acção orgânica alguma que não seja
seguida de oxydação de uma porção do te-
cido e do deslocamento de certa quantidadede moléculas, que, tornadas inúteis, voltão
ao sangue, para serem excretadas.

As moléculas assim oxydadas e enve-
lhecidas encontrão-se nas uriuas sob a fôrma
de uréa, ácido urico e creatina (Hadland).

j Os alimentos carbonatados, depois de
sofrerem algumas transformações, princi-¦palmente as feculas, têm por missão submi-
nistrar ao nosso organismo a quantidade de
carbono sufficiente para supprir as perdas•do calorico que nos rouba a atmosphera.

Ainda qne todas as substancias carbo-
natadas tenhão o mesmo fim, os hydratos de
carbono — fecula-assucar—proporcionão em
doses iguaes menos calor do que os hydro-
carburetos (gordura e óleo), por isso que
dos primeiros somente aproveita-se o car-
bono para a combustão humida (Payen) que
deve desenvolver o calor, emquanto nos se-
gundos, além do carbono, ha um excesso de
hydrôgeneo que, ao formar água com o oxy-
geneo atmospherico, desenvolve uma grande
quantidade de calor, pois sabido é que o
oxygeneo combinando-se com o hydrôgeneo,
desenvolve 3 1 /2 vezes mais calor do que
combinando com o carbono para constituir
ácido carbônico.

Do que precede segue-se que uma parte
de gordura produz tanto calor, como 2 1/2 de
assucar na combu stão que estas substancias
soffrem em nossos órgãos.

Segundo a lei de Meyer e as experien-
cias de Joule, uma gramma de gordura com-
binada com o oxygeneo produz uma elevação
de temperatura de um gráo centígrado a
5,846 grammas d'agna, tendo este calor porequivalente mecânico o esforço que se em-
pregaria para elevar a um metro de altura
um peso de 2,484 kilogrammas.

Esta notável capacidade das gorduras
para desenvolver grandes quantidades de
calor explica a grande affeição dos operários
inglezes para o toucinho e as doses enormes
de azeite de peixe que bebem os Laponios
para resistirem ao frio glacial das regiões
que habitão.

_ Onde o frio é pouco intenso não se ne-
cessita de grande quantidade de gordura nos
alimentos. Entretanto se a mistura em pro-
porções determinadas com as feculas paradiminuir a massa desta qualidade de aliineu-
tos que seria indispensável para produziruma quantidade dada de calor.

Deste modo oito onças de arroz quecontém 230,4 grammas de fecula com duas
onças de gordura desenvolvem um calor igual
ao de 141/i onças de arroz descascado.

Muito têm discutido os naturalistas,
economistas e moralistas sobre o rigmen ali-
menticio que melhor convenha á creatura nos
trabalhos do mundo e cada um tem, feliz ou
infelizmente, encarado a questão sobre pontosde vistas especiaes de modo a nascer diffi-
culdades no estudo do estabelecimento de
regras geraes.

Uns acreditão ser a carne o mais nutri-
tivo e analeptico dos alimentos e capaz de
produzir a maior somma de forças possivel,
porém parecendo excitar certas paixões. • ••<
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f um erro até certo ponto pensarassim. Sem negar â carne suas qualidadesnutritivas e a benéfica influencia que exerce,
principalmente nas pessoas delicadas quehabitão as cidades populosas, cremos que em
muitas occasiões, e, sobretudo nos traba-
lhadores do campo, pôde não ser indispen-
savel.

A alimentação dos antigos escravos do
Peru e do lavrador Chileno comprovão esta
asserção. Na'verdade, diz Smith, éper-
raittido duvidar se a carne é necesssaria á
vida. Os cereaes e outros vegetaes unidos ao
leite, â manteiga, ao queijo e ao oieo, se não
se tem manteiga, podem (e ha provas disto)
sem a menor quantidade de carne compor um
regimen copioso, saudavelnutritivo, e fortifi-
cante (Wealth of Naticns).

Outros considerão o rigemen puramente
vegetal como o mais apropriado á naturezado
homem, o mais saudável e ainda o mais capaz
de produzir tendências para os bons costu-
mes e pratica de todas as virtudes.

E' nm outro engano. O chim que só-
mente se alimenta de arroz não pôde, por
certo, apresentar-se como modelo de morali-
dade. Os grandes crimes e atrocidades obser-
vados em vários paizes da Euiopa, nas
grandes épocas revolucionárias, forão prati-
cados geralmente por individuos que talvez
nunca houvessem comido carne.

O moralista que prohibe em certas épocas
do anno comer 30 grammas de carne, per-
mittindo ingerir 500 grammas de feijão,
sem duvida que não procede com conheci-
mento de causa.

A physiologia e a hygiene apoiadas na
chimica têm resolvido todos estes proble-
mas. As frutas, as raizes, as partes succu-
lentas dos vegetaes parecem ser, disse Cuvier
a alimentação natural do homem. Suas mãos
dão-lhe facilidade para colhê-las, suas man-
dibulas curtas e comparativamente fracas ;
seus dentes caninos são curtos, não sobresa-
hindo aos demais em comprimento, e seus mo-
lares, tudo isto se presta mal a comer hervas
e a lacerar carnes, a menos que estes ali-
mentos não soffrão prévia preparação culi-
naria. »

Se a estas considerações do celebre Cu-
vier juntarmos a fórma e extensão dos in-
testinos, não restai á a menor duvida de que o
homem, cosmopolita, tem de seronmivero e
pois um regimen variado e mixto é o que
melhor lhe convém para conservação de sua
saude e desenvolvimento de suas forças.

Assim como os vegetaes vivem de água
e de carbono, os animaes necessitão de água,
carbono e azoto. Todos QS alimentos de que

o homem usa, quer pertenção ao reino vege-
tal, quer ao animal, para que sejão verda-
deiramente reparadores, devem conter aquel-
les elementos; mas como em uma única
classe de alimentos são se os encontrão em
proporções adequadas, é preciso regular o
regimen de modo que a quantidade de ali-
mento vegetal, animal ou mixto, contenha as
convenientes quantidades.

Já não é, portanto, permittido discutir
sobre as vantagens de um regimen exclusivo
vegetal ou animal e sim sobre as proporções
de substancias de todo o gênero que, reunidas,
offereção as doses convenientes do elemento
pratico e do elemento thermo-dynamico—21
grammas de azoto e 375 de carbono,.

Supponhamos que um homem não tives-
se para alimentar-se senão bacalháo secco
que contém 5,02 1/2 grammas de azoto e 16
1/2 de carbono.

Se se tratasse somente do fornecimento
do azoto, 418 grammas de bacalháo serião
sufficientes, mas para obter-se 375 gram-
mas de carbono serião precisas 2,344 gram-
mas de bacalháo contendo 117,66 grammas
de azoto e como apenas deste elemento recla*
mava-se apenas 21 grammas, perder-sé-hião
96,66 grammas.

O mesmo succederia a quem, seduzido
por falsas idéas, quizesse adoptar uma ali-
mentação puramente carnal.

Contendo a carne 3 grammas de azoto e
11 0/„ de carbono seria necessário comer
3,408 grammas de carne para obter 375 de
carbono de que se faz mister, emquanto
nesta enorme quantidade de alimento, 3 %
kilos haveria 102,27 grammas de azoto,
isto em excesso de 81,27 grammas que
poderião servir para alimentação plástica da
mais quatro pessoas.

Outro tanto póde-se dizer do regimen
puramente vegetal, no qual predominão os
principios immediatos carbonatados.

O arroz, sendo deste numero, contém
1,08 de azoto e43 °/„ de carbono, para qué,
portanto,um homem se pudesse alimentar do
arroz, serião indispensáveis 1,944 grammas
dessa substancia ou 2 kilos,obtendo por este
modo 21 de azoto além de que o arroz absor-
vendo durante a cocção 3 vezes o seu peso
dágua, haveria necessidade de ingerir-se a
enorme quantidade de 6 kilos de alimento
afim de não morrer de inanição.

A ração diária de um operário da la-
voura na Irlanda, segundo a Revista Britan-
nica, ê de 3,648 grammas de batatas^ e en*
tretanto nesta quantidade de substancia en-
contrão-se apenas 15,20 '/„ de azoto, tendo
ainda de addicionar-se 500 grammas de leite
para obte^se 18,5Q grammas de azo>, o que
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não.perfaz a somma do alimento plástico que
reguei: uma boa alimentação, sendo entre-
tanto em excesso o elemento carbonado, 300
grammas.

Não é somente o principio de economia
pecunjaria que condemna uma supérflua ali-
mentação.

A capacidade de nossos órgãos digesti-
vos e a quantidade de reactivos ou dissol-
ventesde que podem dispor para assimilhar
no grande laboratoria de nossa economia
essa variedade de substancias do quea moda.
o íuxo, os costumes ou a necessidade empre-
gão como alimento quotidiano, são os que
marcão os limites de nossa alimentação.
Estes limites concordão de ordinário com as
quantidades exigidas pelas perdas, diárias e
crescimento de nossos órgãos.

A digestão é uma serie de phenomenos
physicos e chimicos por meio dos quaes são
os alimentos divididos, moidos. e reduzidos
á polpa e por ultimo dissolvidos, fim princi-
pai desta importante funeção.

O apparelho digestivo é o grando rece-
ptaculo, a saliva, o sueco gástrico, o sueco
pancreotico, a bilis e o muco intestinal são
os reactivos desses laboratórios.

Berzelius considerava a digestão como
uma grande lavagem e na realidade só se
trata de tornar solúveis nos suecos intesti-
naes as substancias que antes não o erão na
agua, ou para melhor dizer, faze-las diali-
ricas, isto é, capazes de atravessarem as
membranas com que estiverem em contacto e
serem levadas por meio da circulação a todos
os órgãos.

Sob a influencia destes reactivos orga-
ilicos a fecula e a cellulose ternaria se tran-
sformão em assucar (glycose), as substancias
albuminosas e íibrosas em substancia albu-
niiniforme, chamada—peptona por Lehmann
e albaminose por Mialle, sendo as gordurase óleos emulsionadas ou saponificadas pormeio do sueco pancreatico.

Nem toda a quantidade de substancias
ingerida pelo estômago se dissolve, somente
se dissolve o que é assimilhavel, sendo quealém da influencia que exercem os reactiyos
já indicados em muito entra o habito do indi-
viduo.

Ha pessoas que podem transformar ern
assucar pela influencia de sua abundante sa-
liya uma grande quantidade de fecula,quando
em outras essa faculdade é limitadíssima.

Um operário lombardo consome diária-
mente 1,520 grammas de farinha de milho,
contendo 1,200 de fecula amylacea.

, E' verdade que a potência saecharifi-
cadora à&—thialina, — principio activo da
saliva é tal que uma parte dessa diastase

animal é capaz de converter em glycose, se-
gundo Mialle, 8,000 partes de amido e como
a quantidada média da thialina existente na
saliva üo homem, elabora da em 24 horas, é
de 2,4 grammas resulta ser o nosso estômago
uma fabrica de assucar que poderia prepa-
rar diariamente, subministrando-lhe a quan-
tidade de fecula conveniente, 19,200 gram-
mas de assucar quasi 21 kilogrammas, e isto
sem contar a propriedade s.accharificadora
de que goza o sueco pancreatico, demon-
stradapor Dobell. '

Esta prodigalidade da natureza nos
reactivos saecharigenicosprovão que as sub-
stancias feculenLas devem fazer a base da
alimentação do homem.

Desde o nascimento até á idade de 10
mezes a secrecção da thialina é quasi nulla
e isto explica por que as crianças antes da
idade de 10 mezes não podem digerir as sub-
stancias amylaceas sem eólicas e outras de-
sordens infcestiaaes.

A acção dissolvente do sueco gástrico a
respeito das substancias albuminosas e fibro-
sas não é menos activa. Uma parte de pep-
sina, substancia em que reside a propriedade
digestiva dos alimentos azotados, dissolvida
em60,000 deagua acidulada com ácido chlor-
hydrico elactico é capaz de dissolver a carne
(Warmann).

Admira ver a quantidade de carne que
podem digerir os povos de certas regiões.
O capitão Cockrane vio tres yancres devo-
rarem em um repasto um rangifer em quantocinco camaradas davão cabo de uma vitella
de 100 kilogrmmas de peso. Os Hottentotes
não são menos voraveis a julgar pelo teste-
munho de Ba-rlow, invocado pelo Dr. Lej>
theby.

O sueco pancreatico desempenha tam-
bem um papel importante na digestão.

A' sua influencia achão-se sujeitas as
substancias graxas, é elle que as dissolve.

A pancreatina, parte activa, constitue
um intermediário entre as gorduras ea agua
as gommas, as gemmas dos ovos, etc, for-
mando uma verdadeira eniulsão ou saponi-
ficação segundo Lehfmann, por haver encon-
trarto glycerina no intestino delgado.

Pode julgar-se do poder-emtilsivn da
pancreatina pelas grandes quantidade., de
gorduras que consomem os habitantes das
legiões polares. Pany e John Rose dizem
que a ração diária dos Esquimaos é de 10 ki-
logrammas de'carne e gordura de baleia, 5
pelo menos de gordura.

Nem todas as substancias alimentícias
se digerem no mesmo espaço de tempo, ainda
que sejão de composição chimica idêntica oi.
semelhante.
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Nos vegetaes a maior ou menor espes-
sura da coberta dos grãos feculentos (casca)torna a solubilidade e a saccharificação mais
demoradas e incompletas.

Entre as substancias animaes nem todas
são igualmente atacadas pelo sueco gástrico.O compacto dos tecidos e a tenacidade
das fibras estabelecem grande differença na
digestibüidade desta classe de alimentos.

Não será fora de propósito accrèscentar
que ha substancias vegetaes e animaes re-
fractarias á acção dissolvente dos reactivos
orgânicos.

Uma idéa clara deste ponto dará o se-
guinte quadro formulado segundo as obser-
vações apresentadas pelo Sr. Letheby na So-
ciedade das Artes de Londres:

Substancias animaes
Preparações culinárias Tempo da digestiio

horas o minutos
Bacalháo secco cozido 2
Carne de vacca cozida 56

» » » assada. ... 56
» » » frita 56

Carneiro cozido 3
» assado 15

Figado de boi 4o
Gamo assado 5
Gelatina cozida 30
Leitão assado 30
Mocotó cozido 3o
Ovosassados 15

» cozidos duros 30
» batidos crus 30
» fritos 30

Ostras guizadas :? 30
Pato assado 30
Pavão cozido 25
Porco assado 10
Queijo crú 10
Veado 30

'• SuIstancias vegetaes
horas minutos

Arroz cozido 30
Batatas assadas 30

» cozidas no forno.... 33
» fervidas 30

Bolo de milho cozido 40
Beterrabas cozidas 45
Convés cozidas 00

» em vinagre cruas. 00
Cevada cozida 00
Favas cozidas • • > 30
Maçãs cruas 55
Nabos cozidos 40
Pão de milho cozido. . 15

» trigo » 30
Sagú cozido ..........-. 00
Tapioca cozida 00

As condições de uma bôa digestão, diz
Letheby, ou as circumstancias favoráveis á
digestibüidade podem sôr formuladas do se-
guinte modo:

1." Conveniente escolha de alimentos,
segundo o gosto e as forças digestivas do in-
diviifüo;

2.a Tratamento conveniente dós ali*
mentos quanto á sua preparação culinária e
diversos serviços ;

3.a Diversidade no modo de preparação
e natureza dos alimentos de sorte que pro-
voque o appetite;

4f Exercicio, temperatura regular e
tranquillidade do espirito.

Destas condições apenas reclama ai*
guma clareza a que se refere âs prtfparações
culinárias, pois que as outras o seu simples
enunciado demonstra a maneira pela qual
ellas actuâo.

As preparações culinárias e o numero
de repastos que se devem fazer durante o
dia exercem uma notável influencia na diges-
tibilidade dos alimentos e na quantidade
effectiva da substancia reparadoraque delles
podem ser extrahidos.

O objecto de . toda a preparação culi-
naria consiste em submetter as substancias
alimentícias á acção do calor:

1." Para evaporar parte da água que o
alimento possa conter econdensa-lo ;

2.° Para desaggregar as molleeulas dos
alimentos, tornando-os mais facilmente ata*
caveis pelos reactivos intestinaes;

3." Para tornar solúveis na água ele-
mentos que não o erão senão em certas tem*
peraturas;

4." Para desenvolver certos princípios
mais agradáveis ou mais nutritivos

Para chegar-se a estes resultados em*
pregão-se: Io," a coeção que verifica-se
subtendo as substancias á temperatura e ac-
ção d'agua fervendo; 2", o banho-maria, que
é humido e semelhante á coeção se os ali-
mentos são postos em água, ou sacco. se a
vaso interior no qual se depositão os ali-
mentos não contém outra água além da que
entra em sua composição ; 3o, a acção do
vapor d'agua a 100° ou antes requentado em
uma temperatura muito maior ; 4o, &'frita-
gem que tem por fim elevar a temperatura
além de 100° e as gorduras e óleos que
não dissolvem os elementos nutritivos ; 5o, a
acção do forno, indirecta sobre a grelha,
tendo por fim elevar a temperatura além de
100°, evit«ando ao mesmo tempo a acção dis*
solvente da água quando se ¦ deseje concen-
trar nas substancias todos os seus elementos
nutritivos ; 6o, a marmita, que tem por fim
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elevar assâs a temperatura evitando a eva-
porações d'agua.

Ãpplicando estes diversos modos de pre-
paração culinária ás differentes substancias
alimenticias, diremos:
*i ¦ I.° Que as substancias animaes, princi-

palmente as carnes, são mais nutritivas e sa-
bòrosas assadas do que cozidas ;

2.° Que uma cocção prolongada privaa carne de grande parte de seus princípiosnutritivos que se dissolvem n'agua, consti-
tuindo o que se chama caldo, e por conse-
guinte este será mais nutritivo do queaquella.

3.° Que para os vegetaes deve-se pre-ferir o vapor, porque deste modo obtem-se a
temperatura e água necessárias para a hy-
dratação da fecula e da celluloss, sem que
parte destas substancias se dissolvãon'agua,
de que raras vezes se utilisa.

4." Que as substancias frias são geral-mente mais indigestas do que as submettidas
a qualquer outra operação culinária, porqueas gorduras e óleos fervem a uma tempera-
tura muito mais elevada do que a água, fa*
zçndo, portanto, com que a albumina animal
e vegetal se coagulem por demais e as feculas
transformadas em dextrina se carbonizem,
dando-se apenas uma excepção para a carne
de porco, que podendo estar affectada de
trichyna, estas somente podem morrer á
influencia de alta temperatura.

Quanto aos repastos diários pouco ha a
dizer.

Comprehende-se bem que o estômago
elaborará mais facilmente pequenas quanti-dades de alimentos, tomados em diversas
horas do dia, do que toda a ração de uma só
vez.

As crianças e operários mecânicos devemcomer tres vezes por dia ; os homens de vidasedentária ou pouco trabalho duas vezes,
variando, porém, entre os repastos nunca
menos de cinco horas.

Os meninos, em amamentação, deveráõ
sugar o seio materno de duas ou de tres emtres horas.

O quadro seguinte mostrará o valornutritivo de algumas substancias existentes
no mercado.

As substancias estão calculadas em 500
grammas, no valor alimentício, considera-se
a substancia crua e com água natural nella
contida ; a.carne calculou-se desossada, de-
vendo saber-se que 120 grammas com ossoscorrespondem a 100 grammas desossadas, e,finalmente, que no peixe segue-se a mesmaregra.

Valor nutritivo das substancias alimenticias
Quantidade de

azoto
5,40

1,95

Quantidade da
carbono
215,00
205,00
490,00

25,00
80,00

200,00
74,00
55,00
9,40

77,50
.122,25
165,00
205,00
205,00

68,30
66.66

200,00
56,00
40,00

415,00
220,00
30,00
67,50

147,50
57,50

118,00
355,70
125,00
30,00
20,00

110,00
55,00

290,00
104,00
22,50

187,00
135,00

Na columna consagrada á quantidade
de carbono que cada uma das substancias
contém está calculado também o equivalente
em hydrogeneo, quando este acha-se em ex-
cesso sobre a dose necessária para formar
água, seguindo*se o exemplo de Mr. Payen,
de modo que os algarismos da columna repre-
sentão a potência caloriiica da substancia.

N. M.

Arroz
Assucar ........
Azeite doce
Beterraba '.'.
Bacalháo secco  25,10
Cevada (farinha)  9,50
Carne de vacca, Ia  15,00

» » »' 2a  15,00
» » » 3a  15,00
» »carneiro gordo 10,00
» » » cevado. 10,00
» secca.  45, (tO

Feijão preto  18,90
» branco
» verde

Favas verdes
» seccas

Gallinha
Leite
Manteiga fresca
Milho
Nabo
Ovos
Pão branco
Peixe (carne branca).
Queij 
Toucinho
Trigo em grão
Vegetaes frescos.....
Aguardente  00,07
Café....  5,50
Chá  11,51
Chocolate  7,60
Cocca  4,07
Cerveja ingleza  24,40
Mel
Vinho 

18,90
5,10
7,50

22,50
16,15
3,30
3,30
8,50
0,92
9,50
5,40

14,45
11,25

5,90
9,05
0,90

Epizoocias
Relatório sobre a Epizoocia de Campos

{Carbúnculo de Davaine)
Tendo-me sido commettida, por aviso de," datado de 28 de Fevereiro próximoV. Ex
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passado, a missão de estudar a causada
epizootia, que grassa no município de Cam-
pos,_e propor as medidas que julgasse con-
venientes para restringir os estragos desse
mal, vou desobrigar-me dessa tarefa, com-
municando a V. Ex. os resultados dos meus
estudos e pesquizas.

Procurei, em algumas viagens que fiz a
Campos, entender-me possoalmente com ai-
guns proprietários da zona atacada pela
peste, e delles colhi informações minuciosas
quanto aos symptomas e ás circumstancias
que acompanharão o desenvolvimento e con •
sequente propagação da epioozotia. Fiquei
então sabendo que não de hoje, mas de
alguns annos atrás apparecem, naquella
zona, a intervallos, casos dessa moléstia, em
bois e cavallos, succumbindo os animaes ata-
cados em poucas horas, com symptomas
quasi idênticos. Na inhumação das victimas
da peste descurárão sempre os proprietários
de pôr em pratica essas medidas communs
que a hygiene aconselha em taes casos no
intuito de impedir que se propaguem os ger-
mens morbigenicos. Creio que á falta de tão
recommendaveis precauções, as quaes náo
fôrão tomadas em tempo, se deve a exploâo
da epizootia, fazendo avultndo numero de
victimas, e causando sérios prejuízos e trans-
tornos aos proprietários.

Felizmente, a inteivenção da ?ciência
reclamada aos poderes públicos pelas pessoas
interessadas e prejudicadas, talvez chegue
ainda a tempo de attenuar as devastações
da peste e prevenir futuras explosões do mal
se, como penso que vai succeder, se compe-
netrarem os proprietários ruraes do valor
pratico de certas medidas prophylacticas,
das quês me liei de particularmente occupar
na parte final deste relatório.

A epizootia, ao que me dizem, acom-
metteu com violência insólita nas fazendas
do Dr. Leite Nunes, José Maria Souto Bar-
cellos, João Sobral de Barcellos, todas ellas
situadas nas terras altas que fórmão o valle
do Rio-Preto, affiuente da margem direita
do Parahyba. Fôrão indistinctamente vi-
ctima dos boise cavallos, sem escolha de sexo
nem idade.Pela manhãpareciãosãos,alegres,
comendo com appetite, sem nenhum indicio
de morbidez, e pela tarde jaziâo cabidos no
campo, uns mortos, outros a morrerem.

Geralmente a agonia era curta, e a vida
extinguia-se placidamente, sem convulsões
e sem outros phenomenos que traduzissem
grandes sofrimentos.

Em seguida á morte defluia das narinas
e do extremo inferior do intestino sangue
negro, incoagulavel, escorrendo até á super-
ficie do solo. *

17

Nos poucos casos em que foi praticada
aabertura das grandes cavidades splanch-
nicas, encontrárão-se as vísceras engorgi-
tadas de sangue, com especialidade os pul-
mões e o baço, cujo tecido molle, quasi liqne-
feito, desfazia-se facilmente entre os dedos.
A congestão deste órgão parecia haver at-
tingido o seu máximo; e, por si só, constitui»
a lesão alli localisada um caracter anato-
mico mui saliente da moléstia.

A natureza das lesões encontradas, a
occurrencia de casos da mesma moléstia, a
intervallos curtos, com explosões periódicas,
excluião de uma vez qualquer idéa de um
envenenamento, produzido por plantas to-
xicas, as quaes, além disso, como é sabido,
não são invariavelmente mortaes. Mais ra-
zoavel me pareceu a hypothese de uma mo-
lestia transmissível, contagiosa, devida a
germens; e como entre as moléstias desta
origem que atacão animaes bovinos e cavai-
lares, produzindo lesões similares aquellas
que fôrão encontradas, a mais commum é o
carbúnculo de Daivaine, ou febre carbuncu-
losa, a minha attenção se dirigio para ahi.
Meio seguro tínhamos para liquidar a quês-
tão e era procurar no baço o germen do car-
buncub, que, dado o caso desta moléstia,
alli sempre existe, e cujos caracteres, por
muito conhecidos, não permittião equívocos,
nem mesmo sombra de duvida.

Applicados convenientemente os pro-
cessos de investigação no baço, cujo tecido
foi cortado em tenuissimas lâminas, para
sofrerem o exame microscópico, desvendou-
se a causa com a máxima nitidez; pois no
meio da trama do baço, formando focos mui-
tiplos de proliferação, apparecia o bacilus-
antracis, revestindo as suas fôrmas cara-
cteristicas, conforme se evidencia da estam-
pa, que faço acompanhar este relatório.
Não foi preciso mais para uma affirmação ca-
tegorica de que a epizootia do Rio-Preto
ei ao carbúnculo de Davaine.

Diverge essa zoonoze do carbúnculo
symptomatico, que constitue a mais lethi-
fera peste dos campos de criação de Minas-
Geraes, não só pela qualidade especifica
dos germens, que são differentes, como ainda
pela natureza dos symptomas, e ainda mais
pela facilidade extrema com que se trans-
mitte ao homem o carbúnculo de Davaine,
propriedade que não parece ter o caibuneulo
symptomatico. Ainda mais, esta espécie ul-
tima de carbúnculo, não accommette os soli-
pedes, como freqüentemente snccede com o
carbúnculo de Davaine.

Basta articular esta diagnose, para de
momento se comprehender todo o alcance do

s. a,
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perigo que ella encerra. Foi assim, prova-velmente, por invasões reiteradas e suoces-
sívas do mal, sem medidas preventivas quelhe coarctassem a natural expansão, queVierâo a constituir-se, com o andar dos
tempos, aquelles famosos Campos malditos,
de que falia Pasteur nos seus memoráveis
trabalhos. Até hoje, o carbúnculo deDavaine,
não tem criado, no Brazil, que eu saiba,
focos de destruição iguaes aquelles. Suas
manifestações, quando não são esporádicas,
têm limites, e cessão por espassos de tempo
indeterminados. Obedecendo, porém, á lei
que rege a mór parte das moléstias vira-
lentas, é possivel que á força de repetir-se e
transmittír-se venha, aqui também, constitu-
ir-se elle ama causa permanente de des-
traição do gado, e um feroz inimigo dos pro-
gressos da industria pastoril E' nisso queestá o perigo; e para conjura-lo em tempo,
convém, não hesitar no emprego das medidas
de prevenção, que a sciencia aconselha, o
que, espero, serão postas em pratica.

. Cada victima do carbúnculo encerra nos
líquidos e tecidos da economia quantidadeinnumeravel de germens, sob a fórma resis-
tente e durável de esporos, ou corpuscnlos
reproductores. Bor meio destes corpuscnlos,
que vão infectar novamente o solo, man-
tem-se e accnmüla-se a virulência por longo
tempo, nos logares reservados ás inhuma

camadas inferiores do solo, impregnadas de
germens. Não raro esses revolvimentos de
terra, exigidos pelas necessidades inherentes
á extensão das culturas, ou mesmo por effeito
de inundações ou chuvas torrenciaes, coin-
cidem com explosões da moléstia.

A razão disso está em que os germensoccultos vêm pousar â flor da terra e as occa-
siões de realizar-se o contagio tornão-se
então mais fáceis e numerosas.

Se agora attendermos que o carbúnculo
de Davaine é moléstia que facilmente se
transmitte ao homem, e que na maneira des-
cuidosa e imprudente com que, geralmente,
se conduzem o vaqueiros e os indivíduos en-
carregados de tratar e vigiar o gado, occor-
rem condições numerosas de contagio, não
será demais recomnnendar-lhes as maiores
precauções sempre que não puderem evitar o
contacto com o animal doente ou morto.
O couro, as orinas, as pontas corneas, os
cascos, que são depojos conservaveis e uti-
lisaveis, podem trazer comsigo a matéria vi-
rulenta e transmitttir ao homem o car-
bunculo.

Comquanto a vaccina pastoriana contra
o carbníiculo esteja suficientemente experi-
mentada e reconhecida efficaz, não julgo, á
vista da restricção da moléstia, que seja já o
caso de ensaia Ia. Se, para o diante succeder
que ella venha tomar grande extensão, inva-p- •=>¦ . - --------- -~ *.*«...^. j-iuo cjk. veuiia uumar granue extensão, invaçoes, e os casos de infecçao indirecta ou por; dindo muitas propriedades, e causando imcontagio succedem-se e repetem-se com ex-

tensão e intensidade variáveis. Sendo assim,
comprehende-se a necessidade indeclinável de
promover a destruição do animal morto da
peste, queimando-o em um forno adequado aesse mister, ou na falta deste, recorrendo ao
petróleo, depois de uma irrigação feita nas
cavidades, e nas vísceras, que devem ser
previamente extrahidas, com uma solução
de bichlorureto de mercúrio a 2/1000.

No solo polluido pelas excreções do
animal doente, ou pelos líquidos exhalados
depois da morte, convém atear uma fogueira,
cuja actividade seja mantida durante algumas
horas, de sorte a produzir-se uma completa
destruição dos germens espalhados na super-
flcie do solo. A seqüestração dos animaes do-entes, quando ha tempo de se reconhecer amoléstia, é outra medida preventiva que.nâo deve ser descurada. Melhor seria, nesses
casos, conduzi-los a. um cerco remoto e afãs-
tado das passagens mais freqüentadas pelogado, e alli deixa-los morrer, praticando-seem seguida a incineração.

Toda a cautela deve ser empregada emimpedir que os logares que outr'ora servirão
á inlmmaçâo de animaes mortos de peste,venbão a ser revolvidos, descobrindo-se as

mensa devastação, tal qual suecede em
alguns paizes europeus, então será indis-
pensavel lançar mão desse recurso, como jáse fez para o carbúnculo symptomatico em
Minas-Geraes.

Rio, 20 de Maio de 1889.—Dr. J. B.
de Lacerda.

Economia Politica
Congresso Americano

O governo da União-Americana dirigio
convite aos governos do México, America
Central, America do Sul, Haiti, S. Domin-
gos e Brazil para um congresso interna-
cional que deverá reunir-se a 2 de Outubro
do corrente anno.

Nesse congresso devem ser discutidasas seguintes questões.
l.a Quaes os meios appropriados aaugnientarem a prosperidade dos di versesEstados-Americanos,
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í." «Que medidasdevein ser adoptadas
para constitnir-se uma verdadeira união
aduaneira americana que desenvolva o com-
raercio das nações americanas.

3.a Estabelecimento de communicações
regulares e freqüentes entre 03 portos dos
diversos Estados-Americanos.

4." Adopção em cada um dos estados
independentes de um systema de regras adua -
neiras, fixando o modo de fazer-se a impor-
tação e exportação das mercadorias, os
direitos e impostos nos portos; adopção de
um methodo uniforme de classificação em
cada paiz estabelecendo, ao mesmo tempo,
medidas sanitárias.

5 _a Uniformidade de pezos, medidas e
moedas que tenhão curso legal em todas as
transaccões.

6.a Adopção de leis que tenhão por
objectivo proteger os privilégios de invenção,
marcas de fabricas, a propriedade intele-
ctual.

7.a Legislação para extradicção de cri-
minosos.

8.a Confecção de-um regulamento pararesolver pacificamente todas as questões por
meio de árbitros que suscitarem.

Como se vê o convite que o governo dos
Estados-Unidos acaba de dirigir aos Estados-
Americanos não pôde deixar de ser acceito
pelo Brazil, devendo fazer-se representar
naquelle congresso por pessoa que reuna
todos os requisitos necessários para solução
de problemas de tanto alcance como os que
têm de ser debatidos no dia 2 de Ontnbro
do corrente anno em Washington.

Metallurgia
Fundição de ferro

O problema, que consiste em avaliar
a qualidade de uma fundição de ferro, não
tem a mesma importância em todas as fa-
bricás de fundição ; em muitas fabricas pe-
quenas de peças de machinas, só se tem lan-
cado mão da própria fundição bruta, desde
longos annos e as misturas são suficiente-
mente conhecidas para que possamos dis-
pensar-uos do exame da fundição.

Não acontece, porém, .0 mesmo com as
grandes fabricas de fundição, que empregão
os produetos dos fornos altos. Este methodo
de fundição directafoi o unico óutr'ora em-
pregado e que tem sido considerado em toda
a parte em que os fornos altos são aquecidos

com carvão de páo. Esses pequenos fofcnos
são precisamente muito affectados, na sua
marcha, pelas irregularidades que résultão
das misturas, da carga, da humidade dos
materiaes, que nelles são introduzidos, dà
temperatura da corrente de ar, etc., etc, e
o fundidor mais experimentado não tem sem-
pre certeza de obter um produeto de fundi-
ção de qualidade invariável. Resulta disso a
necessidade de examinar, muitas e repetidas
vezes por dia, a fundição para saber se eHa
é própria para o uso a que é destinada.
O meio é seguro e simples: determina-se
conforme a agitação da fundição, a sua qua-
lidade.

Todas as manhãs effectua-se essa expe-
riencia na presença do contra-mestie. Cava-
se, com as mãos, na arêa do foco que se acha
adiante do alto forno, um molde com a fôrma,
de nm buraco cylindrico de 20 centímetros de
diâmetro e de 7 a 8 centímetros de profun-
didade : a funeção distilla por meio de nm
saco de fundidor nesse molde, depois de ter-
se extrahido as impurezas que sobrenadão
no metal que re derrete. Só a côr da fundição
contida no saco permitte avaliar, de modo
summario, a rua qualidade.

Se é alva e se a superfície do metal
está coberta de uma camada de gaz quente
com uma chamma quasi incolôr, a fundição
pôde ser considerada bôa ; se o metal fun-
dido apresenta uma côr avermelhada e dá
logar a scentelhas crepitantes, sua qualidade
é medriocre.

Feito este exame, derrama-se o conteúdo
do saco no molde, que já descrevemos, e ex-
trahem-se novanente as matérias que cobrem
a superfície. Começa então a agitação dá
fundição.

Se a fundição é rica em silicium e em
carbono,estando o ferro em braza,a superfície
do banho cobre-se logo de uma crosta tle for-
mação oxydavel e projecta uma luz pai-
lida; essa crosta rompe-se de tempos a tempos
pela crepiteÇaão do metal da parte Inferior;
diz-se então qne a agitação é pallida. Seme-
lhante fundição contém muita graphite e é
pouco apreciada pelos fundidores.

A fundição, pelo contrario, que é mais
própria para distillar em um molde estreito 6
que não dá logar á formação de escuma,
apresenta, logo depois da distillação, üma
mobilidade muito grande e de certa duração.
Se a agitação é demasiado curta e se se for-
mão na superfície manchas pardacentas
acompanhadas de scentelhas crepritautes,
póde-se ter certeza de conseguir-se um metal
pobre em silicium,rejoe que facilmente torna-
se alvo ; esta fundição não conviria para Q
fabrico de peças grandes, •"¦
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i Os signaes característicos manifestados
pela agitação da fundição são quasi sempreidênticos na nrnr parte das fabricas de fun-dição ; mas ha outros que variãç- com o re-
gimen dos fornos altos.

:¦ Nos fornos de ciipola, em que se opera afusão da fundição usual no commercio, a agi-taçâo do metal não é de natureza a dar in-dicações sufficientes sobre a qualidade dafundição e sobre o valor das misturas que semtroduzem nos altos fornos. Deve-se nestecaso recorrer a outros methodos de investi-- gação.
Em certas grandes fabricas de fundição,

fazem-se experiências de resistência com osmateriaes empregados, methodo este eviden-temente assàs recommendavel.
Submette-se neste caso barras fundidasás experiências de flexão, servindo-se paraeste effeito de machinas de ensaios mais oumenos complicadas. Não se deve perder devasta qne uma fundição bruta de bolha grossa,que se junta durante a fusão á fundição, não

possuindo muito silicium e graphite, não temas mesmas qualidades de resistência quequando se mistura a esse metal a fundição debolha delgada; demais convém observar quea lesistencia á ruptura não basta, por si só
para determinar a propriedade exigida para,uma boa fundição, mas que se deveattendertambem á flexibilidade dos varões de expe-riencia.

A fundição, cujo conteúdo em phosphoroé elevado, apresenta muitas vezes umacarga de ruptura asrás grande, mas quebra-se subitamente, e muitas vezes sem ter sidosubmettida primitivamente a uma forte fie-xão. Fundindo-se uma columna, por exemplocom metal idêntico, arrisca-se a faze-la rom-
per, quando é exposto a trepidações bruscas •
do mesmo modo um tubo de conducto d'água'leito com a mesma fundição, pôde arrebentarcom o choque da água, mesmo depois de terresistido ás experiências com o duplo e otriplo da força desse choque. Uma chapatundida pôde tambem arrebentar, se é aqne-cida unicamente de um lado.

O Sr. H. S. Flening deu recentementealgumas explicações preciosas sobre o exameda fundição nas fabricas americanas.
Tomão-se 15.libras inglezas de metal

que se tem de examinar, e derrete-se em umcadinho de graphite. Para o exame, sob oponto de vista de sua fluidez, distilla-se umaamostra dessa fundição em um molde de arêade 300 millimetros de comprimento, de 35millimetros de largura e de lm"5, unicamente
de espessura; a distillação é feita de umaextremidade do molde á outra. i

O molde nunca fica completamente cheio-1

mas quanto mais rápido é o escoamento de
uma extremidade á outra, mais o metal é
fluido. Para saber si a fundição é susceptível
de produzir tensões internas, serve-se de
uma barra com as mesmus dimensões, mas
que tenha demais uma nervura lateral.

Depois distilla-se, da mesma fundição,
duas barras de 350 millimetros de compri-
mento cada uma ; mas, sendo a secção de
uma de 12""", 5 X 12mra, 5, a da outra é de
25 X 2mm, 5. Alcanção-se as duas superfi-
cies terminaes de cada barra por meio de
duas conchas distantes uma da outra cerca
de 300 millimetros. Sendo a contracção
média da fundição de 1/96 da extensão pri-mitiva, vê-se que o comprimento definitivo
das barras arrefecidas deve ser de 300 mili-
metros exactamente.

Depois de se ter determinado a con-
tracção de seis partes de provetes assim for-
madas, para obter a contracção média, é
mister proceder aos ensaios de resistência.

Os ensaios de resistência são de duas
espécies : experiência pela carga e experieu-
ciapelo choque. As primeiras são feitas pormeio de uma machina constituída por uma
alavanca munida de ura martello; esta ma-
china indica automaticamenle a flexão sem
carga.

As experiências pelo choque sáo feitas
com pesos de 25 libras ; á altura da qual0 Peso cahe para as primeiras experiências
é de 12""",5; para as experiências que seseguem essa altura é augmentada de 3 mil-limetros até á ruptura. Por meio de um picomarca-se a flexão a cada pancada do maço, eoutro pico indica a elevação depois do choque.

Finalmente, determina-se a rigeza damachina e a bolha da fundição é examinadacom o microscópio.
f Taes são os differentes methodos se-

guidos para o exame da fundição, em umadas maiores fundições dos Estados-Unidos,
que produz dez toneladas de fundição pordia, e que tem sempre dado excellentes re-sultados, quando se trata de comprar grandequantidade de fundição de procedências des-conhecidas, e cujas qualidades não podemnunca ser suficientemente conhecidas á .

priori.
_ A altura que devem ter as chaminés dasusinas tem originado questões complicadis-simas. Além das regras que impõe a artede construir, para que as chaminés não offe-reçao demasiada resistência ao vento e te-nhao estabilidade sufíiciente, dando aos fo-cos que ellas dominão uma extracção sa-tisfactoria, considerações especiaes influemsobre a determinação dessa altura.

Ha uma consideração muito importante,
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sob o ponto de vista da hygiene, que éa ne-
cessidade de erguer essas columnas con-
cavas de tijolos bastante alto para que o
fumo que dellas escapa não prejudique, nem
os habitantes, nem os animaes ou vegetaes
das circumvizinhanças. O fumo da hulha, porexemplo, arrasta comsigo quantidades impor-
tantes de ácido snlfuroso e de ácido carbo-
nico. O sábio inglez Douglas Galton de-
monstrou que 1000 kilogrammas de carvão
de pedra contém, na média, 17 kilogram-
mas de enxofre, dos quaes só dous ki-
logrammas se encontrão nas cinzas, perden-
do-se os demais na atmosphera, sob a fôrma
de ácido sulfuroso.

A fumaça das usinas, que é causa do
pouco asseio das cidades, exerce também
influencia perniciosa sobre a vegetação. Os
gazes ácidos acarretados vão se depositar
sobre as folhas e fazem definhar o vegetal,
dando até muitas vezes máo gosto aos seus
produetos.

Nos eereaes e nas gramineas são os or-
gâos mais novos que soffrem mais; as folhas
perdem a côr e enrolão-se; as espigas ama-
rellecem mais depressa e algumas vezes ficão
estéreis do lado onde a usina lança mais va-
pores ácidos.

O meio de remediar este estado de
cousas é constituir chaminés demasiadamente
elevadas, mas as despezas occasioiiadas por
essas construcções tornão-se fortíssimas e
são, demais, augmentadas por um consumo
exagerado de combusiivel nos focos; e hoje
em dia vigora a idéa antiga de que quanto
mais elevada era a chaminé, mais convenien-
temente effectua-se a combustão. Ora, actual-
mente é crença que o fumo deriva-se de um
excesso de matéria carbônica proveniente de
uma combustão incompleta e que o remedio
para esse defeito não depende unicamente da
chaminé. Outros meios se impõem e consis-
tem em não ter sobre a grelha senão uma es-
pessura moderada de carvão (10 a 15 centi-
metros no máximo) evitando-se tudo quanto
pôde baixar bruscamente a temperatura do
foco; finalmente, introduzindo, por meio do
apparelhos especiaes, ar supplementar na
zona de combustão.

! Observando-se todos estes princípios,
chegã-se facilmente a reduzir muito a altura
dag chaminés de usinas e a projectaf, apezar
disso, pouco fumo no ar, não sendo mais que
gazes quentes, resíduos da combustão, tudo
quanto escapa da chaminé. Muitos privi-
legios fôrão.expedidos para a utilisação destas,
mas até hoje nenhuma parece dar bons resul-
tados,principalmente a respeito das despezas
que provirião das installações propostas.
Essas despezas, pelo contrario, tornão-se

minimas quando se pôde dispor de grandes
quantidades de gaz, que só se tem de apro-
veitar; tal é o caso do gaz natural nos Es-
tados-Unidos.

Esse gaz natural é composto em grande
parte de proto-carbureto de hydrogeneo. E'
muito leve. No districto de Pittsburg é ino-
doro, quando no de Findlay tem forte cheiro
de ácido sulphydrico.

Nos differentes districtos, o gaz attinge
sondagens de 0m,10 de diâmetro : é encon-
trado em profundidades variáveis : assim,
nas cercanias de Pitsburg a 400 metros, e em
Findlay a 330 metros.

Sahe das sondagens praticadas sob a
pressão de 28 a 35 atmospheras, dando mi-
lhares de metros cúbicos em 24 horas. Tubos
de ferro fixados sobre os poços levão o gaz
aos logares de consumo. Esses tubos têm
dimensões variáveis de 0m,30a 0m,40 de dia-
metro e permittem, graças á alta pressão
que possuem, fornecer gaz natural a grandes
distancias; assim a cidade de Pittsburg re-
eebe de 18 a 20,000.

O gaz natural é vendido por assignatura
por preços que varião, conforme as regiões.
Nos districtos onde o combustível natural é'
novamente explorado, custa pouco : 2 fran-
cos e 60 centimos por mez, gara um fogão or-
dinario ou de cozinha; 25 centimos por mez
e por bico para a illuminação; 26 a 105
francos por mez para as caldeiras a vapor,
conforme suas dimensões.

As regiões que possuem gaz natural
desenvolverão-se rapidamente, e contão ac-
tualmente população numerosa, comindus-
trias importantes, tanto mais quanto cavando
poços em busca do gaz, descobrirão-se ma-
nanciaes de petróleo, que vierão acerescentar
novo factor importante á prosperidade do
paiz.

Georges Petit.

Zooteclmia
Escola de lacticinios para ás mulheres

em Cotelloífen

Estabeleceu-se esta escola como depen-
dencia da Ferme-École de Trois Croix, pertp
de Bennes.

O tempo de aprendizado é de 6 mezes
a um anno pagando semestralmente a alumna
250 francos. ..

A alumna deve ter 14 annos de idade.
O ensino é thè oíico e pratico.
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0 ensino theoriGO-consta: Io, estudo da
vacca leiteira e seu caracter, cuidados de
alimentação criação e engordamento dos
Viteilos •, 2", hygiene eestabulos; 3o, techno-
logia do leite, seivas, seceadores, edifícios e
material; fabricação da manteiga e do queijo,
utüdsação dos residuos; 4o, criação de porcos
e gaillinhasesevLengoríamento; 5o, economia
do estabelecimento, contabilidade, especial-
mente da exploração dos lacticinios.

O ensino pratico consta dos trabalhos
da escola,, do fabrico, dos lacticinios e horti-
cultura.

Depois de um exame ao terminar o curso,
a alumna obtém um certificado assignado
pelo Ministro da Agricultura.

(J. A. Pratique).

Sarna dos carneiros
Tornão-se 1,500 grammas de ácido phe-

nico bruto, 1000 grammas de cal viva, 3000
grammas de carbonato de soda e 3000 gram-
mas de sabão negro.

Misturão-se estas substancias de modo
a formar uma espessa massa dissolvendo
esta em 260 grammas d'agua quente.

Esta formula serve para 100 ovelhas.
Faz-se a lavagem com solução molhando

nesta uma escova de grama e esfregando o
animal.

Será bom repetir a lavagem 5 dias
depois.

Piolho nos carneiros
O piolho que costuma atacar os car-

neiros é o Trichodedes asphancephalus dos
naturalistas.

O tratamento conveniente para fazer
desapparecer esse insecto consta de lavagens
doestabulo, bôa nutrição e loções, nas partesaffectadas, com bryonia, essência de tere-
binthina ou petróleo, ou as tres substancias
em mistura.

As loções devem ser feitas de 8 em 8
dias.

Peso vivo do boi
Segundo Wolff o boi pode fornecer, se-

gundo o gráo de engorda em que se acha,
por 100 libras de piso vivo

Bsm mantido Meio gordo Goiclo
Sangue 4,7 4,2 3,9
Peüe,cabeça.paíase!_gua. 13,7 12,1 13,7
Entranhas 9,8 7,7 7,9
Carne eseboa 49,7 58,0 61,8
Conteúdo noestoniago ela-

testinos 18,0 i5,o 12,0
Desperdícios e perdas 4,1 2,1 1,4

100 100 100

Meio de provocar o cio nas vaccas
Dá-se quotidiannamente durante cinco

dias 30 grammas de aloés dissolvidas em f
litro de vinho.

Engorda do boi
Na opinião de Vial, as raças de gado

vaccuin existentes na Europa podem ser dis-
tribuidas por 3 categorias:

ir Durham, Hereford, Devon, Sussex,
Charolera, Limuzina, Salen, etc.

2.a G-alloway, Suffolk, Ayrshire, Be-
arnase, Contentina, etc.

3.a Argyll, Heghlanders, Tyroleza, Su-
eca, Húngara, etc.

A primeira destas categorias tem sido
cuidadosamente cultivada; a segunda poucacultura tem recebido, a terceira quasi nada.

O rendimento de carne dos animaes
destas tres categorias fornecem em geral a
carne na proporção seguinte:
Meio gordo 54 a 59 EO a 5i 15 a 5(1
6ordo 00 a 62 56 a 60 51 a _
Muito gordo 03 a «8 tu a 63 56 a no
Extremamente gordo (57 a 7.2 64 a 68 61 e eu

Industria lacional
Patentes concedidas

OBJECTO DO PRIVILEGIO

Machinade movimento perpetuo ou Mota
Continuo Relativo.

Nova pólvora e processo para fabrica-la
Aperfeiçoíimento em apparelhos parafiltrar.
Apparelho aperfeiçoado para prevenir econsumir a fumaça e queimar completamente

o combustível nas fornalhas de caldeiras devapor e outras fornalhas.
Machina destinada a separar café deno-minada Separadoi Faber.
Processo para fabricar sabão de arroz.Melhoramento introduzido no novosystema de mancaes destinados a vehiculose outros machinismos, na sua invenção pri-vilegiadapor carta patente n. 490, de 28de Julho do anno de 1887.
Novos aperfeiçoamentos de sua invençãono fabrico do gaz illuminante e nos appare-lhos respectivos.
Aperfeiçoamentos em fornalhas e appa-relhos destinados a queimar bagaços e outrasmatenas.
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_Um apparelho destinado a impedir ás
formigas de subir nas plantas, arvores, obje-
ctos de casa e outros.

Novos explosivos, de sua invenção, quenão detonão au ar livre.
Ventilador mecânico Romariz, destinado

á extinção da formigas saúvas e a qualquer
outras applicações a que se possa prestar.

Aperfeiçoameutos na fabricação de fer-
raduras.

Um novo processo de fabricação de ci-
mento de Portland, impermeável, denomi-
nado Cimento Brazileiro.

Processo destinado á extracçao do amido
da í^andioca.' 

, Apparelho a que denominarão Cortante
Mecânico destinado a beneficiar a industria
do couro.

Systema de carros para annuncios de
gêneros, estabelecimentos, fabricas, escri-
ptorios, etc.

Aperfeiçoamentos em carburadores ou
apparelhos pura enriquecimento da producção
do gaz.

Systema de motor relativo.
Machina denominada Machina de seccar

café ou outra matérias.
Apparelho, a que denominou Tele-

phhone Brand.
Melhoramento adaptado ao fabrico de

brochas de pita e de cabello, para pintura e
caiação.

Nova applbação da cera vegetal da
Aucumba á fabricação de velas.

Novo processo de fabricação de peças
mecânicas.

Novo systema de signaes electricos e
automáticos para estradas de ferro.

Um systema de annuncios grandes, de-
nomínados Annuncios üluníinados pela luz
electrica.

Apparelho para aquecer a água antes
da sua introducção nas caldeiras.

Processo para fabricar chinellas de
trança.

Processo para extrahir e preparar para
fins industriaes a fibra da planta têxtil de-
nominada Agave Americana.

Processo para fabricar mandioca, melho-
ramentos na industria extractiva de coagu-
lar borracha por um novo systema e de con-
servar o leite liqüefeito tão puro como sa-
hido da arvore. •_>....,

Processo de placasGypso-metallicas des-
tinado a substituir os forros de madeira.
Systema a que denominou Duplo Cruzeiro
Monãim, com applicação a qualquer caldeira
de cruzeiro commum.

Preparado pharmaceutico denominado

Pílulas de ' Tayuvá destinado ao trata-
mento e cura de prisões de ventre, etc.

Preparado a que denominou Unguento
de Gurjum para tratamento das moléstias
cutâneas.

Apparelho que denominou Moinhos
aperfeiçoados.

Processo e apparelhos para purificação
da aguardente, afim de obter a totalidade do
álcool ethylico em estado de álcool'de bom
gosto,

Machina a que denominou Separador
de gomma destinada a extrahir gomma da
farinha de trigo.

Contador automático, destinado a faei-'
litar e garantir a cobrança de passagens em
vehiculos de qualquer espécie.

Processo para obter a conservação das
carnes frescas e outros gêneros alimentícios
por meio de um gaz antiputrido.

Apparelhos aperfeiçoados para desfibrar
hastes e folhas de plantas e matérias flbrosas
análogas.

Grades,portaes,guardaventosdejanellas
e outros objectos análogos, dobradiças aper-
feiçoadas.

• Distillação e vaporisação no vácuo.
Clarear os couros curtidos por meio do

gaz ácido sulphuroso.
Saccharificação das matérias amylaceas.
Aperfeiçoamento nos tubos de grande

tiragem e nos meios de se poder regularisar
a tiragem que produzem.

Processo aperfeiçoado para separar ouro
e prata de seus minereos e outros compostos.

Apparelho aperfeiçoado para aproveitar
os calores perdidos afim de produzir uma
força motriz.

Systema de lancha torpedeira semi-sub-
marina, movida pela eletricidade, destinada
ao lançamento de torpedos Whiteheads.

Machina para solidificação da banha de
porco.

Applicação de ingredientes chjmicos
para vitrificação ou esmalte de qualquer peça
de metal.

Systema aperfeiçoado de produzir e so-
breaquecer vapor.

Machina oxilatoria para- peneirar fari-
nha, denominada Peneimhorizontal.

Construcção aperfeiçoada de gazome-
tros.

Apparelho denominado Electm-Aniso
contra incêndio destinado a avisar atttoma-
ticamente qualquer principio de incêndio.

Apparelhos refrigerantes e confeladores
aperfeiçoados.

Processo para fabricar eleo extrahido
dos ossos, denominado Fine Oil Machine. 

"'
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Medidor ou motor electrico aperfei-
coado.

Apparelhos aperfeiçoados para extrac-
ção do ouro.

Correntes aperfeiçoadas em machinas
Dgnamo.

Nova liga metallica anti-magnetica.
Nova machina de seecar café Tauney-

Telles.
Nova fechadura de segurança com des-

pertador automático.
Construcções portáteis aperfeiçoadas.
Apparelho denominado Previdente Sad-

dok para prevenir e obstar violação das
fechaduras de portas.

Novo systema de distribuir electricidade
para producção de luz e força.

Processo de reduzir em plano a esphera
celeste.

Apparelho de serragem transversal das
caixas de graxa das locomotivas.

Processo para preparar massa de to-
mates.

Nova applicação da pedra vulcânica
açoriana á fabricação de filtros.

Processos e apparelhos para tingir, lim-
par e branquear fio em carretei.

Contador e carimbador automático para
contagem e inutilisação dos sellos das cartas.

Processo de novo formicida denominado
Formicida Paulista.

Processo novo aperfeiçoado de extracção
de ouro, prata e outros metaes, de pedras,
areias ou resíduos refractarios.

Systema a que denominou Rectificação
aperfeiçoada dc álcool.

Novo systema de bomba de repuxo, a quedenominou Bembem.
Carimbador mecânico para carimbar car-

tas,. inutilisar sellos e outras applicações se-
melhantes.

Syetema de aperfeiçoamentos no trata-
mento de mineraes auriferos e na revivifica-
ção dos materiaes empregados neste trata-
mento.

Novo processo para fabricação de gri-naldas e outros objectos de vidrilhos e mis-
sangas.

Invenção de uma força motora ether-
hydro-pneumatica.

Novo apparelho postal de carimbar e
numerar cartas, a que denominou Valen-
oiano.

Processo para fabricação de calçado, a
que denominou Calçado Impermeável.

¦¦¦ Processo para fabricar chumbo e bolas
drç metal de qualquer espécie.

iV. S90.~Relatório da, invenção 'le apparelhos desti-
nados ao fabrico de sal commum — chlorureto de
sódio—e outros congêneres extrahidos da agua do
mar por meio da vaporisação e evaporisação for-
cada, systema Barcellos.

O apparelho-systema Barcellos consiste
especialmente em uma caldeira dupla com
banho-maria circulando na caldeira interna
duas serpentinas, nas quaes funecionará o
vapor produzido nas caldeiras externa e in-
terna, na pressão de duas a sete atmospheras.

Com caldeiras deste systema se formará
dous grupos de locada um, collocadas em
fôrma de ferradura, e todas ligadas por tubos,
sendo o principal o conduetor do vapor, pelo
qual se restabelecerá a mesma pressão e tem-
peratura, no tubo conduetor do agerfte— *
vapor ¦— haverá uma válvula para impedir
que o vapor formado na primeira caldeira
passe á segunda, antes deixando sempre,
aquella em que se formar a uma pressão que
deverá ser determinada de conformidade
com a conveniência da operação, desta ma-
neira se fará o equilíbrio entre as 15 cal-
deiras, sem o prejuízo que poderia oceasionar
a rápida passagem e percurso do vapor: os ou-
tros tubos servirão, um para conduzir a agua
distilladae o outro a agua concentradaa 347„«
de sal aos quatro tanques collocados pelo
lado de fóra do grupo - primeiro apparelho.

Os tanques de que falíamos e em nu-
mero de quatro serão duplos, servirão para
recepção das águas em movimento, sendo a
do mar, a concentrada, e a distíllada: delles
derivará a agua do mar para injectar nas cal-
deiras internas, e á distíllada nas caldeiras
externas geradoras do vapor ; assim como
tambem delles sahirá a agua concentrada
para as estufas e tanques de crystallisação,
bem como a agua distíllada que em tubos fará
seus percursos pelos tanques de crystallisação
afim de que o liquido exposto para producção
receba constantemente a temperatura entre
30 a 60 gráos centígrados necessária á for-
mação do colorureto de sódio.

A vantagem de serem os tanques duplos
está em dar á agua do mar a temperatnra de
100 gráos antes de entrar nas caldeiras, por-
que, sendo apenas separada por uma fina
chapa de metal esmaltado, facilmente re-
ceberáda outra o calor nelle contido, e se
aproveitará por esta fôrma aquelle agente
calorico, ajudando efficazmente o fímeciona-
mento da serpentina que será collocada em
um dos quatro tanques para ter a agua em
ebulição, afim de que, quando injectada na
caldeira, não retarde a operação pela baixa
da temperatura. A caldeira interna se acha
envolvida pela agua da caldeira externa;
sendo por esta fôrma aquecida: primeiro
pelo banho-maria, segundo pelo vapor, que
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percorre a serpentina, atravessando esta a
columna d'agua salgada que se acha na cal-
deira interna, formando esta por sua vez o
vapor, e este se escapa com liberdade, per-correndo uma outra serpentina que tambem
atravessa a columna d'agua salgada, indo
depositar-se em estado liquido no tanque de
recepção.

As estufas estão collocadas no circulo
formado pelo grupo das quinze caldeiras, e
por ellas passará o calor que, partindo das
fornalhas, tenha sahida pela chaminé, neste
percurso torna-se aquelle ar quente um
agente capaz de produzir a crystallisação do
chlorureto de sódio : este apparelho é con-

§f struido de modo que possa receber taboleiros
de^erro esmaltado e em fôrma de gavetas, e
a agua será nelles collocada por meio de uma

JíQmba que aTsugará dos tanques de deposito.
Os tanques de recepção e movimento das

águas que se achão dentro do edifício são
communicados, não só com as caldeiras por
tubos, como tambem com todos os tanques
exteriores, que vêm a ser o tanque da rece-
pção d'agua do mar que entrará, passando
por um filtro, dous outros grandes tanques
denominados — tanques para ventilação —,
onde se estabelecem moinhos de vento, afim
de elevar a agua a jorrar em cachoeiras para
sanea-la e produzir a seu turno a evaporação:
destes tanques externos é que passará agua
para os outros internos e destes, depois de
concentrada, para os de crystallisação, ex-
ternos, os quaes terão uma coberta sustentada
por columnas.

As caldeiras ligadas serão montadas
sobre um fogão construído de tijolo,e com dis-
posição indicada pela planta, de maneira que,
quando fôr preciso fazer qualquer raparo em
alguma dellas, ficará isolada da acção do fogo,
podendo este ir actuar nas demais: é assim
que se ha de proceder a qualquer reparo e
limpeza, sem que por esse motivo venha a
parar a fabricação,que deverá ser continuada

, para a vantagem da industria. O systema
assim estabelecido fôrma de tal maneira um
conjuncto de meios, acção e forças combi-
nadas, que o trabalho se fará muito econômica
e suavemente.

A mesma disposição e meios combinados
estabelecidos no primeiro grupo de caldeiras
tanques e estufas, é o mesmo systema obser-
vado no segundo grupo.

Modo ãe usar os apparelhos e o seufunccio-
namento

A caldeira dupla, typo Io, destinada a
concentrar a agua do mar e fabrico do sal
por meio do vapor exposto em serpentinas,

18

tem por base principal a sua própria dispo-
sição, e este agente da ácção calorica ; na
caldeira.interna se acha a agua do mar que
tem de ser concentrada de 30 a 34 °/0, de
sal; na externa se acha a agua doce que
serve de banho-maria e a gerar o vapor como
agente principal:

Nesta caldeira dupla dá-se a distillaçâo,
e por esse motivo se vai injectando agua
salgada —com 100 gráos de temperatura;
seguindo este trabalho até que se obtenha a
caldeira cheia d'agua concentrada com 30 ou
34 7„ de sal; como se opera em uma caldeira,
funcciona-se nas outras.

O trabalho assim estabelecido, é conti-
nuadopara que não se perca a força dos
agentes—calores—que obtenha o chlorureto
de sódio' com a máxima limpeza e em lindos
cíystaes, segundo a sua natureza physica.Os
tanques de movimento das águas no interior
da usina têm duplo effeito, pois que sua con-
strucção tambem é dupla, resultando deste
múltiplo a recepção das tres espécies de
agua, aproveitando-se o agente—calor—de
umas para as outras, como já ficou dito. As
estufas para crystallisação funccionão pelo
ar quente, que sahiudo das fornalhas das
caldeiras, vá passar pela chaminé geral, re-
guiado pelos registros da corrente calorica.

Os tanques de crystallisação receberão
a agua concentrada, e ahi ficará saturada,
dando-se a crystallisação pela acção calorica
da agua distillada circulando em tubos pelos
mesmos tanques, regulando-se a tempera-
tura pela quantidade de agua que se fará
passar. O sal obtido pelos apparelhos e pro-
cesso acima descripto, não só apresenta be-
lissimos crystaes como tambem é ntuiso mais
limpo do que aquelle obtido por processo or-
dinario—evaporação espontânea;—para jus-
tificar o exposto junta-se duas amostras,
sendo uma de sal encontrado no commercio
e outra do fabricado pelo novo e pratico pro-
cesso.

Da agua restante se extrahirá os saes
deliquescentes no laboratório da fabrica.

Rio, 11 de Agosto de 1887. — Manoel
Ferreira Barcellos.

Noticias Industriaes
Gaz Carbônico liquido.

Este producto è preparado pela com-
pressão directa do gaz carbônico mui puro
obtido em um apparelho baseado nas indi-
cações dos Srs. Ozonr e Maison e .aperfei-
coado por Mr. Gall.

s. A.
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y

Os gazes provenientes da conbustão do
oxydo d. carbono de um gazogeneo Leucau-
cher a coke, são lavados cuidadosamente
-para eliminar o ácido sulfuroso e fazendo-os
entrar depois em apparelhos providos de
convenientes agitadores e contendo soluções
de carbonato de soda ou de potassa.

O ácido carbônico é absorvido emquanto o
azoto e o oxygeneo perdem-se na atmosphera.

A solução do bicarbonato alcalino é intro-
duzido em uma caldeira e submettida a fer-
vura pelo calor resultante da combustão dos
gazes do gazogeneo que servem para a pro-
ducção do ácido carbônico liquido.

O ácido carbônico se desprende no maior
estado de pureza em quanto o monocarbonato
serve para uma nova absorpção.

Recolhe-se o gaz carbônico em um gazo-
metro de onde é aspirado para ser compri-
mido em um apparelho de muitos cylindros
até 60 atmospheras, sendo resfriado cuida-
dosamente ao sahir de cada cylindro.

O ácido carbônico liquido é susceptível de
muitas applicações e seu emprego pôde gene-
ralisar-se tanto ás industrias que consomem
ácido carbônico, como nos casos em que se
procura produzir por meio de um gaz com-
premido effeito de pressão como sejão ele-
vação de líquidos a grande altura, com-
pressão do ácido fundido.

Transformado em ácido carbônico solido
pôde ser facilmente manejado ao ar livre.

Mr. Gall apresentou á sociedade de Emu-
lação, um pedaço de perto de 1 kilogramma
de peso, conservado por nove horas sem
perda sencivel.

O emprego do ácido carbônico solido faci-
lita os estudos dos dirivados deste anhydrido,
permittindo obter muitas combinações novas
interessantes á industria das matérias coran-
tes como se vê na acção do CO3 sobre os de-
ri vados alcalinos dos phenoes e ácidos oxy-
naphtoides oxyquinoleina, carbônicos.

Gall,—Jornal da Sociedade de Emulação.

Brazolina ou petróleo nacional
Recebemos do Sr. Collatino Marques

de Souza a seguinte interessante noticia
sobre a fabricação em grande escala não só
do petróleo nacional inexplosivo como das
velas de parafina e dos óleos mineraes extra-
hidos da distillação da turfa das minas de
Marahú, na provincia da Bahia productos
que, segundo o mesmo Dr. Collatino, são de
superior qualidade e melhores do que os
recebido:, do estrangeiro :

« Como brazileiro, e principalmente
como bahiano, não posso deixar de expor os
resultados de uma industria nacional que se

inicia em um dos pontos das comarcas do
sul da provincia da Bahia, accessivel a
grandes navios, industrias esta que terá
de afastar dos mercados do Império os pro-
duetos congêneres dos Estados-Unidos e de
outras procedências.

« A 60 milhas ao sul do porto da Bahia
está situado o porto de Camamú, formando
uma grande bahia perfeitamente abrigada
de todos os ventos e capaz de admittir na-
vios de grande calado. E' nesta enseada e
antes de entrar no rio de Camamú, que
banha a referida villa, que está situada*a
pequena villa de Marahú, na qual existe um
deposito inesgotável de excellente turfa.

« Foi a empreza para a extracção da
turfa fundada a muitos annos pelo falleeido
Sr. E. P. Wilson, negociante inglez na
cidade da Bahia, o qual teve a idéa de
fornecer a turfa ás fabricas do paiz e do
estrangeiro para fabricar-se por meio delia
o gaz para a illuminação.v« Tendo feito varias experiências e con-
signações resultou que os enormes gastosde fretes e outros absorverão todo e qual-
quer lucro. Em vista distodecidio-se aquelle
concessionário a vender aos Srs. Jonh Grant
&C.,em 1884, a concessão e os terrenos
das referidas minas. Estes senhores, se-
guindo a mesma idéa do primeiro proprie-tario das minas, mandarão diversas consig-
nações de turfa para Europa, porém igual-
mente convencidos do pouco resultado queobterião e baseados em opiniões de diversos
homens da sciencia dicidirão-se a utilisar
a turfa para extrahir delia, por distil-
lação, o petróleo, ao qual derão o nome de
Brazolina, e aproveitar as outras matérias
resultantes do processo, taes como a para-fina e os diversos óleos.

« Convencerão-se igualmente que em-
preza semelhante só poderia deixar algum
lucro sendo feita em grande escala e por-tanto com enormes sacrifícios e capitães.
Decididos a emprehender a obra naquella
terra abandonada e esquecida, principiarão,em 1885, a importar o material necessário
para.o fabrico do petróleo, preparando ma-
chinas e construindo previamente com a
maior presteza os edifícios necessários paratal fim.

« Até agora já receberão perto de 2,000
toneladas de machinismos' vindos da Eu-
ropa, os quaes estão quasi todos preparados,e, além disto, estão mais tres navios em
viagem, os quaes conduzem perto de 1.500
toneladas mais de outros machinismos.

« Durante este tempo os Srs. John
Grant & O, têm oecupado em effectivo tra*
balho cerca 350 operários nacionaes e ás
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vezes este numero chegou a 400, montandocom auxilio delles, máchinas, construindo osedificios necessários paraosmesmos, fazendocortes ou aplainando terrenos. Actualmenteestão collocados e funccionando 30 caldeirasde vapor da força de 25 até 50 cavallos euma grande esfriadeira com capacidade
para produzir quatro toneladas de gelo pordia, necessário aos misteres do fabrico.« Já se acha construído um cáes, onde
qualquer embarcação-calando 13 pés pôdeatracar, havendo em uma das extremidadesdo mesmo um guindaste movido a vapor,
que levanta até cinco toneladas de peso.« Os centros das officinas são todos cor-tados por tramways pequenos para facilitaras necessidade da fabrica.

« Embora esta ainda não esteja emcondições de um trabalho regular, -porque
falta assentar grande quantidade de machi-nas, comtudo tem-se feito algumas experi-encias no fabrico do petróleo e das velas de
parafina, productos que têm sido muito bemacceitos no mercado da Bahia, sendo em pri-meiro logar o petróleo, praticamente inex-
plosivel, e devido á sua grande densidade éde mais duração do que aquelle que vende-sedo estrangeiro, produzindo muito pouca fu-maça, sendo portanto mais econômico.

« As velas feitas de parafina são supe-riores ás que actualmente vendem-se no
mercado, não só pela sua duração como pelaausência completa de gorduras de qualquernatureza.

« Os óleos mineraes para as máchinastão recommendados hoje de preferencia aosóleos végetaes por mais purificados quepossão ser, terão de concorrer para liber-
tar-nos das falsificações dos óleos empre-
gados nas máchinas e que as estragão tão
rapidamente, como se observa na nossa ma-
rinha de guerra/

« Dou parabéns, pois, á minha pro-vincia, vendo levantar-se em um dos bellos
territórios de suas comarcas do sul, em
logar tão longe do mercado da capital como
Cabo-Frio está do desta corte, uma empreza
que ha de concorrer poderosamente para a
grandeza deste Império.

« E, cumpre dizer, não é só ali em
Camamúque abundão as riquezas naturaes,
mas em toda aquella região e principal-mente nas immediações daquelle ponto, onde
a providencia guiou em 1500 Pedro Alvares
Cabral.

« Alli, em Santa Cruz, encontrão-se
matas de preciosas madeiras de lei e ha
campos de muitas léguas de extensão onde
existem milhões de palmeiras piasabeiras,cada uma das quaes não produz menos de 20

arrobas de piassaba de dous em dous annos,
producto este que começa a ser bem rece-
bido na Europa e applicado até para forro
das couraças em fôrma de feltro pela pro-
priedade reconhecida de congregar-se a
piassaba depois de perfurada.« Em Canavieiras existe ainda mar-
mores de superior qualidade e de cores va-
riadas e diamantesde primeira agua; e agora
mesmo acaba-se de descobrir no Baixo Jequi-
tinhonha, nos terrenos que estão sendo de-
marcados para núcleos de immigrantes,
excellente carvão de pedra á flor da terra!

Como vê-se, aquella região predesti-nada só precisa, para florescer e concorrer
poderosamente para a grandeza do Brazil,
de duas cousas—estradas de ferro e immi-
gração.»

(Editorial do Jornal do Commercio).

Trevo
A analyse da semente do trevo dá, na

média, o seguinte:
Azoto..  3,05 %Potassa  1,33
Cal  o,25
Magnesia-  0,40
Ácido phosphorico. 1,45

O feno de trevo encarnado contém :
Azoto 1,95 %Potassa 1,17
Cal 1,60
Magnesia 0,31
Ácido phosphorico. 0,36

A quantidade de feno é de 5,000 kilo-
grammas por hectare.

Trigo, avêa e alicia
Mr. Joulie encontrou em 30 hectolitros

de trigo, 52 de avêa e 9,ooo kilogrammas
de alfafa :

Trigo. Aveia 'Alfafa
k logi amtiias

Azoto "57,16 54,72 211,15
Potassa  31,94 40,41 153,04
Ácido phosphorico. 25,57 20,47 29,18
Soda  8,83 8,74 10,96
Cal  10,74 14,98 219,84
Magnesia  10,37 6,25 26,33

Cultura intensiva do feijão
Para o bom resultado da cultura do feijão

aconselhão os agrônomos o seguinte fertili-
sante:

kilogrs.
Superphosphato de cal  400
Chíorureto de cobre  154
Nitrato de soda  100

por hectare.
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Patentes de privilégios
Determina a lei de 14 de Outubro de

1882 que os concessionários de patentes de
invenção paguem as taxas de 20$ no pri-
meiro anno ; de 30$ no segundo ; e 40$
no terceiro, augmentando-se annualmente e
durante todo o tempo de privilegio a quantia
de 10$cahindo o privilegio em caducidade na
falta dos referidos pagamentos

O Exm. ministro da agricultura, conse-
lheiro Lourenço Albuquerque acaba por um

aviso de regularisar o modo de pagamento
das taxas, determinando que este se veri-
fique adiantadamente. Eis o aviso.

« Ministério dos Negócios da Agricul-
tura, Commercio e Obras Publicas.— Gabi-
nete.—Rio de Janeiro 18 de Junho de 1889

« Sendo vario e incerto o modo de cum-
prir o disposto no art. 5o, § 2o, n. 3, da Lei
i). 3139 de 14de Outubro de 1882 e convindo
regularisa-lo e uniformisa-lo, resolvo que o
pagamento das annuidades das patentes de
invenção, a que o mesmo artigo se refere,
seja effectuado adiantadamente, sob a pena
comminada no art. 3o, § 4o da dita lei;
pelo que-salvo os pedidos até aqui apre-
sentados e pendentes de solução—não expe-
dirá Vm. nenhuma guia, que de ora avante
lhe seja solicitada, senão dentro do anno
cuja taxa estiver satisfeita, se assim constar
do registro geral das patentes a cargo dessa
directoria.

Deus guarde a Vm,— Lourenço Cavai-
canti de Albuquerque. — Sr. Director da
Directoria do Commercio.

Além destes conla-se ainda 29 milhões de cabras,
98,544,447 porcos e 8 milhões de mulas.

Repert. ofthe Department.
U. S. A.

Produetos esportados pelo porto da Fortaleza
do Ceará

Dados Estatísticos
Renda da Alfândega do Rio de Janeiro

1879 42,001,883$141
1880 43,125,854$866
1881. 41,862,921»080
1882 40,439,931$734
1883 39,612,963$567
1884 40,692,504-5.241
1885 40,753,378$083
1886 44,346,862$058
1887 41,462,670#Ò76
1888 51,032,386$610

Gado calculado existir em diversos paizes
Vaceum Cavallar Ovino.

Estados-UllldOS.... 48,633,833 17,431,000 44 759 310RUSSia  30,845,000 20,106,000 77,808,90=1
Republica Argent... 15,400,000 4,350,000 79,200 000Allemanha  15,788,000 3,552,000 ¦ 19,190 000França 13,105,000 2,981,000 22,616.00
Canada 3,514,000 1,089.368 cl 048,(578As.a 37,828,000 3,201.000 54,052 000AírJ?aY. 3,574,000 281,000 23,894,038
Austrália 8,000.000 4,285.216 06 462 447

An nos
1845—1816..
1846—1847..
1 .47—1848..
1848—1840..
1849—1850..
1850—1851..
1851-1852..
.1852—1853..
1853—1854..
1854—1855..
1855—1856..
1856—1857,.
1857—1858..
1858-1859..
1859—1860..
1860—1861..
1861—1862..
1862—1863..
1863—1864..
1864—1865..
1865—1866..
1866-1867..
1867—1868..
1868—1869..
1869—1870..
1870—1871..
1871—1872..
1872—1873,.
1873—1874 .
1874—1875..
1875—1876..
1876—1877..
1877—1878..
1878—1879..
1879—1880..
1880—1881..
1881—1882..
1882—1883..
1883—1884..
1884—1885..
1885—1886..
1886-1887..
1888

Algodão

Quantidade kilos Valor, réis
124.757' 33:981$000

An nos
1845—1-46..
1846-1847.,
1847-1848..
1848-1849..

46.378
249.603
511.322
368.207
717.293
630.337
991.628
746.915
703.303
954.062
904.334

1.128.168
1.091.375
1.139.354
863.479
745.828
646.050
888.290

1.403.261
2.002.114
2.380.838
4.432.412
4.686 300
5.219.147
7.253.893
8.324.258
4.970.064
4.878.044
5.738.090
3.503.580
3.083.420
1.314.574

628,948
683.879

2.071.625
5.270.269
4.345.702
4.433.771
3.072.195
3.159.515
9.904.256
4.712.19o

Café

Quantidade, kilos
21.235
9.795
8.796

113.625

12:632$000
73:207$300

131:397?. 120
110;316$8Ó0
270:596$982
201:728$700
340:991$150
300:071»050
237:875$640
357:163$200
369:468$000
519:573$280
524:6589605
596.3189340
419:8109372
470:4799800
659:234$960

1.415:0969280
1.776:3259900
2.256:9279000
2.249:2679000
2,631:1219000
3.684:8159000
4.911:1909000
4.033:0419000
3.503:3569000
3.070:2789000
2.608:3649000
2.599:0729000
1.456:2238865
1.163:3139601

444:4859286
283:2149000
354:6959000
945:5538000

2.262:8499460
1.911:2899998
1.830:5529200
1.300:0059700
1.342:3609101
1.431:4688180
3.491:0178380

Valor, réis
5:4949800
2:4049800
1:9389000

17:3-1 $680
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Annos
1849-1850.
1850-1851.
1851—1852.
1852—18.53.
1853 -18154
1854-1855.
1855—1856.
1856—1857.
1857-1858.
1858-1859.
1859—1860.
1860—1861.
1861—1862.
1862—1863.
1863—1864.
1864-18B5.
1865-1866.
1866—1867.
1867—1868.
1868—1869.
1869—1870.
1870—1871.
1871—1872.
1872-1873.
1873—1874.
1874—1875.
1875-1876.
1876—1877.
1877—1878.
1878—1879.
1879—1880.
1880—1881.
1881—1882.
1882—1883.
1883—1884.
1884—1885.
1885—1886.
1886—1887.
1887—1888.

Annos
1845—1846.,
1846—1847.
1847—1848.
1848—1849.
1849—1850.
1850—1851.
1851—1852.
1852—1853..
1853—1854..
1854-1855..
1855—1856..
1856—1857..
1857—1858..
1858—1859..
1859—1860..
1860—1861..
1861—1862..

Quantidade, kilos
23.306

207.909
218.938
442.192
366.621
101.083
128.810
83.930

510.924
575.926
828.730

1.293.300
2.810.940 1
2.157.546 1
1.605.651
454.280

1.092.344
778.604

1:812.687
50.800

877.523
560.283
313.888

1.562.627
697.158

1.691.443
1.745.808
1.022.888
2.308 818
494.748
433.528
64.791

3.937.980 1
2.694.316
2.710.955

106.872
193.430

2.474.043
471.283

1.

Assucar

Quantidade, kilos

Valor, réis
3; 174*000

44:7398280
41:7429400
92:5528760
98:6118750
33:8238350

115:9938280
31:3918250
186:5878700
284:8488500
580:6898000
506:0918000
.678:0548000
.031:0058140
670:2618620
192:6388480
466:8498000
365:6718000
701:6208000
24:4578000

387:2238000
226:7618000
132:2068000
718:2448000
646:3088000
853:5518000
952:1698441
517:8898135
123:4908174
234:2148000
233:6548000
31:4958000

.253:1488440
639:1088448
919:1728453
38:5138942
60:3068330
113:4278239
213:4318556

Valor, réis

6.245
2.692

747
14.791
23.192

123.586
176.937
336.721
479.889
475.670
983.574

2.340.411
2.879.968
2.147.413
1.401.193
1.672.089

1:2358400
3858040
1378700

1:9378280
1:4638350
9:2148860

18:6648840
36:2028140
52:7948310
59:6588690
105:0968910
333:4298160
394:5498000
294:1648000
193:0898440
221:6618620

Annos Quantidade, kilos Valor, réis
1862—186?.. 2.134.043 248:3288960
1863—1864.. 1.866,874 236:8018460
1864—1865.. 1.353.933 174:1718560
1865-1866.. 1.969.235 256:1548000
1866—1867.. 1.261.577 156:1598000
1867—1868.. 1.415.809 193:7028000
1868-1869.. 1.366.000 178:8208000
1869—1870.. 1.771.836 299:6108000
1870—1871.. 1.290.872 162:5828050
1871-1872.. 2.109.261 271:32780oO
1872-1873.. 1.811.948 232:1818000
1873—1874.. 2.082.601 225:5598000
1874—1875.. 2.425.968 230:0028000
1875—1876.. 1.838.048 164:8858400
1876—1877.. 2.835.264 349:9828644
1877—1878.. 912.340 114:1678343
1878—1879
1879-1880
1880—1881.. 514.597 60:5588580
1881—1882.. 2.040.760 216:4428100
1882—1883.. 2.751.153 276:7038670
1883—1884.. 3.175.417 311:2178240
1884-1885.. 1.010.292 96:0278220
1885-1886.. 1.023.747 172:8018140
1886—1887.. 1.470 629 91:0208380
1887—1888.. 1.538.376 101:3338650

Borracha
Annos Quantidade, kilos Valor, réis

1845—1846.. 5.160 9648600
1846—1847.. 13.590 1:8128420
1847—1848.. 930 1248000
1848—1849.. 360 498500
1849—1850.. 630 1268180
1850—1851.. 375 768260
1851—1852.. 1.065 2138180
1852—1853.. 2.520 4718520
1853—1854.. 5 985 1:9958000
1854-1855.. 230.325 108:4948000
1855—1856.. 57.780 15:4088000
1856—1857.. 10.515 2:3838400
1857—1858.. 18.210 4:0798040
1858—1859.. 11.520 2:5368050
1859—1860.. 22.775 6:1048700
1860—1861.. 67.498 46:5848680
1861—1862. 62.170 29:2638340
1862—1863.. 65.222 42:5268200
1863-1864.. 72.230 49:9008380
1864—1865.. 69.220 46:7888000
1865-1866.. 35.668 20:3748340
1866—1867.. 49.582 40:9658224
1867—1868.. 87.144 85:3678240
1868—1869.. 88.100 96:2698763
1869--1870.. 79.210 103:8468000
1870—1871.. 229.827 341:6528000
1871-1872.. 286.991 430:6648000
1872-1873.. 264.187 318:6848000
1873 — 1874.. 223.449 300:2078000
1874—1875.. 269.451 241:4578000
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Annos
1875-1876.
1876—1877.
1877-1878.
1878-1879.
1879—1880.
1880—1881.
1881-1882.
1882-1883.
1883-1884.
1884-1885.
1885—1886.
1886-1887.
1887-1888.

Annos
1845-1846.
1846-1847.
1847 -1848.
1848-1849.
1849-1850.
1850-1851.
1851-1852.
1852-1853.
1853-1854.
1854—1855.
1855-1856.
1856-1857.
1857-1858.
1858-1859.
1859-1860.
1860-1861.
1861-1862.
1862—1863.
1863-1864.
1864—1865.
1865—1866.
1866—1867.
1867—1868.
1868—1869.
1869—1870..
1870-1871.,
1871-1872.,
1872—1873..
1873-1874..
1874-1875. ,
1875—1876..
1876—1877..
1877—1878..
1878—1879..
1879-1880..
1880-1881..
1881—1882..
1882—1883..
1883—1884..
1884—1885..
1885—1886..
1886-1887..
1887—1888..

Quantidade, kilos
138.561
204.884
139-700
38.026
56.935
36.451
34.287
35.977
99.614
83.389

155.470
300.464
191.170

Cera
Quantidade, kilts
24.576
17.661

434
10.261 5

3.742 5
1.020
4.179
21.840
15.007 5
40.430
9.252 5

24.480
27.623 5
62.946 5
22.890
2.856

45.375
9.739
1.365

35.2315
48.813
117.980

18.681

25.449
27.653
99.859
74.460
22.969

207.506
128.846

1.542
66.966
1.000

17.467
36.739
140.239
201.014
122.360 s
132.795
117.440

Valor, réis
129:191^933
204:741*568
129:911*779
28:007*000
64:862*000
32:999*000
39:735*000
68:458*000

121:750*267
72:131*620

144:949*990
280:024*302
133:015*178

Valor réis
5:779*930

229*890
37*000

1:332*930

479*100
272*000

1:114*625
6:406*000
4:996*307

16:237*199
4:318*342

11:425*750
13:107*062
27:814*281
12:0758860
1:251*480

18:739*500
771*560
550*440

14:077*940
24:637*740
69:363*730

9:255*700

14:702*483
20:920*780
70:767*750
34:639*515
9:527*123

83:699*562
45:806*077

616*800
26:002*585

400*000
6:583*320

21:445*610
70:872*520
86:862*140
35:619*020
36:035*820
27:947*580

Pelles e couros
Annos Quantidade, kilos Valor, réis

1845 — 1846. 54.570 131:044*600
1846-1847. 18.403
1847—1848. 11.453
1848—1849. 7\887
1849—1850. 5.397
1850—1851. 10.114
1851—1852. 11.845
1852—1853. 24.852
1853—1854. 33.330
1854—1855. 33.660
1855—1856. 36.009
1856—1857. 32.777
1857—1858. 29.431
1858—1859. 25.785
1859—1860. 29.621
1860—1861. 49.639
1861—1862. 57.937
1862—1863. 53.358
1863—1864. 64.389
1864—1865. 62.871
1865-1866. 47.918
1866—1867. 816.1ÍÍ3
1867—1868. 864.063
1868—1869. 1.268.041
1869-1870. 1.154-747
1870—1871. 948.019
1871-1872. 770.870
1872—1873. 1.017.656
1873-1874.. 1.186.672
1874-1875. 1.044.487
1875—1876. 1.103.709
1876—1877. 1.278.112
1877-1878. 2.589.963
1878—1879. 1.365.700
1879—1880. 610.320
1880-1881. 426.060
1881—1882. 452.094
1882—1883. 526 473
1883—1884. 749.483
1884—1885. 929.122
1885—1886. 1.316.757
1886—1887. 1.637.163
1887—1888. 1.230.551

40:929*400
26:040*000
15:332*000
11:326*960
22:088*800
32.995*700
7,1.079*200

132:622*000
139:583*100
184:847*680
264:617*000
222:043*680
151:441*520
213:486*830
329:336*140
372:948*080
296:468*600
302:666*700
239:496*000
269:103*130
414:206*584
672:503*000
644:385*000
542:640*000,
446:281*000
663:823*800
658:398*000
575:877*000
575:887*112
535:021*300
516:334*853
964:302*500

1.331:141*000
297:358*650
246:277*759
274:964*990
347:269*660
480:325*386
924:137*177

1.461:923*172
1.207:523*172

723:897*094
Dr. Guilherme Stuãart,

vice-cônsul britannico no Ceará.

Bibliographia
Recebemos e agradecemos :
The Rio New's, ns. 22, 23, 24 e 25.
Associacion Rural dei Uruguay, n. 9.
Boletin de Ia Union Industrial Ar-

gentina, n. 113.
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Monitor Sul-Mineiro, ns. 959, 960961e 962.
Revista Marítima, Abril e Maio.

, 0 Pombense, ns. 47, 48 e 49.
Boletmãel Departamento Nacional deAgricultura, ns. 9 e 10.

. Boletins da Alfândega do Rio de Ja-neiro, ns. 11 e 12.
Gazeta da Victoria, ns. 224 e 225.
O Trabalho, ns. 328, 329, 330, 331

G £5tJ>__í,

A. Immigraçáo, n. 57.
A Republica do üruguay na ExposiçãoUniversal de Paris em 1889. - Tal é o titulode um trabalho devido ao distincto Sr. Ho-nono Rossuten, redactor dos trabalhos deestatística da Republica e' que nos foi gene-rosamente offerecido pela Associacion Ruraldo Uruguay.
A descoberta Io paiz. as primeiras funkdaçoes, a invasão ingleza, portugueza e brazileira, o período¦, revolucionário, a prócla,mação da independência e organisaçâo

política, ahi se ehcçmtrão reunidas e de-scnptas. .
A situação geographicá, aspecto, popu-iaçao, lagos, rios, portos, docas, riquezaflorestal, mineral, agricultura, viticultura,

gado, immigraçáo, cobrança da renda pubhca, associações commerciaes, scienti-ficas, industriaes, etc, etc, constituem ofundo de tão importante escripto.
Revista Mensal do Club de Engenharia

e Industria, n. 3.
Revista de Engenharia, n. 211.
Confederação Artística do Pará, n. 70.
Anales dei Instituto Agrônomo Veteri-

nario de Buenos Ayres, n. 20.
La Industria Harinera,a.186, contendo

La crisis harinera en Hespana y sus causas.— Los hornos de panaderia. — El cernedor
Pulsador. — Adelante. — El metal de Por-
vehir— Noticias sueltas. Nuevas fábricas.
para?Jimp_ar ei acero. El gorgojo.—Correo.—4-evistas agrícola y comercial. — Sección
de Anúncios.

Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio
de Janeiro, Ia parte do volume XIII, 1885
a 1886, contendo a Historia do Brasil porFr. Vicente do Salvador, escripta na Bahia
em 1629 e o interessantíssimo Diccionârio
Basileiro da Lingua, Portuguesa elucidairio
etymologico-critico das palavras populares
ou originárias do Brasil, pelo Dr. Antônio
Joaquim de Macedo Soares.

Rendas Fiseaes c Revista dos Mercados
Importação
Exportação
Despacho marítimo.
Extraordinária

3.911:625$135
287:648*684
27:445$004

200:277$524

Imposto de 30 %.Sello de papel..,

Depósitos.

4.426:996$._7

2:219$805
2:242$500

4.431:458$652
_:318$803

Reeebedoria.. ..
Mesa Provincial.

4.464:777$155

430:841$7õ2
89:027$978

MERCADO DE CAFÉ
Entrarão durante o mez Saccas

Pela estrada de ferro D. Pedro II 115 624Por cabotagem 31^538
Do interior 40,199

Total 187,361
Vendôrão-se durante o mez Saccas

Pana <ft Estados-Unidos 84,592
f* aEuropà.... 36,051

¦ |Jabo da Bôa Esperança 3,000
» diversos portos 18,524

Total.  142,167
Embarcarão durante o mez Saccas.

Para os Estados-Unidos 85,333
» o Canal e Norte da Europa 9,568
» o Mediterrâneo 16,800
» diversos portos 20,166

Total  131,867
Sahirao durante o mez 169,161 saccas
Stock  277,880 »

VALORES
Café lavado máximo  6$600superior., i .

1" bôa.... \Nominal.
1' regular  6|470
1* ordinária  6|2602* bôa  51850
2* ordinária  5|580
por peso de 10 kilogrammas.

MERCADO DE CARNE SECCA
Existência :

Do Kio da Prata  2.474,289 kilos.

VALORES
340 rs. por kilo no máximo ou 380 rs. em mantas.

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO
CABOTAGEM

Abóboras
Aguardente

POR

Alfazema
Algodão em fio.

400 unidades.
885 pipas.

34 barris.
5 garrafões.

10 volumes.
98 »
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Algodão em rama  713,522 kilos.
Alhos
Amendoim
Avreios.
Arroz
Assucar
Azeite de amendoim

> debalêa
Bagas de mamono
Banha
Biscoutos
Cacào
Cadeiras
Camarões
Cangiea
Carne salgada
Carona.
Cebollas

Cera
Chapéos de carnaúba

. de feltro
Charutos  781,2(10 unidades
Cocos 1,139 sacos.

715 volumes.
, 271 sacos.

3 volumes.
2,423 sacos.

39,815 .
27 volumes.

136
20

235.025 kilus.¦ . . 9 volumes.
170 kilos.

15 volumes.
27

123 sacos.
450 volumes.

1 volume.
41,342 resteas.

12 sacos.
550 volumes.
45

7

Colla
Couros preparados
Doces
Elixir cabeça cie negro..
Et-teiras
Estopa
Farinha
Favas
Fazendas
Feijão
Flechas
Fumo

. em folha
Gergelin
Goinma
Graxa
Guaraná
Jacarandi
Jurubeba
Lenha
Línguas
Lingüiças
Madeira

Manteiga
Mate
Milho
Oleo de algodão....

« mocotó
Ovos
Papel para cigarros
Peixe  .
Piassava
Plantas
Polvilho
Repolhos
Sabão
Sabonetes

21
45
66
5
8,

8&
21,387

150¦ 47
6,249

8
30,277
14,478

100
172

84,162
126
309

15
4,000

222
17

1,311
122

6,977
5,637

89
4,266

100
150
149

5
36

150
11

6
3,303

17
21

-

volumes.

sacos.

volumes,
sacos.
volumes,
kilos.

sacos,
volumes,
kilos.
volumes.
couçoeiias.
volumes,
achas.
volumes.

>
ds. de taboas
peças.
ds. de ripas.
kilos.
volumes.
sacos.
volumes.

GÊNEROS TRAZIDOS AO
ESTRADA DE FERRO

Aguardente
Algodão
Arroz
Assucar ,.
Café
Carvão vegetal
Couios salgados e seccos.
Farinha de mandioca
F.ijão
Fumo
Ma eiras
Milho
Polvilho
Queijos
Tapioca ......
Toucinho
Diversos productos

MERCADO PELA
D.PEDRO II

40 pipas.
73,292 kiloí.

3,000 > ,
115,560 »

6.937,481 »
914,810 »
490,764 .

28,217 »
25,136 ».

387,411 »
24,016 .

2,558 »
8,228 .

135,885 »
693 •

252,582 .
952,657 •

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE, FERRO LEOPOLDINA

Café  1,368,618 kilos.
Farinha de mandioca  145,759 •
Fejão 180 »
Fubá.  ... .Ws 

120 »
ilill.o x. -112,465 -
Diversos 27,139 »

MERCADO MONJETA-RIO
MetÈes,

unidades,
volumes.

Sal  764,240 litros.
volumes.Salsa

Sanga
Sebo
Semente.
Sola
Tecidos
Tomates
Toucinho
Vinho

» de jurubeba
Diversos volumes.

19
40

25,394
o

7,326
60
12

14,790
56
23

452

kilos.
volumes,
meios.
volumes,

9

kilos.
barris.

Soberanos.

FUNDOS PÚBLICOS
Apólices ile 5 °/0 V!. 

|&5'7*000 ex-juro3
Empréstimo Nacional de 1868 1:Í05£0.0

» _ de 1879 1:350,0000

LETRAS HYPOTHECARIAS
Banco de Credito Real do Brazil 5 °/0. •

» 6 7„--» de S. Paulo....
» Predial

ACÇÕES ,
Banco Auxiliar

> do Brazil
Commercial

» ultima serie
» Commercio
. 4a serie
» Credito Real do Brazil

. do S. Paulo 2 %» Industrial
Internacional

» Popular
» Rural
» União de Credito  .
» Mercantil dos "V 

aregistas
» Territorial de Minas

Caixa de Credito Commercial

891000
811500

72*000

195|000
268$000
267$000
54'fOOO

240$000
237$000
155$000
20$000
175$0Ü0
268$000
143$000
117$000
310$0ti0:
81$000
80*000

210$000
118$000

CÂMBIOS
Sobre Londres 26 e 27

> Pl"riz 355franco.
Hamburgo 440 marco.
Itália 358 lira.
Portugal 202 °/

Nqya-York lg.870 dollar.

Typographia Laemmert & C. — Inválidos, 71.
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AUXILIADORA D A INDUSTRIA NACIONAL

N. ?.-JULHO DE 1889

PARTE OFFICIAL
—.Ml».—

Relatório do Ministério da Agricultura
em 1889

Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
Nos setenta annos que conta de útil

existência, não tem arrefecido a dedicação
desta sociedade pela causa publica. No correr
do ultimo anno, além dos seus encargos ordi-
narios, consultou com valiosos pareceres
acerca de varias questões de ordem indus-
trial para as quaes invoquei a sua compe-
tencia, e, associada á Reunião dos Exposito-
res da Industria Brazileira, prestou distincto
serviço na organização da exposição dé pro-
duetos nacionaes, preparatória da Exposição
Universal de Pariz.

O Auxiliador da Industria Nacional,
revista mensal da associação, foi publicado
com a costumada regularidade, constituindo
repertório cada vez mais abundante de co-
nhecimentos úteis á industria e pregoeiro
constante de melhoramentos.

Desde longos annos mantém a beneme-
rita associação uma Escola Industrial e outra
de ensino primário para adultos, nocturna.
No ultimo anno fôrão freqüentadas as aulas
por 162 alumnos, sendo :

Brazileiros  137
Portuguezes  20
Hespanhoes  2
Francezes  2-
Italiano  1

Total  162
Da utilidade pratica destes cursos diz

bem a seguinte classificação dos alumnos se-
gundo as suas profissões :—Estudantes 35,
carpinteiros 20, marceneiros 13,pedreiros 8,
caixeiros 6, ferreiros 6, copeiros 6, torneiros

19

5, alfaiates 5, machinistas 5, modeladores 5,
limadores 5, encadernadores 4, cigarreiros4,
serventes 4, cozinheiros 4, fundidores 4, sa-
pateiros 3, pintores 3, confeiteiros 3, empre-'gados no foro 2, empregados públicos 2, la-
toeiro 1, charuteiro 1.

Exposição Universal de Pariz
Do mesmo modo que outras nações não

será officialmente representado o Brazil na
Exposição Universal de Pariz, mas sim a
esforços da iniciativa particular, coadjuvada
pelo credito de 300:000,]? que para este effeito
vos dignastes de decretar pela Lei n. 3361
de 18 de Julho ultimo. De accordo com a
vossa resolução destinou o governo a quantia
de 48:000$ para os gastos da Exposição Pre-
paratoria, que se effectuou nesta capital ;
reservou a de 2:000$ para pequenas despezas
de transporte interior e outras que se fizes-
sem necessárias ; e com o syndicato da Com-
missão Franco-Brazileira, organizada em
Pariz sob a presidência do conselheiro de
Estado e senador visconde de Cavalcanti,
celebrou contracto para, mediante entrega
da quantia de 250:000$ em prestações, en-
carregar-se o mesmo syndicato de fazer con-
struir um pavilhão apropriado ã exposição
dos produetos brazileiros no terreno reser-
vado para a secção do Brazil na área do
campo de Marte; receber, collocar, expor e
opportunamente restituir os objectos remet»
tidos do Império ; organizar e distribuir o
catalogo dos artigos expostos; promover con-
ferencias referentes ao Brazil, sua industria,
riquezas naturaes e vantagens' que offerece
á immigração ; e, terminada a exposição,
apresentar minucioso relatório da secção
brazileira.

Para garantia da execução do accordo
s. A.
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estipulou-se que ficarião em deposito 25:0009
para serem afinal entregues mediante ajuste
final de contas.

Cabe aqui noticiar-vos que, por esclare-
rida iniciativa de brazileiros residentes na
Europa, foi constituída uma Commissão Bra-
zileira de Estudos da Exposição Universal cie
Paris com o programma de organizar e offe-
recer ao governo imperial um relatório que,
dividido em diversas secções, dará conta de
tudo aquillo que na referida exposição appa-
recer novo e de applicaçao util ao Brazil.
E' commettimento muito digno de applauso.

No Rio de Janeiro organizou-se uma
commissão central, sob a presidência do con-
selheiro de Estado Visconde de Cavalcanti,
substituído em ausência pelo conselheiro Ni-
colau Moreira, para o fim de dirigir os tra-
balhos da Exposição Nacional Preparatória^
da qual devião sahir os objectos destin_dos á*
secção do Brazil na Exposição Universal de
Pariz. A esforços da referida commissão, e
com o prestante concurso da Sociedade Au-
xiliadora da Industria Nacional, Sociedade
Propagadora das Bellas Artes e Reunião dos
Expositores da Industria Brazileira, effec-
tuou-se a sobredita Exposição Preparatória
em varias salas do edifício do Licêo de Artes
e Officios, achando-se representadas cerca de
60 classes de entre as 83 em que foi distri-
buida a Exposição Universal. De diversas
províncias grande cópia de produetos foi di-
rectamente remettida à Commissão Franco-
Brazileira.

Exposição de assucar e de vinho
A 5 de Janeiro, no edifício da Escola

Polytechnina, foi inaugurada a Exposição de
Assucar e de Vinho, iniciada e levada a effeito
pelo Centro da Industria e Commercio de As-
sucar. Não faltou o Governo com o seu con-
curso á realização desta util idéa que muito
é para desejar inspire, de futuro, exhibições
análogas pelas quaes possamos aferir dos
melhoramentos que de certo irão seu do in-
troduzidos naquelles dous ramos agricolo-
industriaes.

De assucar fôrão expostos numerosos
typos nacionaes e grande cópia de typos es-
trangeiros que as Legações do Brazil, acu-
dindo ao appello do Centro e satisfazendo as
recommendações do Governo, fôrão solicitas
em remetter, devidamente classificados e
acompanhados por informações úteis. O con-
fronto veio mostrar que as nossas fabricas
produzem assucar de optima qualidade.

As amostras de vinho nacional confir-
márão as esperanças postas na nossa indus-
tria viticola que sem duvida corresponderá,
pela sua energia e iniciativa, e no seu mesmo
interesse, aos esforços com que os poderes
públicos estão diligenciando fomentar-lhe o
desenvolvimento e habilita-la a melhorar os
seus processos, ainda na maior parte rudi-
mentarios.

Ao Dr. Frederico Maurício Draenertin-
cumbi de auxiliar o Centro da Industria e
do Commercio de Assucar, bem como de en-
tregar á competente directoria um relatório,
contendo o resultado da analyse de 52 sortes
de vinhos nacionaes e indicando methodos
apropriados a melhorar a vinificação e, so-
bretudo, a obter das videiras norte-america-
nas produetos mais aperfeiçoados.

I
*

Industria saccharina
Valor dos assucares

A analyse chimiea de nm assucar tem
por objecto estabelecer a exacta quantidade
de cada um dos elementos que entrão na
composição dos assucares brutos destinados
á refinação.

A sciencia permitte, actualmente, fazer
estas analyses de um modo tão perfeito
quanto se poderia desejar. Não basta, porém,
para taes operações a saecharimetria óptica,
porque se o saecharimetro dá facilmente
resultados exactos, a um centésimo, pouco
mais ou menos para o assucar crystallisavel,
este apparelho apenas physico, é de pouca
utilidade para analysar a glycose ou assucar
incrystallisavel, sendo completamente ntillo
para indicar a proporção de cinzas ou sub-
stancias mineraes que encerra o assucar o
que, como ficou dito, constitne o termo mais
importante para fixar o valor commercial e
industrial do produeto.

E', pois, imprescindível pedir também
recursos á saecharimetria chimiea.

Em uma analyse industrial e commer-
ciai de assucar deve-se determinar:

1.° A quantidade de assucar crystalli-
savel;

2." A quantidade de assucar incrystalli-
savel e glycose ou levalose ;

3.° A quantidade de cinzas ou substan-
cias mineraes que o assucar contém;

4.» A quantidade d'agua.--



O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 147

Com estas determinações chega-se fa-
cilmente, pelo calculo, a indicar o valor com-
mercial de um assucar com o coefficiente de
8 de cinzas e 2 de glycoses.

Conseguem-se estes resultados empre-
gando-se o seguinte processo :

1." Para o assucar crystallisavel o sac-
caharimetro óptico de Soteil, modificado porDubosque ou o licor graduador, geralmenteconhecido pelo nome de licor cupro-potassico
de Feliling, depois de haver, neste segundo
caso; convertido o assucar crystallisavel em
glycose por meio da acção do calor e de um
ácido, sulfurico ou chlorydrico, por exemplo.

2." Para o incrystallisavel poder-se-hia
tambem usar do saccharimetro óptico, tendo
em conta que esta substancia desvia para a
esquerda o plano da luz-polarisada em logar
de desvia-lo para a direita, como o assucar
crystallisavel, porém como a quantidade de
glycose nos assucares brutos é extremamente
pequena, o emprego do apparelho de Dubos-
que é muito menos útil, posto que os resul-
tados deste methodo de analysar assucares,
apezar das correcções que exigem, segundo
as variações de temperatura, sómente'tenhão
exactidáo até um centésimo pouco mais ou
menos.

E' muito mais preferível empregar nestes
casos licores graduados.

Estes licores são de uma preparação assaz
delicada e exigem que o principal corpo que
entra em sua composição, o sulfato de cobre,
esteja chimicamente puro, e como este corpo
não existe em tal estado no commercio, con-
vém prepara-lo.

Um dos inconvenientes dos sulfatos de
cobre que se preparão com o sulfato do com-
mercio, é conter sempre alguma quantidade
de ferro.

Consegue-se livrar o sulfatu da stibstan-
cia férrea, precipitando-o, a frio, pelo car-
bonato de cobre.

Para o licor cupro-potassico deve em-
pregar-se a formula de Fr^zenius.

3.a A quantidade d'agua existente no
assucar obtem-se por meio de uma estufa,
tendo-se todas as cautelas reclamadas nas
operações desta natureza,

4.a Reconhece-se a quantidade de cinzas
pela incineração do assucar em uma cápsula
de platina.

Esta operação é extremamente difficil,
apezar de addicionar-se-lhe algumas vezes
o azotado de ammoniaco. O sal decompõe-se
pelo calor, subministrando o oxygeno ao as-
sucar, o que facilita a combustão.

Na Europa emprega-se a incineração
sulfurica, porém esfte ácido tem a faculdade

de transformar vários sáes em sulfatos, aug-
mentando deste modo a proporção da cinza.
Neste caso deduz-se, geralmente do peso das
cinzas sulfatadas um ou dous décimos, porém
ainda este numero não constitue o coeffi-
ciente exacto, e por isso julgamos melhor
obter as cinzas sem sulfureta-las.

Para os assucares exóticos usão os re •
flnadores do coefficiente 2 para apreciara
quantidade de glycose ou assucar incrystal-
lisavel, como porém, geralmente, a quanti-
dade desta substancia é muito pequena, este
coefficiente não tem muita importância sob o
ponto de vista commercial.

Demos um exemplo para mostrar a in-
fluencia da proporção de cinzas sobre o valor
commercial de um assucar.

Consideremos dous limites 1/2 % e 2%
que não são mínimos nem máximos segura-
mente. Se tivermos dous assucares, ambos
com 95 % de assucar crystallisavel e 0,10 %
de g|ycose, offerecendo o primeiro 0,5 % de
cinMs e o segundo 2 % o preço destes assu-
cares se restabelecerá do modo seguinte:

Para o primeiro 95 %—0,20 para a
glycose=94,80 %. Desta cifra diminue-se
0,5 + 5=2,5 por causa das cinzas,o que dará
como riquezas do assucar com os coefficien-
tes 2 para a glycoze e 5 para as cinzas
94,80—2,5=92 30 % de assucar crystal-
lisavel.

Esta cifra servirá para estabelecer o
preço.

Para o segundo assucar 95 %—0,20=
=94,80%do que deve-se diminuir 2 x 5=10,
isto é, do peso das cinzas multiplicado pelo
coefficiente 5 o que dará como riqueza deste
assucar 94,80—10=84,80 de assucar crys-
tallisado que servirá para fixar o preço.

Eis ahi dous as saca-os com o mesmo as-
pecto, a mesma côr e o mesmo gráo de humi-
dade e no mesmo mercado, cotados um se-
gundo 92, 30 % e o outro segundo 84, 86,
.ando uma differença entre si de 7, 50%.

Ora admittindo o preço de 25 schillings
por quintal, 0 preço do primeiro assucar será
de 26 schillings 2 pence e o do segundo 24
schillings 1 penny isto dous assucares exte-
dormente parecidos, apresentando uma dif-
ferença de preço de 2 e 1 penny.

Não é sufficiente, portanto, fabricar
assucar bem granulado e muito claro, con-
vem tambem essencialmente depura-lo de
toda e qualquer substancia estranha.

A electricidade no fabrico do assucar

Na sessão celebrada em 15 de Junho no
Centro Technico dos Electricistas Brazilei-
. 0_í, o distineto engenheiro, Sr. Dr. Aarão,
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exprimio-se pela seguinte maneira a respeito
da electricidade empregada no fabrico do
assucar.

«Que, não obstante o interesse com que,
ha já alguns annos, acompanha os progressos
da electrologia industrial, só muito vaga-
mente se recordava de ter lido algures ai-
guma cousa relativa ás tentativas feitas no
sentido de applicar a electricidade aos pro-
cessos de fabricação e de preparo do assucar.

«Tendo,porém,sido o seu nome incluído
na commissão nomeada, na ultima sessão,
para informar o Centro sobre tão momentoso
assumpto, e não podendo eximir-se de um
tal encargo, em attenção ás intancias com
que honrou-o o illustre Sr. presidente; tra-
tou, desde logo, de orientar-se a respeito, no
intuito de certificar-se de qual devia ser o
ponto de partida dos trabalhos da commissão.
Nesse sentido verificou que:

«1.° Quanto ao fabrico "do assucar, foi
apresentado pelo Sr.H. Despeissis, em B83
ou 1884, a idéa de empregar a electricidade,
por meio de um simples processo de electro-
lyse, para a extracção completa do assucar
contido nos caldos de saturação, separando
em um vaso poroso, dentro do qual é introdu-
zido o pólo negativo da corrente electrica, as
bases alcalinas que impedem a crystallisaçao,
tornando-a, nos actuaes processos, diffici-.
lima.

«Theoricamente parece excellente a idéa
do Sr. Despeissis, porquanto o effeito da
corrente electrica applicada ao caldo de sa-
turação será forçosamente determinar a de-
composição dos carbonatos e sacebraratos,
levando ao polo positivo ácido carbônico e o
assucar, e ao negativo, as bases alcalinas;
accrescendo que o caldo poderá ser tratado
a quente, com a dupla vantagem de offerecer
menor resist encia á corrente electrica e
sufficiente fluidez para dispensar a addição
d'agua. Ignora si, na pratica, correspondeu
semelhante processo a tão bello projeeto.

«2.°— Quanto ao preparo, isto é, á re-
finagão ão assucar, foi organizada em 1885,
em New-York, a Electric Sugar Refining
Company no intuito de explorar um invento
do professor Friend que, guardando com-
pleto sigillo a respeito, só deixou perceber
que seu processo era electro-chimico, au-
tomatico, sem emprego da evaporação, nem
do carvão animal. Segundo noticias da im-
prensa americana, realizou-se em New-York,
a 15 de Julho de 1885, uma experiência em
grande de semelhante processo, na qual foi
observado o seguinte programma, que no
emtanto parece hyperbolica: Io, em cada
operação serão refinadas cinco ou seis to-
neladas de assucar bruto, sendo o producto

cuidadosamente pesado e analysado imme-
diatamente pelo professor Chandler, do Co-
lambia College, de New-York; 2o, antes de
encetada a experiência, os edifícios, em que
estão installados os apparelhos, serão mi-
nueiosamente visitados pelas pessoas pre-
sentes, afim de verificarem que só ha ahi o
assucar bruto que se trata de refinar, e,
durante o processo, serão tomadas todas as
cautelas para que não possa haver com-
municação com o exterior; - 3", da visita se
lavrará um auto que será firmado pelas pes-
soas presentes, que poderão fiscalisar o pro-
cesso da refinação, tanto dentro dos edi-
freios, como fora ;— 4", o inventor se com-
promette a produzir assucar refinado em
pedras, de quaesquer dimensões que previa-
mente lhes sejão indicadas, e a dar em
assucar refinado, com abatimento apenas de
um centésimo pouco mais ou menos, o peso
total da matéria assucarada contida no bruto,
comprehendida a glucose, tudo de accordo
com a analyse do citado professor Chandler,
devendo mais o assucar refinado dar na
analyse, 99, 5% de assucar de canna;
obtidos e verificados taes resultados, a
experiência será considerada concludente e
completamente satisfactoria.

«Consta que esta fabrica, na qual em
1885 estava sendo installada uma machina
que poderia refinar 500 toneladas em 24
horas de trabalho, funecionou, ou apparentou
funccionar, até fins de anno findo.

«Porém, are vista franceza, UE'lectricien
noticia, em um dos seus números de Janeiro
do corrente ânno, que o inventor Friend
desappareceu após ter illudido os accionistas
com um processo de refinação de assucar que
apenas produzia o assucar já refinado que
era ob e subrepticiamente introduzido na
fabrica.

«3.° Finalmente em 1887, um Sr. Fa-
brig, de Eccles, no Langastershire declarou
ter descoberto o meio de refinar o assucar
pela electricidade separando-o das matérias
colorantes e embranquecendo-o por meio da
ozona produzida fazendo passar no liquido
descargas electricas; processo este que não
consta ter sido experimentado em ponto in-
dustrial.

«A' vista do exposto parece conveniente
que, antes de tudo, procure a commissão
verificar com exactidão o estado actnal deste
importante problema que, a ter solução sa-
tisfactoria industrialmente, não poderá dei-
xar de despertar o mais vivo interesse para
o nosso paiz, onde o assucar é uma das prin-
cipaes fontes da riqueza publica e pri-
vada.»
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Analyses de »4 variedades de canna de assu-
car cultivadas no Campo de Experiência
Providencia na Ilha da Reunião.

Natureza Idada D.n- Reac- 6 y- Assucar cry- Total em
sirtale ção co-e stallisado assucar

nie.es Ácida ./„ 7. °/„
Ofiingnam". ;¦'. 13 .° 2,01 n,oa 11,64
Roxa tle laiti 5" 3,'2 5.07 8,1»
Roxa do paiz. 5",2'> 3.11» 5,21 8,97
Madeira roxa

e rubra.... 8» 3,00 11,44 .',._
Pó de ouro.. 7»,5 2,32 10,7i 13,01
Tantarindo.. 7°,_ 2,15 10,55 12,20
Tiambo  6" 4,fc8 5,00 11,98
Pinang tio 3,7-. 7,21 10,20
Uiaril. 6" 3,72 6,79 10,51
Hibonne  4",25 4,41 2,-2. ti,67
Saignon t>" 3,25 0,88 1013
Elephante... 3«,75» 5,18 l.o.. ti23
Reine roxa.. 3",75 5,18 0,87 n,05
Seavanejeria 5»,10 4,05 4,34 8,31)

Todas as cannas tinhão a mesma idade e
fornecerão reacção ácida parecendo superio-
res as variedades: maãeira-rubrafamarinâo,
pó ãe ouro e, Guingham.

Exposição
Exposição Universal de Pariz

Ao Dr. Nieoláo Moreira, vice-presidente
da commissão central brazileira para a Uni-
versai de Pariz, dignou-se o Exm. Sr. conse-
lhereiro de Estado visconde de Cavalcanti,
commissario geral do Brazil naquella expo-
sição, c rmmunicav haver sido no dii 14 de
Junho inaugurada solemne e brilhantemente
a secção brazileira com a assiste cia do
presidente da republica, dos ministros do
commercio e presidente do conselho, do de
est angeiros, plenipotenciario do Brazil,
grande numero de pe-ísoas de distincção e
qi asi to Ia a colônia brazileira.

S. Ex. certifica ser a opinião pubPca e
da imprensa favorável ânossa exposição e li-
gando-lhe a maior impo. tancia, juizo também
emittido pelo presidente da republica cora,:
comprova o officio que a S. Ex. fo' dirigido
pelo nosso plenipotenciario o Exm. Sr. Barão
de Penedo.

O Exm. Sr. Visconde de Cavalcanti
julga que devemos regosijarmo-nos pelos ve-
sultados do», nossos esfon.i-s e perseverança,
e satisfeito aperta as mã- s de todos os nossos
dignos companheiros de trabalho, -nclusive
o s Srs. expositores que acudirão ao nosso
convite.

(Cópia) « Legação Imperial do Brazil.
-Pariz, 15 de Judio de 1889.

«Illm. e Exm. Sr.—-Como tive o prazer
de antecipar em minha communicação a

V. Ex., do dia 13, a presença do presidente
da republic, no acto da inauguração do pavi-
lhão Brazileiro não podia deixar de r alçar o
brilho desta sol--ii,nidade edespertar um sen-
timento geral de apreço do nosso contingente
para a grande Exposição Universal.

« Cora effeito esta favorável impressão
foi indubitavelmente geral, tendo sido reco-
nhecido por todos os visitantes, que a .-ecção
brazilei a contém em seu âmbito, quanto foi
possível collocar no espaço desigmdo, uma
variedade multipla de productos industriaes
e materi s primas, dando assim a mais apro-
xim da idéa do progresso, a qui tem chegado
o nosso paiz em todos os rumos da nossa
producção nacional.

« Felicitando a V. Ex. e os dignos mem-
bros do commissariado geral pelo merecido
exit. obtido pelos seus perseverantes esforços
para a realização deste desideratum, cabe-me
agora a honra de levar ao seu conhecimento
a lisongeira opinião que fez o chefe do Estado
do conjuneto da nossa secção, depois de per-
correr todas as classes da nossa exposição.

« No sentir do presidente da republica
como verbalmente se dign, u dizer-me, a ex-
posição Brazileira lhe havia causado plena
satisfação, e correspondia a idéa grandiosa
que fazia do império e de seus vastos re-
cursor, m nifestando-se muito agradecido ás
attenções que recebera por esta oceasiao.

« Lisongeando-me por fazei-lhe es'a
agradável com,, unicação, tenho a honra de
reiterar a V. Ex. a expressão da minha alta
estima e distineta consideração.—Ao Illm. e
Exm. S", conselheiro Visconde de Cavai-
canti, presidente do commissariado geral
do Brazil. — (Assignado) Barão ãe Penedo. >•

Expositíon Universelle de 1889
Commissariat General du Brésil

33, Hue de Lafayelto

Paris, le 20 Juiu 1889.
Messieur,

Nous vous confirmons notre precedente
du 6 Avril et nous avons le plaisir de vous
annoncer que 1'ináugu'ration du Pavillon
de 1'Empire du Brésil k 1'Exposition Uni-
verselle de 1889 a eu ieu le 14 courant..

Cette date du 14 Juin, alors que l'Ex-
position est ouverte depuis le 6 Mai,pourrait
vous sembler tardive, si nous ne nous étions
trouvés, comme toutes les autres sections, en
présence de retards occasionnés par Ia non-
livraison de certaines vitrines, et par le
manque des glaces qui devaient y être ap-
pbsées.
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Nous n'avions pas voulu agir, du reste,
comme d'autresnations qui, ayant fait avant
nous leur inauguration, ont été forcées de
continuer leur installation au milieu de Ten-
combrement du public.

Le Pavillon Biésilien aurait cependant
pu,dès le commoncement de ce mois,recevoir
les visiteurs si, dans le but 'de donner plus
d'éclat à son ouverture, nous n'avions fait
toutes démarches tendant à le voir inaugurer
par Monsieur Carnot, Président de Ia Répu-
blique. Monsieur Carnot a bien voulu acce-
pter Pinvitation qui lui a été fait par Mr.
le Baron de Penedo, ministre du Brésil.

Nous avons été cVautant plus flatés. de
son acquiesceraent que le Brésil est Ia 2"
nation du Sud et du Centre-Amérique visitée
par lui depuis 1'ouvertnre de 1'Exposition.
Monsieur Carnot, par une marque de défé-
rence dont nons sommes profondément tou-
chés,a temi à se déranger tout spécialement
le 14 Juin pour le Brésil. II havait fait
demander à Ia Direction de 1'Exposition de
lui indiquer quelles seraient les sections qu'il
pourrait voir ensuite à Ia condition qu'aucune
n'apartent aux Republiques de 1'Amérique
ou du continent americain, sen intention ab-
solue étant 'd'honorer spécialement le Brésil.

Nous ajouterons que nous sommes loin
d'être les derniers à avoir inaugure : le
Mexique,le Venezuela, 1'Uruguaysont encore
fermés et les dates de leur ouverture ne sont
pas encore fixées.

Notre fête du 14 Juin a été três
biillante ; tout y a concouru : Ia visite du
Président, un temps magnifique, une société
d'élite coraposée : de Ia colonie Brésilienne
rayonnant et enthusiaste ; beaucoup de
membres de 1'Institut, de nombreux repré-
sentants du corps diplomatique ; des familles
des commissariats étrangers et du comitê
Franco-Brésilien.

De sérieux préparatifs avaient été faits
pour recevoir dignement le Président et les
invités. Des houquets ornes de faveurs aux
couleurs brésiliennes ont été offerts aux
dames, ainsi que de três jolis petits saes
contenant" du café du Brésil. Des saehets
parfumés, renfermés dans des envelóppes
représentant le Pavillon du Brésil ont été
offerts gracieusement aussi par Ia maison
Pinaud. Un buffet prepare sur Ia terrasse'
n'a pas désempli de visiteurs de 2" à 6\ Le Jgouverneur de Paris avait envoyé Ia musique '
du 24° de ligne qui, depuis Pouverture'
jusqu'à 6h a joué un grand nombre des mor- jceaux de son excellent répertoire, et plusieurs
íbis 1'hymne brésilien et Ia marseillaise. jMonsieur le Président de Ia Republique
est arrivé à tf1 precises ; il était aCcompagné I

de Mr. Tirard, Président du conseil, Com-
missaire general de rExposition ; de Mr.
Spuller, Ministre des Aífaires Etrangères ;
de MM. Georges Berger. Directeur General
de 1'Exploitation, Alphand, Directeur géné-
ral des Travaux, Marc Miiias, Chef du Ser-
vice des Sections Etrangères ; de Mr. Osslid,
inspecteur principal de 1'Expositiou ; et des
trois principanx collaborateurs des Sections
Etrangères, MM. Armand Lévy, attaché
principal, Emile Hebrard, secretaire d'am-
bassade, rédacteur, Frédéric Moreau, Ingê-
nieur des mines.

Beaucoup d'antres fonetionaires del'Ex-
position étaient venus, mais nous avons le
regret de ne pas connaitre leurs noms.

Monsieur le Président dela Republique
a été veçu par Monsieur le Baron de Penedo,
Monsieur le Viscomte de Cavalcanti, le.i
membres du bureau du commissariat et tous
Iescommissaires.il a visitélerez-de-chaussée,
le lcr étage, le 2cétage; s'est arrêté lon-
guement à Ia terrasse, et a termine par Ia
serre. 11 s'est interesse à tous les objects
exposês, et a teimoigné plusieurs fois son
admiration pour les rioh.es produetions du sol
du Brésil, et surtout pour les progrès consi-
dérables de son industrie.

Sa présence au Pavillon a dure environ
une heure, alors que nous avions été pré ¦
venus qu'il ne pourrait res ter qu'une demi-
heure, et que nous savions qu'il n'avait
consacré que vingt minutes á une antre na-
tion de 1'Amérique.

L'opinion générale du public et de Ia
presse est que 1'Exposition Brésilienne au
Champ de Mars est un véritable succès.
Mr. le Baron de Penedo le constate aussi
dans Ia communication qiril adressée à Mr.
le Vicomte de Cavalcanti et dont une copie
a été envoyé particulièrement à Mr. le con-
seiller Moreira, Votre Vice-Président. Vous-
aurez trouvé dans vos journaux de comptes-
ren dus plus détaillés que celui que nous
vous fournissons, mais c'est avec le plus
grand plaisir que nous vous communiquons
offjcieliemcnt nos impressions. Tous ceux
qui comme vous et nous ont contribué à Ia
participation du Brésil à 1'Exposition de
1889 ont vu leurs efforts recompenses par le
contentement general et par les éloges qu'ilsont reçus.

Nous sommes bien heureux de vous
communiquer Ia bonne impression que nous
avons ressentie, car, Messieurs, nous vous
associons de loin au succès de 1'Exposition
Brésilienne, et nous avons coníiance quevous partagerez avec nous Ia satisíaction
que nous éprouvons.

Nous Voiis prions d'agréer, Mé^sieurs,
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1'assurançede toute notre estime etnotre
considération,

A' Ulustrada Directoria da Commissao
Central Brazileira paia a Exposição Univer-
salde Pariz em 1889.

Le Commissaire General
Viscomte de Cavalcanti.
Le Secrétaire General
Amedée Prince.

Les Commissaires généranx adjoints
Eã. Prado.-

.--.'. E. Lourãelet.

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 1883.
Exms. Srs.—A Commissao Brazileira

para a Exposição Universal de Pariz
acaba de receber o officio datado de 20 de
Junho e no qual o Comraissariado Geral do
Brazil communica haver sido inaugurada
no dia 14 a secção brazileira, inauguração
feita com todo o esplendor e honrada com a
presença de Presidente da Republica, minis-
terio, estrangeiros de distinecão e quasi
toda a Colônia Brazileira.

O sentimento de satisfação que* se apo-
derou dos membros do Commissariado Geral
por um tão feliz êxito não excede, por certo,
ao que faz palpitar, neste momento, os cora-
ções dos operários que contribuirão com os
seus esforços para que o Brazil se fizesse di-
gnamente representar no grande certamen
das artes, das industrias e do commercio de
todas as nações do mundo civilisado e com o
qual a França solemniza o contenario da pro-
clamação dos direitos do homens, certamen a
que o Brazil não podia deixar de comparecer
para mostrar, que seguindo as pegadas da
grande nação, acabara, ha pouco, de reco-
nhecer o direito de liberdade daquelles que
por mais de tres séculos viverão escravi-
sados.

A' Commissao Central praz confessar
quanto de patriótica teve a colônia brazi-
leira em Pariz suggerindo a idéa do compa-
recimento do Brazil e quão valiosos forão os
serviços prestados pelo Comitê Franc-Bresi-
lien ao Commissariado Gera) na realização
desse sublime pensamento, sendo ainda de
suppor que, para completarem a importante
missão a quô se votarão, facão, no immenso
foco de luzes, em que achão-se immergidos,
a mais primorosa colheita de lições praticas
que, transmittidas ao Brazil, lhe roubuste-
ção as forças afim de que, collocando-se ao
lado de suas co-irmãs, possa avançar des-
assombradamente na carreira ascensional da
humanidade. .'.*.'

Congratulando-se,pois, com os distinctos

cavalheiros que constituem o Commissariado
Geral, a Commissao Central Brazileira en-
via-lhes um apertado amplexo, felicitando o
Brazil e dando um viva á França. ¦

Ao Commissariado Geral do Brazil na
Exposição Universal de Pariz apresenta as
Commifsão Central as seguranças de sua
alta estima e distineta consideração.

Dr. Nicoiáo Moreira, vice-presidente.
Dr. A. J. tle Souza, Lima, Secretario.

Paris, le 17 Juiti 1889.
Monsieur

Je vous remercie de Ia lettre qne vous
m'avez fait 1'honneur de m'adresser en date
du 2 Avril.

J'ai eu le grand avantage de faire con-
naissance du distingue et savant Mr. Glaziou
qui 'est mis immédiatement à Ia disposition
du commissariat.

Mr. Glaziou nous a fourni déjà un con-
cours des plus importants en ornant de
magnifiques plantes le Pavillon Brazilien le
jour de son inauguration. Cette dernière a
été on ne peut mienx réussie.

Mr. Glaziou veut bien aussi laisser en
permanence pendant quelque temps de mag-
nifiques spécimens qui embellissent davan-
tage Ia serre et lui donnent encore plus
(1'attraction.

Veuillez agréer, Monsieur, 1'expression
de mes meilleurs sentiments.

Le Secrétaire General,
Améãée Prince.

Monsieur le Dr. Nicolau Joaquim Mo-
reira, Vice-Président de Ia « Commissao
Central Brazileira » para a Exposição Uni-
versai de Pariz em 1889.— Rio de Janeiro.

Colonisação
Burgos Agricolas (*)

Contracto entre o governo imperial e Manoel
Gomes de Oliveira para a fundação ãe
20 burgos agricolas.
Aos 28 dias do mez de Junho de 1889,

presentes na Secretaria de Estado dos Ne-
gocios da Agricultura, Commercio e Obras

(*) Veja-se sobre este assumpto o parecer íor-
mulado pela Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional e approvado em sessiio de 15 de Outubro de
1886.
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Publicas, no Rio de Janeiio, S. Ex. o Sr.
Conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albu-
querque, Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios da mesma repartição, por parte do
governo imperial, e o cidadão Manoel Gomes
de Oliveira, entre si accordárão, nos termos
da autorização conferida ao governo pelo § 6-
do art. 7o da Lei n. 3397 de 24 de Novem-
bro de 1888, contractar a fundação e custeio
de 20 burgos agricolas em differentes pro-
vincias do Império, sob as seguintes con-
(lições:

I
O cidadão Manoel Gomes de Oliveira

obriga-se, por si ou por meio de uma empreza
ou companhia nacional ou estrangeira que
organizai -om o capital de 20.000:0005., a
fundar 20 burges agricolas de lavradores
proprietários nas seguintes províncias, a
saber:

Pará 1 burgo
Maranhão »
Pernambuco »
Alagoas .1 »
Bahia »
Espirito-Santo »
Rio de Janeiro »
S. Paulo »
Minas-Geraes »
Santa Catharina »
Paraná »
Rio-Grande do Sul »

No caso de organização de companhia
ou empreza serão transferidos a esta todos
os favores e obrigações estabelecidos neste
contracto ao cidadão Manoel Gomes de Oli-
veira.

A empreza ou companhia terá a sua sede
na capital do Império, e as agencias filiaes
nos pontos que forem convenientes.

Dentro de um anno, a .contar da pre-
sente data, deverá achar-se organizada a
empreza ou companhia e prompta a func-
cionar.

II
O contractante estabelecerá em cada

burgo 1,000 famílias de immigrantes enro-
peos e de nacionaes, sendo estes na propor-
ção de 25 % daquelles.

Nas províncias do norte esta porcenta-
gem pôde elevar-se até 50 %.Cada família constará no mínimo de tres
e no termo médio de cinco membros, dos
quaes dous a tres aptos para a lavoura.

III
Os burgos serão estabelecidos nas pro

Ximidades das estradas de ferro ou das vias

fluviaes ou marítimas para que tenhão fácil
communicação com os mercados consumidores
e portos de exportação.

Quando não puderam ser encontradas
terras nestas condições para a fundação dos
burgos, o contractante as preencherá con-
sti uindo a viação férrea que fôr necessária,
ou estabelecendo as linhas de navegação,
si for isso possivel.

Para ligar o território dos burgos ás
estações das estradas de ferro, ou ás estradas
geraes, ou aos portos marítimos e fluviaes, o
contr-Actante fará construir as estradas e ca-
minlios vicinaes que forem necessários.

IV
O território de cada burgo será dividido

em lotes de 19 hectares, que serão vendidos
a cada família, tendo e área de 5 hectares
miais ou menos já plantada de cereaes, ar-
vores fruetiferas, café, canna ou cacáo, man-
dioca, fumo, b.ttatas, etc,; e bem assim uma
casa de construcção tosca, coberta de telha,
tendo 6 metros de frente sobre 16 a 20 de
fundo conforme o plano que fôr apresentado
e approvado pelo governo.

V
Cada burgo terá uma labrica central

para o preparo, benefíciamento e extracção
de principios ímmediatos ou outras substan-
cias de matéria prima produzida pelos re-
spectivos lavradores.

Para o serviço das fabricas e suas de-
pendências ocontractan te preferirá os orphãos
e ingênuos, dando oecupação em primeiro
logar aos do sexo feminino.

VI
Cada burgo será servido por uma fa-

brica central qne terá cap; cidade para pre-
parar a matéria prima produzida pelos seus
agricultores, por contracto firmado por dez
annos ou renovado.

O forneoedor se obrigará a cultivar, pelo
menos, tres gêneros diversos de lavoura,
devendo ser o principal um dos cinco se-
guintes:

Café, cacáo, canna de assucar, arroz,
algodão ; e mais como auxiliar, pelo menos,
dous dos seguintes:

Vinha, mandic-a, anil, fumo, mamona,
amendoim, araruta, trigo, cevada, lupulo,
milho, chá, etc.

Também criará porcos.
A fabrica receberá toda a matéria prima

que houve, contractado, e terá capacidade
para e_$plorar diversos ramos de industria,
como sejão:
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Fabricar tecidos, chocolate, champagnede cacáo e geléa, diversos preparados decafé, de mandioca, das farinhas de araruta,trigo, batatas, milho, todosospreparadosaque
se preste o porco, etc.; preparar, em summa,o maior numero possivel daquelles gênerosque tenhão melhor sahida para o consumo eexportarão.

VII
O contractante fornecerá ás famílias delavradores estabelecidos em cada burgo, aferramenta e instrumentos aratorios, mobilia

rústica, trem de cozinha, sementes, e plantasadequadas ao cultivo das terras, aves e ani-
mães de criação, e bem assim a alimentação
necessária até que possão colher o productodas primeiras plantações.

VIII
Para fecundar e desenvolver as diversas

industrias e auxiliar os melhoramentos dos
burgos, o contractante fundará em cada um
delles, um banco popular com o capital de
500:0009, subscrevendo-se com seis décimas
partes dessa importância, sendo os outros
accioinstas os lavradores do burgo.

Regulados pela lei, terão como fim, o
descanto, o deposito e empréstimo sobre
penhor agricola e real situado no burgo, de-
vendo 20 °/0 do capital de cada banco ser
levtido á sei ção de seguros contra as intem-
peries.

Annexo ao banco fuuccionará uma
secção de seguro de vidas, onde se insere-
veráõ o chefe da familia estabelecida no
burgo, sua mulher maior de 17 annos, com-
tanto que da cada familia se segurem duas
pessoas validas para os trabalhos agrícolas.
A inscripção será de 2009 por indivíduo, pa-
gaveis no acto do contracto, ou em prestações
mensaes ou trimensaes com o juro de 1 °/0
pelo tempo decorrido e estarão realisadas
dentros de 18 mezes improrogaveis.

Cada um dos segurados concorrerá mais
com a mensalidade de um mil réis, durante
o tempo do contracto.

O contracto será realisado no acto de
effectuar-se a transacção para a compra da
situação e durará por tempo de 10 annos,
findos os quaes, a quantia existente em
caixa nesta secção será dividida igualmente
pelos segurados sobreviventes, ou reformado
o seguro entre elles, se lhes convier.

Esse seguro tem por fim garantir ao
contractante durante o prazo estabelecido
para a liquidação dá situação vendida, o ca-
pitai por esta representado ; e a familia as-
segurada a posse definitiva dessa situação,
se um dos seus membros vier a fallecer.

20"

O valor fixo do seguro será de 1:600
que será pago pela secção respectiva porcada um dos segurados que fallecerem, depois
de findos dous annos de sua inscripção. Essa
quantia será applicada ao pagamento do que
dever o segurado e seus herdeiros ao contrac-
tante, e depois ao Banco Popular, sendo
entregues a quem de direito as sobras quehouver. No contracto de fornecimentos á fa-
brica central será incluída a. obrigação dos
pagamentos tanto de seguros como de acções
para a fundação do Banco Popular.

IX
Os Bancos Populares farão seguros das

colheitas ainda em fructos pendentes, toma-
das tão somente na terça parte da quanti-
dade e pelo valor de convenção; o seguro
será feito contra prejuízos que forem causa-
dos por secca, inundações ou geadas.

O valor segurado pagará 1 1/2% e será
levado é secção de seguros. Dos productos
fornecidos ás fabricas ficará em deposito por
contra do lavrador 2 1/2 % para reforçar o
seguro.

X
O contractante depositará a quantia de

50:0009 por cada estabelecimento que cons-
truir, para o fim de formar o capital da secção
de seguros; e todos os annos retirará dos
lucros quantia que represente 1 1/2% do
valor de todos os estabelecimentos e irá accu-
mulando este fundo até que chegue a repre-
sentar a quarta parte do valor delles.

XI
Na sede da empreza ou nas agencias

filiaes, se effectuaráõ as operações de credito
concernentes a seus estabelecimentos e ás
dos habitantes dos burgos, que os Bancos
Populares não comportarem.

Na casa matriz abrirá também uma secção
de seguros para os seus estabelecimentos.

XII
Dentro de tres annos contados da data

deste contracto deveráõ achar-se consti-
tuidos quatro burgos com o numero de fami-
lias correspondente. Dahi por diante, em
cada anno que se seguir, serão contituidos
dous burgos pelo meíios, de modo que dentro
de dez annos ou em menos prazo, achem-se
fundados todos os vinte burgos, e estabele-
cidastodas as famílias que os devem consti-
tuir t bem assim realizados todos os melhora-
mentos que lhe forem relativos.

XIII
s Em todos os burgos será.reservada uma

área para sede, onde serão edificadas casas
S. A.
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destinadas ao serviço medico, religioso e do
correio e salão de recreio, e no futuro os
prédios que o desenvolvimento industrial e
mercantil fôr exigindo.

f

XIV
O contractante promoverá de cinco em

cinco annos a realização de exposições agri-
colas e industriaes para a exhibição dos pro-
duetos dos burgos, sendo nellas admittidos
os municípios adjacentes ou vizinhos.

XV
Cada burgo terá uma hospedaria onde

serão alojados os immigrantes recem-chega-
. dos, até se dirigirem para o seu lote.

XVI
O capital empregado em cada estabe-

lecimento central e suas dependências e
annexos poderá exceder de mil coutos de
réis, a saber: na fabrica, estradas de roda-
gem ou férreas, capellas para os cultos catho-
lico e acátholico, salão para recreio, casas
para as moradas dos padres, médicos, phar-
maceuticos, e professores, correio, telegra-
pho e casas para escolas.

XVII
O contractante fundará e manterá á sua

custa em cada burgo, cobrando apenas de
cada familia uma contribuição annual de
108, o ensino primário e agrícola, industrial
pratico, serviço medico e religioso, e meios
de recreio.

XVIII
O ensino primário será feito por profes"

sores fixos e ambulantes, e o ensino profis-
sional, theorico e pratico, por um professor
de agronomia que tambem fará prelecções
nos dias sanetificados; e haverá uma biblio-
theca com livros e jornaes úteis aos. lavra-
dores.

Para o serviço medico haverá medico,
pharmaceutico e uma pharmacia devidamente
sortida, e para o serviço religioso padres e
capellas da religião catholica e acatholica.

E para o recreio dás familias nos dias
santos e festivos haverá um salão e banda
de musica.

XIX
Haverá em cada um dos estabeleci-

mentos centraes duas bombas e alguns dos
apparelhos mais modernos para a extineção
de incêndios.

O pessoal do estabelecimento e outras
pessoas do burgo que voluntariamente se
inscreverem para o serviço, de extineção

de incêndios, serão exercitados nesse ser-
viço por professor habilitado e se lhes dará
uma gratificação por seu trabalho.

XX
A propaganda na Europa para acqui-

sição de familias que venhão estabelecer-se
nos burgos, será feita por pessoal idôneo,
escolhido com todo o critério e será toda
baseada em dados positivos e verdadeiros,
a saber:

Planta do burgo, sua divisão;
Situação das habitações, seus compar-

timentos e mobília;
Derrubada feita e terrenos plantados;
Descripção das terras, sua producção e

valor;
Bases do contracto para o fornecimento

da matéria prima á fabrica central;
Demonstração da producção qué cada

familia pôde obter;
O termo em que pôde pagar o debito

contraindo;
O clima e a salubridade do logar ;
Vias de communicação para os mercados

consumidores mais próximos ou para a ex -
portação;

Custo de passagens, fretes, carretos até
elles ;

Valor ou preço approximado dos pro-
duetos e a facilidade da oferta e demanda.

XXI
Exceptuados os alimentos suppridos aos

lavradores dos burgos, os quaes serão por
estes pagos no decurso do Io e 2o annos, tudo
mais, importância de venda e fornecimentos
serão pagos em 10 prestações fixas annuaes
com o juro de 6 % inclusive, e a terminar no
fim do 10° anno de estabelecimento da familia.

O preço do lote, devidamente medido e
demarcado inclusive o beneficiamento e
plantação da área de cinco hectares e res-
pectiva casa será de 2:0008 a 2:2008 no
máximo.

Quando por qualquer eventualidade,
antes de liquidar o seu debito, e antes de es-
gotado o termo do contracto para o forneci-
mento da matéria prima, e depois de haver
realizado dous ou mais pagamentos, o pos-
suidor tenha de abandonar a sua situação por
venda que delia faça ou por mudança, ser-
lhe-ha entregue o excesso que fôr apurado na
venda depois de embolsada a empreza do que
lhe fôr devido.

XXII
O contractante receberá do governo im-

perial a subvenção de 4008 por familia na-
cional ou estrangeira (sendo estas importadas
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da Europa ou das ilhas Cannarias, da Ter-
ceira, Madeira, e em geral, dos Açores) quefôr estabelecida nos burgos, até ao numero
de 1.000 em cada um.

Esse pagamento, porém, somente se
effectuará por grupos de 25 famílias, pro-vando o contractante que ellas se achão
convenientemente estabelecidas.

A subvenção, porém, relativa ás ultimas
100 famílias collocadas em cada burgo, só-
mente será paga depois que o burgo estiver
inteiramente constituído.

XXIII
Além do auxilio da cláusula procedente,terá mais o contractante:
1." Preferencia, em igualdade de con-

dições, salvo direitos de terceiros, na cons-
trucção de vias-ferreas estabelecimento de
vias de navegação necessárias ao serviço
dos burgos.

2° A venda de terras devolutas, per-
tencentes ao Estado, pelo preço minimo da
lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850, eque
sejão aproveitáveis a algum dos burgos.

3." Direito de desapropriação de terras
incultas pertencentes a particulares e que se
achem encravadas nas zonas dos burgos.

4." Passagem gratuita para os immi-
grantes e nacionaes, suas bagagens e ferra-
mentas para os burgos, á sua chegada, nas
vias-ferreas costeadas pelo Estado ou por
este subvencionadas e nas de navegação.

5." Reducção nas tabellas dos fretes,
nas estradas de ferro por onde transitar o
material para as fabricas, ferragens, instru •
mentos de lavoura, animaes de criação e pe:-
tenças em conducção para os burgos.

6." Licença para explorar mineraes nos
terrenos dos burgos, extensiva esta aos la-
vradores, na zona de sua propriedade.

7.° Isenção do imposto de transmissão
de primeira propriedade a favor dos lavra-
dores nos burgos povoados que se crearem;
assim tambem isenção de direitos de impor-
tação para todo o material para as fabricas
e vias férreas que se fundarem nos burgos,
e bem assim para os instrumentos de tra-
balho dos lavradores.

XXIV
Fica livre ao contractante solicitar das

assembléas provinciaes, onde tiverem de ser
fundados os burgos, os favores necessários
para o desenvolvimento dos mesmos burgos,
das fabricas oentraes e suas servidões, bem
como passagem gratuita nas vias-ferreas e de

navegação de propriedade provincial ou sub-
vencionadas para os immigrantes ou nacio-
naes que tiverem de ser estabelecidas nos
burgos.

XXV
O contractante fica sujeito á multa de

5:000". pelo excesso de cada mez de demora
no estabelecimenro de cada burgo.

Se este excesso for além dj seis mezes,
será rescindido o contracto, salvo os casos
de força maior, devidamente justificado a
juizo do governo.

O núcleo considera-se constituído quando
se acharem estabelecidas as 1.000 famílias a
que se refere a cláusula 2a erealisados todos
os melhoramentos a que se refere este con-
tracto e detalhadamente especificadas nas
demonstrações annexas á proposta do con-
tractante apresentada em 5 de Junho de
1886, as quaes ficarão archivadas e fazem
parte integrante deste contract .

Pelas demais infracções das cláusulas
deste contracto fica o contractante incurso na
multa de 500$ a2:000$000.

XXVI
A fiscalisação do presente contracto

compete á Inspectoria Geral das Terras e
Colonização, que a exercerá por intermédio
dos agentes que forem nomeados.

A' referida repa1 tição cabe a applicação
das multas a que se refere a cláusula pre-
cedente, tendo o contractante recurso para o
governo imperial, a quem compete a appli-
cação da pena de caducidade.

Até o dia 15 de Fevereiro de cada
anno, o contractante enviará á Inspectoria
Geral das Terras e Coloniz ição um relatório
circumstanciadosobre os serviçoseffectuados
no anno procedente.

XXVII
As duvidas que se suscitarem sobre as

decisões do governo contra, as disposições
deste contracto, serão resolvidas p >r dous
árbitros, nomeados pelas partes contra-
ctantes.

No caso de divergência entre elles, de-
cidirá um terceiro que será escolhido, por
accordo ou á sorte, entre dous conselheiros
de estado indicados igualmente pelas partes
contractantes.

XXVIII
• Não podendo ser determinada a impor-

tancia total do presente contracto, para pa-
gamento do sello proporcionado contractante
obriga-se a satisfazer eSse imposto.sobre
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toda e qualquer quantia que receber do the-
souro nacional, em virtude da execução do
contracto.

E por assim haverem accordado, se la-
vrou o presente contracto que vai assignado
pelas duas partes contraetantes acima de-
claradas, pelas testemunhas Luiz Ribeiro de
Souza Rezende, Antônio Teixeira da Fon-
seca Vasconcellos e por mim José Pin'o
Serqueira, chefe de secção da mesma secre-
taria de estado, que o escrevi.—Lourenço
Cavalcanti de Albuquerque .—Manoel Gomes
de Oliveira.—Luiz Ribeiro de Souza Re-
zende.—Antônio Teixeira da Fonseca Vas-
conceitos.—José Pinto Serqueira.

Economia Politica
Credito *

O credito é a faculdade que qualquer in-
dividuo possue de procurar capitães pela con-
fiança quo inspira ou solvabilidade que apre-
senta; daqui se conclue que o credito nos dá
uma ascendência sobre o espirito daquelle
a quem nos dirigimos para pedir-lhe dinheiro
a prêmio. E' por tanto muito differente do
favor, por que aq uelle é o resultado do poder,
este da fraqueza; um actua sobre o espirito,
o outro sobre o coração. O credito adquire-se,
o favor ganha-se, »supplicando-se.

Definindo o credito diremos que elle é a
transmissão dos capitães das mãos dos pos-
suidores que não querem fazer vale-los, para
as daquelles que delles se querem aproveitar.

Esta transmissão podendo ter logar
sob confiança que inspira a actividade do
indivíduo ou sob garantia offerecida por este
ultimo, o credito chama-se pessoal ou real.

O credito não augmenta, como querem
alguns economistas, o capital pela razão de
que uma mesma somma não pôde servir á in-
dustria de dous indivíduos diversos e se um
delles, que empresta recebendo uma letra,
pôde haver nova quantia nem por isso
augmentou-se o capital, porque elle não fez
mais do que chamar a si o capital de outrem.

Para alguns o credito representa a con-
fiança inspirada pela pessoa que procura ca-
pitaes; para outros eqüivale a uma antecipa-
ção do futuro. Segundo Cieskouski o cre-
dito é a metamorphose dos capitães fixos em

• Exlractos do uma- prelecçào feita no Museo Nacio-
uai pelo Dr. Nicoláu Moreira em 188.', quando professorde Economia Rural e sub-dirertor da secção de bota-
nics. daquelle estabelecimento.

moveis e circulantes. Os prodígios do cre1-
dito são sabidos. O trabalho do passado ac-
cumulado pela economia favorece a explora-
ção do presente, promovendo novas riquezas,
e operando sobre a producção, a circulação
e o consumo de todos os produetos e o desen-
vol vimento de todas as industrias.

O credito não pôde deixar de ser conside-
rado poderoso movei de todas as industrias ;
é o laço que liga em um fim commum os dous
elementos quasi sempre separados e indispen-
saveis ás industrias o capital e o trabalho.

Sem o credito, o capital sem o trabalho
permaneceria improduetivo e o trabalho sem
o capital seria impotente. O capital é a força
motriz, o trabalho é a officina e o credito
o laço que une o poder de uma á actividade
do outro.

O credito e o dinheiro em vez de preju-
dicarem-se prestão-se um mutuo auxilio.

O credito é também um instrumento de
permuta como o dinheiro; elle faz passar de
mão em mão todos os gêneros de produetos e
de utilidade que circulão debaixo de todas
as fôrmas e em todos os sentidos.

O credito ainda é mais poderoso do que
apropria moeda. Esta satisfaz uma pequena
somma de necessidades, aquelle não somente
as presentes como as futuras. O seu campo é
immenso, os serviços que presta girão em
uma esphera de actividade muito dilatada.

Emquanto a moeda opera sobre milhões
em certas horas, o credito actua sobre qua-
triliões etc, porque elle empenha o futuro.

Na Inglaterra, por exemplo, 1500 mi-
lhões de numerário metallico, chegão para a
evolução de uma riqueza não menor de 200
milhares.

A moeda é sem duvida um instrumento
poderoso e econômico que funeciona pro-
lusamente; mas um instrumento pequeno
posto em parallelo com o credito que é seu
indispensável corollario.

Não é a terra que faz a riqueza e o po-
der de uma nação, e nem o modo por que se
a cultiva; é o instrumento de que nos ser-
vimos ; é a actividade humana e o trabalho
do homem que fazem com que o solo seja rico
e fecundo. Pois bem. O credito é uma das
fôrmas do trabalho humano ; é um dos ins-
trumentos que o homem pôde manejar bem;
sendo assim que se tornão em terras flores-
centes as mais ingratas e estéreis ; é pelo
credito que a industria se implantou na
Suissa e na America.

Adam Smith, Reufly e Macaulay, tra-
tando da Escossia, exprimem-se pelos se-
guintes termos;

"- A Escossia apezar da esterilidade de'
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seu solo e o rigor de seu clima fez em agri-
cultura, no commercio, na industria, nas
scieneias em tudo o que constitue a civilisa-
ção, progressos que o antigo mundo jamaisigualou e que o novo não tem excedido. »

Sabe-se a grande differença que existe
entre os Estados-Unidos, colônia ingleza, e
os Estados-Unidos, nação independente. A
terra é a mesma e não mudou de logar, o sol
a esclarece do mesmo modo. Se é verdade
que as leis da ordem physica não mudarão,
outro tanto não se pôde dizer a respeito das
de ordem moral.

O antigo governador, Lord William
Sah, dizia que os americanos erão pregui-
çosos, e que a Inglaterra commettia uma to-
lice suâtentando este povo. A companhia
das índias não quiz entreter relações com
uma tal nação. O governador da Lousiana
não conhecia terreno mais áspero e ingrato.

Pois bem; esse' paiz que em 1784 en-
viára para a Europa 71 balas de algodão,
apanhadas em Liverpool como contrabando,
é o mesmo que 70 annos mais tarde expor-
tava 4 1/2 milhões de balas daquelle pio-
dueto, representando o peso em 600 milhões
de kilogrammos e esse paiz áspero, inculto,
estéril, preguiçoso alimenta a Europa com o
seu trigo, fazendo retirar do mercado o de
Odessa.

A terra e o capital portanto representão
bem fracos papeis quando não concorre o
credito.

O credito éa mina da agricultura, pro-
clamava-se não ha muito tempo : 1", porque
a terra rende menos do que precisa a agri-
cultura; 2", o dinheiro não vai para a la-
voura e sim para a compra de terras e mais
extravagâncias.

Somente pela economia é que a, agricul-
tura deve desenvolver-se.

Fazendo-se um estudo attento sobre
essas proposições conhece-se sua insustenta-
bilidaàe. Se a terra vale pouco, ninguém
negará que ella augmente de valor pelos me-
lhoramentos que lhe traz a intelligencia do
lavrador. Em segundo logar nada temos que
vêr com as extravagâncias de certos lavra-
dores e sim com a massa geral. Nas indus-
trias mannfactureiras encontrão-se indus-
triaes do mesmo parecer e ninguém julgou
ainda que as industrias perigão por este mo-
tivo, e que não se lhe deva emprestar ca-
pitaes.

A falta de credito também tem nascido
de que a agricultura até pouco tempo foi
considerada como não fazendo parte das in-
dustrias. j

O credito organisa todas as forças já i

adquiridas para a obtenção de novas rique-
zas fazendo com que os fruetos do trabalho
anterior disponíveis se tornem proveitosos
ao trabalho do presente.

Assim como os capitães reclama o cre-
dito certas condições de existência sem as
quaes elle restringe-se, desapparecendo
mesmo completamente.

O trabalho, a actividade, a economia,
a paz, a liberdade, fecundão o credito.

O credito actua na razão directa do
gráo de liberdade de que gosa um povo.

Desde que a oppressão e o espirito de
violência surgem, o credito desapparece
porque o credito é a confiança, é a bôáfé.

O credito serve ao pobre procurando-lhe
os meios de alcançar uma bôa existência e
confortabilidade, assegurando-lhe uma parte
di trabalho do presente. .

Se o credito particular pôde algumas
vezes tornar-se prejudicial, o publico ainda
é mais perigoso constituindo-se mesmo um
flagello.

Quando os governos encontrando com
facilidade capitães disponíveis recorre fre-
quentemente a empréstimos nacionaes ou
estrangeiros e emprega-os em favor dos pro-
gressos veaes do paiz por sem duvida que
o credito publico tem sua razão de ser ; por-
quanto concorre para abrir novas ou fecundar
antigas fontes de riqueza que mais tarde
salvarão os compromissos do Estado.

Mas se o governo, baseando-se no cre-
dito de que delle abusa, cahindo no mercado,
chamando ao thesouro capitães que servião
para desenvolver as industrias e facilitar as
transacções commerciaes e isto muitas vezes
seduzindo os capitalistas com elevados juros
e seus pagamentos adiantados, e vota capitães
obtidos ao pagamento dos juros dos anti-
gos empréstimos, ou despende em cousas
improduetivas e mal paradas, comprome-
tendo os interesses da nação, neste caso,
estamos convencidos, o credito é mais que
prejudicial, é um erro econômico se não um
crime.

Da idéa que se faz do credito depre-
liende-se ser elle real ou individual.

O credito real exige um objeeto de va-
lor que se responsabilise pelo capital e os
seus competentes juros dentro de um pra-
zo mais ou menos longo.

O credito individual nasce"da confiança
que inspirão certas qualidades moraes e eco-
nomicas que apresenta o industrial.

Estas qualidades são além da honradez,
o conhecimento theorico e pratico da indus-
tria a explorar; a actividade e a economia.
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Um aventureiro sem conhecimentos pro-
fissionaes; um desidioso que em vez de per-
manecer á frente dos trabalhos de sua offi-
cina, os abandona ; um pródigo que faz dos
rendimentos que obtém uma fonte inexgo-
tavel de deleites, passa-tempos e prazeres,
sacrificarão necessariamente a exploração
arrastando ao sacrifício aquelles que de bôa
fé lhes confiassem seus capitães.

O credito hypothecario territorial, dif-
terencia-se do credito agricola sob diversos
pontos de vista. Emquanto o primeiro hy-
potheca o solo e os valores nella incorpora-
dos, o segundo toma por fundamento os bens
moveis e a confiança pessoal.

O credito territorial habilita o explora-
dor a melhorar o solo augmeritando-lhe o va-
lor, mas os capitães empregados perdem sua
mobilidade e por conseguinte somente se re-
constituem em longo periodo.

O credito agricola funcciona de outro
modo, porém tendendo ao mesmo fim.

Soecorrendo a industria com auxílios
promptos ella terá a vantagem de congregar
os elementos moraes, intellectuaes e ma-
teriaes, emprestando sob penhores sob a
actividade e a honra individual.

Se no credito territorial os capitães se
immobilisão, os do credito agricola circulão
com mais rapidez favorecendo a pequena e a
media lavoura e capitalisaudo as economias.

Em nosso paiz além dos penhores acci-
taveis pelo credito agricola existe ainda um
outro constituído pelo gado humano, isto é,
pelos escravos. (1)

Chamo gado humano porque os escravos
no Brazil representão capitães e não opera-
rios e nisto vai um grande erro econômico.
Por que ?

O operário não pôde ser considerado
capital ; seria confundir este, que é incons-
ciente e obrigado com o trabalho que é es-
pontaneo e consciente.

O caracter que differencia o trabalho
do capital é a liberdade, segundo a opinião
de todos os economistas e principalmenteRossi.

Comprehendemos que o gado de uma
fazenda seja capital, porém não o operário,
entretanto, reconheço que nos paizes escra-
vistas o operário agricola, constituído ordi-
nariamente pelo escravo, pôde ser conside-
rado capital por que apresenta muitos pontosde contacto com o gado das fazendas.

O boi lavra a terra sem consciência nem
espontaneidades; o escravo trabalha nas mes-
mesmas circumstancias; o boi marcha pelorythmo da aguilhada, o escravo caminha pela

e sob a impressão do azorrague ; o primeiro' 
tem a ração e a palha para o leito; o segundo
tem a tamina e a esteira ; o boi finalmente
não se interessa pelo futuro de seu senhor,
nem pela perfeição do trabalho e algumas
vezes relucta em deixar-se jnngir; o escravo
ás vezes vai mais longe, prejudica o senhor
trabalhando mal, desertando do eito e ten-
tando contra a vida de seus patrões.

Finalmente ainda comprova a simili-
tude do escravo com o gado da fazenda o
facto de constituírem ambos capitães moveis
passíveis de hypothecas, o que não se pôde
dar com o operário.

{Continua)

(i) Em referencia a época da prôlscçío.

Industria Nacional
Propriedade industrial

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Convenção internacional de 20 de Março
de 1883

Berne, 7 de Maio de 1889.
Sr. Ministro.—Em 6 de Junho de 1884,

por oceasião de se proceder á àssignatura da
acta certificando o deposito das ratificações e
dos actos de accessão, entregues pelas altas
potências signatárias da convenção de 20 de
Março de 1883, qüe constituir uma União
internacional para a protecçao da propriedade
industrial, o representante da Confederação
Suissa e o dos Paizes Baixos renovarão as
declarações precedentemente feitas pelos de-
legados de seus governos respectivos e lan-
çadas nas actas das conferências de 1880 e
1883, a saber:

« que, não sendo os privilégios de in-
venção ainda protegidos nesses dous paizes,
seus governos não poderão conformar-se com
a obrigação contida no art. 11, sobre a pro-
tecção temporária que se deve conceder ás
invenções no caso de serem' privilegiadas,
para os produetos que figurarem nas exposi-

,' ções internacionaes, antes que a matéria seja1 ulteriormehte regulada, de modo geral, por
uma lei. »

A conferência dos delegados dos Estados
da União, reunidos em Roma em 1886, enun-
ciou, na sua sessão de 11 de Maio, o voto
seguinte:

« Os Estados que fazem parte da União
e não possuem lei sobre todos os ramos da
propriedade industrial deveráõ completar no
mais curto prazo possivel sua legislação sobre
este ponto.
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« O mesmo se dará com todos os Estados
que entrarem ulteiiormente na União. »

Nas datas supra mencionadas, a Confe-
deração Suissa só tinha disposições legisla-
tivas sobre dous dos quatro ramos da proprie-
dade iudustrial, mencionados no art. 2o da
convenção.

Esses ramos erão :
1." As marcas de fabrica ede côinmercio,

regidas por uma lei especial, de 19 de De-
zembro de 1879, que entrou em vigor em 16
de Abril de. 1880 ;

2.° O nome commereial, regido pelo co-
digo federal das obrigações, de 14 de Junho
de 1881, que entrou em vigor em 1 de Ja-
neiro de 1883.

Desde então íôrão elaboradas:
1.° Uma lei sobre os privilégios de in-;

venção, de 29 de Junho de 1888, que entrotí
em vigor em 15 de Novembro seguinte;

2o Uma lei sobre os desenhos e modelos
Industriaes, de 21 de Dezembro de 1888, que
entrará em vigor em 1 de Junho de 1889.

Essas novas prescripções regem ou dous
outros ramos mencionados no art. 2o da con-
venção, e a lei sobre os privilégios contém
uma disposição especial acerca da protecção
temporária que se deve conceder ás inven-
ções no caso de serem privilegiadas, para os
produetos que figurarem nas exposições in-
ternacionaes.

Tendo sido assim completada a nossa
legislação sobre a matéria, a declaração
acima transcripta, de 6 de Junho de 1884,
tornou-se sem razão de ser no que diz res-
peito á Confederação Suissa, e esta satisfez
o voto da conferência de Roma.

Nosso serviço da propriedade intellectual
preparará e remetterá depois á secretaria in-
ternacional da União collecções de todos os
documentos relativos á legislação suissa so-
bre a propriedade industrial, com pedido de
distribui-los pelas repartições especiaes dos
Estados da União.

*üommunicando o que precede a V. Ex..
aproveitamos esta oceasião para renovar a
V. Ex. as seguranças de nossa alta conside-
ração.

Em nome do Conselho Federal Suisso, o
presidente da Confederação.— Hammer. O
chanceller da Confederação. —Ringier. —A'
S. Ex. o Sr. Ministro dos Negócios Estran-
geiros do Império do Brazil no Rio de Ja-
neiro.

Patentes de invenção

iV. 4SS.— Relatório de invenção industrial para o fa-
brico de pannos, brins e morins de algodão alve-
jado aos quaes denomino brins e morins Sul
Americanos e que poderão ser applicados ao fa-brico de chitas pelo processo ele estamparia assim
como linhas, ete.

O processo para o fabrico dos brins e
morins alvejados, aos quaes denomino brins
e morins Sul-Americanos, será feito pela
seguinte fôrma, a saber :

1." Extrahe-se a fibra do algodão ou
qualquer outro vegetal que a isso se preste o
qual poderá ser de prompto alvejado se fôr
da vontade do industrial, porém, o processo
mais vantajoso é passar a libra depois de ex-
trahida pelas seguintes machinas, batedores,
cardas, passadores, massaroqueiras, conti-
nuas, miullas e parabulas, depois do que
passa-se a alvejar o fio em meadas para de-
pois ser applicado em diversos tecidos, li-
nhas, etc. Porém, quando o industrial prefira
alvejar depois do panno prompto seguirá o
processo anterior e continuará das continuas
á machina de fazer carreteis, urdideira e
teares e findo este processo passará o panno
por cylindros dentro de tanques com agua
potalisada com chloreto de potassa e outros
materiaes chimic&mente applicados e termi-
nado este precesso passará ás machinas de
seecar, engommar e prensar, etc. para estes
processos poderão ser applicadas differentes
machinas, as quaes vêm a dar todas o mesmo
resultado sendo para estes fabricos as di-
mensões e bitolas todas variáveis sem nenhum
limite de comprimento ou largura.

Eis, pois, o processo a que me refiro
baseando-me na matéria de invenção na fôrma
da Lei n. 3,129 de 14 de Outubro de 1882,
art. 1°, § l" e seu regulamento, Decreto n.
8,820 de 30 de Dezembro de 1882, art. 1"
e§§2°e3°.

Declaro que os principaes caracteres de
minha invenção industrial, são :

1." Applicação da fibra de algodão liacio-
nal como matéria prima ao processo alludido.

2." Applicar nas machinas actualmente
usadas importadas e nas que se importar
para o futuro apparelhos como sejão cylin-
clros, engrenagens e polias de diversas bi-
tolas de maneira a poder fiar e tecer o fio
superior em numeração de 25 a 100 ou mais
de bitolas correspondentes a esses números
não tendo ainda nenhum destes processos
sido até hoje adoptados neste Império.

3.° O principal caracter industrial e ap-
plicação de cylindros e engrenagens e polias
que applicados na manufactura do fio dará o
mais fino que até hoje tem apparecido neste
Império que é o de numero 25 a 100 ou mais,
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Esta superioridade em números é com-
prehendida como diminuição na grossura do
mesmo, podendo pois ser empregado na ma-
nufactura de pannos, brins e morins alve-
jados, assim como na de chitas estampadas e
linhas para cozer á machina ou a mão.

4.° O processo de alvejamento será ap-
plicado chimicamente, tanto em panno como
em fio e fibra.

• Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro.de 1889.
—Augusto Cambraia. ,

N. 608.— Memorial descriptivo acompanhando um pe-
ditió de privilegio, durante 15 annos, no Império'
do Brazil, para moinhos aperfeiçoados —Inven-
ção de Thomaz l.eggett Sturtemnt, morador em
Framiitgham, listados Unidos da America.

Esta invenção tem por objecto a reduc-
ção em estado de pó de phosphatos, grãos,
minereos ou outras substancias, e ella con-
siste primeiramente em um methodo de tri-
turar as mesmas substancias, consistindo em
obrigar uma parte da massa das matérias
tratadas a ficar estacionaria ou praticamente
estacionaria, emquanto outra parte revolve
de modo que a massa inteira fornece não só-
mente suas superfícies de attrito, que se
renovão continuadamente, a proporção que
se remove o pó, como ainda a matéria para
triturar, e, em segundo logar, em um moinho
apropriado para levar a effeito o mesmo me-
thodo, e que consiste em uma roda ou disco
chanfrado montado sobre um eixo rotativa
conveniente e combinado com uma tremonha
ou caixa para conter as matérias que se de-
vem triturar e apresenta-las á face aberta
da mesma roda, como se descreve em se
guida.

Nos desenhos annexos, a (fig. 1) é uma
secção central longitudinal de uma machina
realizando minha invenção e a (fig. 2) é um
plano da mesma.

A, representa um disco circular, aberto
ou chonfrado em uma extremidade, affixado
na outra ponta de um eixo horizontal B, mon-
tado sobre mancai ou mancaes CC, de modo
a gyrar livremente nelles, e dotado de uma
polia fixa e uma polia volante.

Na aresta da frente do disco A, pôdeser praticada uma saliência annular B, cujo
diâmetro de bocea seja meuor que ao da
câmara C do disco, afim de impedir que a
força centrifuga possa impellir para fora o
conteúdo da mesma câmara, ou então pôde-se dar a esta fôrma de uin cone truncado
com seu diâmetro menor na bocea.

Conseguir-se ha tambem o mesmo fim
dando a esta câmara a fôrma de uma taça de
abertura estreita. Não considero absoluta-
mente essenciaes estas fôrmas da câmara B,

prefiro, porém, empregar um dos meios
acima indicados ¦;¦ ¦ .

D, representa uma caixa aberta lia
parte superior, ou tremonha, cuja parte, infe-
rior ou fechada D, comtnunica com a câmara
C do disco A por uma abertura E, a qual é
conveniente dar a dimensão da bocea da
mesma câmara.

Póde-se empregar um ventilador ou
folie para tirar ou expedir a farinha ou pó
datremonha, çollocando este ventilador quer
no topo, quer no fundo, ou outro qualquer
ponto que sequeira. .. ..,

•E' preferível cobrir a abertuia que
existe na tremonha com um ante-para em
fôrma de peneira, para impedir a passagem
de partículas não trituradas.

Quando se quer por o moinho em acção,
introduz-se na tremonha ou caixa D uma
quantidade considerável da substancia para
triturar, e que suppomos estar em estado
granular ou em pedaços, de modo qué fique
cheia a câmara c, assim como a maior parte
datremonha, e faz-se gyrar rapidamente o
disco A.

Tenho achado por muitas experiências
que a força centrifuga produzida pela rota-
ção do disco A tende a manter a matéria
não triturada na câmara c e que a parte de
matéria assim encerrada nesta câmara gyra
pelo effeito do disco e com o mesmo. Tenho
achado igualmente que a massa de matéria
retida no disco A e gyrando com elle, consti-
tue uma parte de duas superfícies triturado-
ras, sendo a outra representada pela massa
de matéria existente na tremonha, e que as
substancias que. constituem essas duas partesficão reduzidas a pó pela fricção ou attrito
entre as partículas. O pó que resulta dessa
acção tende a separar-se da massa em movi-
mento, e escapa-se pela peneira q. As parti-cuias mais pesadas ficão na tremonha. Esta
se alimenta constantemente para substituir
a parte da substancia que foi triturada.

Representei o disco chanfrado A, como
sendo disposto para gyrar sobre um heixo
horizontal e tendo na frente a tremonha de
alimentação, póde-se igualmente fazerfyrar
o disco em um plano horizontal sobre um eixo
vertical, e alimenta-lo pèiãTparte^superior.Uma construcção modificada do moinho
consistiria em empregar duas rodas rotati-
vas chanfradas nos lados oppostos da tremo-
nha, e gyrando em sentidos oppostos, tendoa tremonha uma abertura de communieação
com cada uma.

Proponho, em certas circumstancias, aapplicação ieflanges ou resaltos na peri-pheria interior do disco A, para impedir o
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movimento possível da massa de matéria que
existe sobre a mesma peripheria.

Sei que em moinhos de attrito, já se
tem construído um apparelho com duas rodas
gyrando em sentidos oppostos. A matéria
para tratar é fornecida por uma tremonha em
cada lado e cahe pela acção da gravidade
em canaes rotativos formados das mesmas
rodas, communicando-se-lhe a velocidade das
rodas por meio de divisões radicaes que se-
parão os canaes um do outro. Dividido a
força centrifuga, a matéria tende a avançar
pelos mesmos canaes e a sahir pelas abertu-
ras da circumferencia da mesma câmara.
Quando alcança este ponto, encontra outra
corrente que procura escapar-se do mesmo
modo pela câmara opposta, e essas duas cor-
rentes chocão-se e ficão trituradas uma
contra a outra pela acção da força centrifuga
desenvolvida pela rotação das rodas.

Porém, o meu methodo, ainda que ba-
zeado sobre o mesmo principio geral de utili-
sar a matéria empregada para formar duas
superfícies de attrito, repousa tambem sobre
este outro principio de ficar uma massa esta-
cionaria, emquanto uma outra massa revolve
em sua presença em um disco circular. E' a
própria matéria, quer em estado granular ou
outro que realisa sua trituração.

Este principio geral, como dissemos,
não é novo na industria, meu methodo, po-
rém, tal como se descreveu, constitue, sem
duvida, um aperfeiçoamento sobre o pro-
cesso que mencionei acima. Este depende
inteiramente da pressão com que se encontra
as partículas da matéria.

Esta pressão, como se vio, depende por
sua vez da força centrifuga communicada
pelas rodas.

Quando diminue a velocidade, a pressão
torna-se em proporção muito menor, e acon-
tece muitas vezes que a trituração é insuffi-
ciente. Além de que, ha inconveniente de
a câmara vir a ser entupida pela própria
matéria, porque uma corrente de substancia
vindo em um sentido e outra corrente em
sentido opposto, e procurando chegar ao
mesa» ponto, tendem a se misturar e entu-
pir as aberturas. Meu apparelho não apre-
senta nenhum desses inconvenientes, pois
uma massa de conserva estacionaria, sendo
constantemente alimentada a outra massa
que gyra áo redor da primeira em uma cama-
ra chanfrada, e produzindo-se a trituração
pela pressão da massa solida rotativa contra
a massa solida estacionaria.

Neste meu systema, não existe canaes
què se possão entupir, e a pressão das duas
massas de matérias uma contra a outra é
sempre a mesma, de sorte que a trituração
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é sempre satisfatória. O trabalho é melhor,
e o apparelho mais simples, havendo por
conseguinte a vantagem de grande economia
sobre os moinhos deste gênero, usados até
agora.

Em resumo.—Reivindico como pontos e
caracteres constitutivos da invenção:

1.° O methodo, substancialmente como
foi descripto de triturar ou mover varias
substancias, que consiste em obrigar uma
parte da massa da matéria para triturar a se
manter em estado passivo, emquanto uma
outra parte resolve em corpo compacto ou
coherente sobre ella, sendo a parte interme-
diária em movimento movida pela fricção ou
attricto entre suas próprias partículas, e for-
necendo assim a massa inteira não somente
as superfícies de attrito, como tambem a ma-
teria para triturar, e operando-se constan-
temente a alimentação pela tremonha.

2." O moinho descripto acima, consti-
tuindo em um disco chanfrado rotativo, em
communicação com a tremonha disposta para
communicar com a câmara do mesmo disco,
e alimenta-lo, substancialmente como foi des-
cripto.

Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1888.—
Como procurador, Jules Géraud.

JV. 609.—Memorial descriptivo acompanhando um
pedido de privilegio, durante 15 annos, no lm-
perio do Brasil, para um processo e apparelhos
para purificação das aguardentes, afim de obter
a totalidade ao álcool ethylico, em estado de ai-
cool de bom gosto. Invenção de Marie Charles Al-
fred Rufjin, morador em Paris.

O fim que se propõe esta invenção é a
purificação do álcool ou aguardente pelo em-
prego dos hydrocarburetos podendo dissolver
e eliminar os produetos chamados óleos
essenciaes e a aldehyde que sujão os alço-
oles, e obter deste modo produetos absoluta-
mente puros.
N. 678.— Relatório descriptivo da phosphoro-cigar-

reira.

A phosphoro-cigarreira que representa
uma pequena caixa de papel encorpado, des-
tina-se a conter phosphoros e cigarros, sendo
estes collocades na parte superior, e aquelies
na parte iuferior da referida caixa.

Esta pequena caixa pôde variar de
dimensões, segundo o tamanho dos cigarros,
fôrma, collocação e quantidade.

Compõe-se das seguintes peças:
1. ° Consiste em uma tira de papel en-

corpado, de comprimento que ajustadas as
extremidades sob aquella fôrma, sirva de
invólucro consistente, facilitando tambem of
arranjo dos cigarros naquella ordem.

2." Uma tira de papel phantasia para
S. A.
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envolve-los de modo a ficarem perfeitamente
acondicionados.

3.a Uma pequena caixa com phosphoros
de cera ou páo, feita expressamente, ou das
communs, uma vez que se ajustem ás dimen-
soes da caixa.

4.a Uma tira de papel encorpado, e de
comprimento que, voltada ou fechada se-
gundo aquella fôrma contenha a caixa com
phosphoros e o envolucro dos cigarros, com
um excesso para servir de feicho, á seme-
lhança das caixas de enveloppe.

Nesta peça, onde se lêm os dizeres, tem
uma pequena abertura correspondente ao
logar em que se accende os phosphoros.

Assim, pois, aquella caixa qne repre-
senta uma só peça, compõe-se ou contém as
acima mencionadas; podendo também ser
dispensada a primeira peça, formando-se a
pequena caixa só com a peça onde se lêm os
dizeres.

Tendo esta industria se desenvolvido
largamente, sendo hoje geral o uso do tabaco
para cigarros, tornava-se preciso uma lem*
branca que como esta trouxesse utillisimas
e reaes vantagens ao consumidor.

Assim é, que elle pôde obter pelo mesmo
preço, igual tabaco, bem acondicionado, em
pequena caixa ou cigarreira, evitando os
inconvenientes que actuálmente acontece
aquelles que não trazem cigarreira, pelo
volume, dispendio ou deleixo.

E mais, pela economia e commodidade
da trazer os accessorios para o fumante de
cigarros, em uma só peça ou em uma mesma
caixa, sendo esta um objecto de fantasia, de
volume amoldado expressamente aquelle
fim.

Os cigarros e pacotinhos de tabaco
expostos e conhecidos até hoje no mercado,
em nada se assemelhão a este systema e
muito menos são acompanhados de phospho-
ros. As cigarreiras, propriamente ditas, de
muitas qualidades e diversas fôrmas, desti-
não-se a fim diverso, qual o de servirem
definitivamente.

O systema, pois, desta phosphoro-cigar-
reira contendo em uma só peça ou caixa
cigarros e phosphoros, ou accessorios para o
nso diário do fumante, constitue uma verda-1
deira innovação na industria, idéa pura- j
mente original, ainda não posta em pratica
em parte alguma, sendo pois este systema ou
esta idéa que caracterisa o respectivo pedido
de privilegio.

Eio de Janeiro 10 de Maio de 1889.—
Antônio José Pinto.

S. m—Relatório da invenção ete um novo systema
ele fabrico de pão.

Salvador Caruso, cidadão italiano, pa-
deiro, domiciliado á rua da American. 162,
pretende introduzir no Império um novo
meio de fabricar pão. Em obediência a lei
vem depositar em duplicata o respectivo
relatório.

Para 100 kilogrammas de pão exige-se
cinco de fermento. Mistura-se a farinha de
tres marcas conhecidas no mercado sob as
denominações de Nobreza, Castilha e Crystal.
São necessários 30 litros de água mais ou
menos, consoante á força da farinha.

A massa é muito trabalhada e torna-se
um pouco dura. Deve conservar-se em re-
pouso durante uma hora e meia, mais ou
menos, conforme o estado da atmosphera,
antes de ser levada ao íorno tres quartos de
hora ou uma hora no máximo.

Do exposto se evidencia que o pão
assim fabricado, não contém substancia
alguma nociva á saude publica. A sua capa-
cidade nutritiva e especial sabor, apenas são
devidos á fôrma pela qual ô manufactu-
rado.

Rio, 19 de Janeiro de 1889.-Por
procuração, Luiz Simoni.

Uoticias Industriaes e Agrícolas
Palha de madeira

A madeira presta-se a grande quanti-
dade de usos, entre os quaes não se pôde
omittir o fabrico da palha, da fibra ou lã de
madeira, que tem assumido nos últimos tem-
pos um desenvolvimento considerável. E'
empregado nos fardos mais delicados, para
a exportação dos objectos de arte, armas,
porcellanas, não só porque o produeto é pro-
prio para esse uso, brando, elástico e leve,
mas ainda porque não é susceptível <te humi-
dade como o varech, por exemplo, para os
transportes por mar. Este modo de enfardar
convém ainda em época de epidemias, porque
a palha e o feno são sujeitos ás quarentenas,
ao passo que as fibras, provenientes da ma-
deira, tratadas previamente, podem passar
livremente.

Essa palha de madeira tornou-se indís*
pensavel aos grandes armazéns de Pariz que
delia fazem um enorme consumo para os seus
fardos: é também muito empregada para as
obras de vidro, enfeites e leitos de hospi-
taes, etc.
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E' fabricada de preferencia com pran-
chás de abeto commum no commercio. Esta
madeira é a mais conveniente para conse-
guir-se que se torne branda e delicada, de
modo a satisfazer a applicações variadas.

A machina que serve para a producção
desta palha de madeira, repousa sobre um
taboleiro com pés fundidos ; na extremidade
do pedestal estão estabelecidos órgãos de
transmissão de movimento, cuja cruzeta go-
verna, por intermédio de uma vara de re-
douça, um porta-laminas e um excêntrico li-
gados por meio de uma haste, com o meca-
nismo dianteiro, e dirige o carro que leva a
madeira que tem de ser reduzida em fibras.

O taboleiro da machina, propriamente
dita, está provido, na sua face dianteira, de
bronze, na qual corre o porta-laminas ani-
mado de um movimento de vai-vem.

Collooão-se quatro pranchas de abeto
com 65 centímetros de comprimento umas
sobre as outras, e são depositadas em um
carro, ao qual um mecanismo dá movimento
de avanço automático.

Esse carro é provido, na sua parte in-
ferior, de um systema muito simples, que se
pôde levantar ou abaixar, por meio de uma
alavanca, de modo a liga-lo com um parafuso
de rosca, ou isola-lo deste.

Para manter a madeira durante o tra-
balho de modo que não possa desviar-se de
sua marcha rectilinea, é apoiada, de um lado,
contra a extremidade do taboleiro, e, do lado
opposto, é apertada por uma tenaz com
unhas collocada na extremidade de uma ala-
vanca, cuja ramificação é attrahida por um
contrapeso que passa sobre uma roldana, de
modo a apoiar a tenaz sobre a madeira.

As duas facas são collocadas, uma de-
fronte da outra; uma é constituída de la-
mina unida, com o feitio de pente, cujos
vãos têm largura igual á dos dentes do
pente, que pratica na madeira entalhas,
emquanto o carro anda, e no seu regresso a
lamina massiça corta as nervuras que sepa-
ravão os entalhos, produzindo assim aparas
iguaes ás primeiras.

Nas primeiras machinas, em vez do
pente, empregava-se uma faca formada de
120 pequenas lancetas, cuja amolação, col-
locação e acerto, erão muito mais difficeis ;
graças ao emprego de uma lamina esfriada,
este inconveniente desappareceu e não ha
nada mais simples que a sua amolação e
montagem.

As disposições que se tomão permittem
obter aparas de uma finura variável, modifi-
cando a celeridade de avanço da madeira, o
angulo de penetração das facas, e mudando,

se fôr preciso, as' próprias facas. Uma ma-
china deste gênero pôde produzir até 900
kilos por dia, não exigindo senão uma força,
motora de cinco cavallos, eum só homem,
mesmo não exercitado pôde guia-la.

Exame do couro para correias
O methodo de exame seguido consiste

em apreciar a superfície fresca de um corte
transverso da sola. Este methodo, porém,
não é o melhor, e para este julgamento Mr.
Eitner basêa-se no facto de que o tecido fi-
broso do couro se entumece sob a acção dos
ácidos, convertendo-se em uma massa gluti-
nosa ; se o tecido estiver completamente im-
pregnado de tannino, neste caso não tem
logar a acção. O mesmo autor propõe o se-
guinte processo: põe-se uma tira de sola de
um millimetro de espessura em um proveto
contendo vinagre forte. A sola de inferior
qualidade entumece-se rapidamente, a bem
curtida permanece inalterável pelo espaço de
um mez, sendo a elevação do calor a única
modificação que se observa.

O couro mal curtido, pelo contrario, en-
negrece entumecendo-se ou separando-se as
fibras e transformando-se mais tarde emmas-
sa gelatinosa.

Papel de ferro
As folhas de ferro laminadas por Mr.

Gilot tem por espessura, na média, mille-
sima octogesima parte de uma pollegada,
de sorte que 1,800 folhas sobrepostas umas
ás outras medem uma pollegada de espes-
sura, m passo que o papel commum o mais
tino mede a millesima duocsntcsima parte
de uma pollegada.

As folhas de ferro de que tratamos são
finíssimas, perfeitamente pollidas e aptas á
escriptura.

Essências
O almiscar é fornecido pelo veado indio

ou do Thiber, Tonquim, etc. Moschus mos-
chiferus e do Moschus sibericus, da Sibéria
ou Kabarvin.

São seus suecedaneos os almiscares for-
necidos pelos seguintes animaes e vegetaes:
Rato almisoarado da índia. Sorex mdicus.

» da Europa. Migale mos-
chata. Castor moschatus.

Boi almiscarado da America do Norte.
Ovibos moschatus

Bison.
Alligator da America Central.
Gavial do Ganges.
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Pato almiscarado da Austrália Biumra
lobata.

Pato almiscarado da Europa e da Ame-
rica. Anasmoschata.

Callocliromo almiscarado. Callichroma
moschata.

Alguns insectos e polypos e entre estes
o tepula moschifera.

No reino vegetal temos:
Mimulus moschatus.

» luteus. Peru.
Abelmoschus moschatus. Arábia.
Moschexylon Swartzii, Trichilia mos-

chata. Jamaica.
Guarea grandifolia. índias Occidentaes.
Euribia argophylla, Aster argophyllus.

Austrália.
Sumbul. FerulaSumhel. Kanot.

Baunilha
O aroma é fornecido pelas:
Baunilha. Vanilla sativa.

» cimarona. 
"Vanilla sylvestris.

» pompon » pompona.
Fahan. Angroscum fragrans. Mauricia.
Orchis frusca.¦ Benjoin. Sião.
Balsamo do Peru.

» de Tolú.
Tonka. Coumarona odorata.
Authoxantum odoratum.

Violeta
E' extrahida da:
Violeta. Viola odorata.
íris. íris pallida. Livourne.

» » florentino. Florença.

Vinagre de mel de abelhas
P,osto que não seja vantajoso para o

mercado o fabrico deste- producto, comtudo
não se perde nada em conhecer o processo
pelo qual o prepara Mr. G. Layens.

Uma pequena pipa, de capacidade de 30
litros, tendo na parte superior nos dous
fundos um orifício de 3 centimetros de
diâmetro, guarnecido de uma tela metallica
para favorecer a circulação do ar.

Nesta pipa collocada em um logar quente
põe-se hydromel, marcando 13° alcoólicos,
e addicionando-se um litro de vinagre forte
e meio litro de ácido acetico.

A acetificação se opera mais ou menos
rapidamente segundo a temperatura.

Todas as vezes que se tirão um ou dous
litros de vinagre substitue-se esta quanti-
dade por uma igual porção de hydromel.

O vinagre que se obtem é excellente,
marcando quasi 5 1/2 gráos, quando o do
commercio marca apenas 3 1/2.

Dados estatisticos
Carvão Belga no mercado brazileiro

Estatística do Sr. J. Wolters
Toneladas

1881  225,459
1882  231,518
1883 • • 245,939
1884  297,447
1885  277,072
1886  272,902
O Jornal do Commercio completa a es-

tatistica.
1887  270,647
1888....:  320,772

(Ext. do J. do Commercio.)

População da Republica do Uruguay
De um trabalho escripto propositalmente

para a Exposição Universal de Paris e devido
ao distincto director da Estatística Geral da
Republica,o Sr. Honoré. Roustane,extrahimos
os seguintes algarismos sobre a população
daquelle paiz.

1882 505,207
1883 520,536
1884 559,668
1885 582,858
1886 596,443
1887 614,257
O Sr. Roustane acredida que e popu-

lação attinge actualmente á cifra de 651,112
indivíduos.

Papel-moeda
São curiosas as seguintes informações

sobre o papel-moeda no Brazil:
A primeira emissão do papel-moeda no

Brazil data de 24 de Dezembro de 1835 e
desde então, com varias alternativas de
pequenos resgates e de vastas emissões, tem
existido sempre. Ha pois cincoenta e quatro
annos que vivemos sob o funesto regimen da
circulação da moeda fiduciaria inçonvertivel.

Desde aquella data têm sido emitti-
das 114.114:277 notas' de todas os valo-
res e estampas na importância total de
885.088:489*000.

Fôrão retiradas da circulação pelo res-
gaste legal e pela nao apresentação ao troco
nos prazos devidos 79,386,818 1/2 notas na
importância de 530.499:204*000.

Existem nos cofres da caixa da amor-
tisação, para serem emittidas em tempo
opporttmo 5.984.973 notas na importância
80.020:600*000.

Actualmente existem em circulação
26.321.188 notas iia importância total de
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185.819:2138500, .sendo em notas dos valo*res de:
8500 5.417.104

18000 8.934.733
28000...' 5.106.128
58000. 3.433.350

108000.
208000.
508000

1008000
2008000
5008000 ,

908.899
1.261.650

676.135
429.682
136.842

16.663
Desde o tempo da primeira emissão o

estado tem lucrado com ella, além do juro de
tão avultado capital de verdadeiro empres*
timoao portador,a quantia de 5.449:3118280
dè notas que não fôrão levadas ao troco ou
sofrerão o defconto imposto pelo estado
devedor.

Este lucro representa verdadeira e
iníqua finta sobre os portadores de notas
menos favorecidos da fortuna, porque é
quasi todo representado por notas de peque-
nos valores. — Sendo a importância das
notas não apresentadas ao troco de
5.149.3118280, entrarão neste total
1:466.010 notasde 18 no valor de 1.466:0108
isto é, mais da quarta parte.

Phosphoros
A Suécia exportava em 1865 1,200,000

kilogrammas de phosphoros, actualmente a
sua exportação sobe a 10,000,000 kilogram-
mas.

Vinte e sete fabricas de phosphoros
existem na Suécia; a de Jonkoping repre-
sentando por 8,000,000 de francos a sua
producção e as vinte e seis outras attingindo
o mesmo ponto.

O pessoal de todas ás fabricas regula
por 3,500 operários, sendo de 1,350 o nu-
mero dos que trabalhão na officina Jonko-
ping.

A Austria-Hungria conta presentemente
43 grandes fabricas e 79 pequenas, sendo
o valor da producção de 12,000,000 de
francos.

A Rússia possue 416 fabricas empre-
gando 8,545 operários e produzindo (em
1875) 5,750,000 francos.

A Roumania produzio, de 1 de Junho
de 1886 a 1 de Março de 1887, 19,000,000
de caixas de phosphoros.

Neste paiz o governo monopolisou a in-
dustria.

Café
Stocks nos oito principaes mercados eu-

ropêos, no 1" de Maio dos seguintes annos,
segundo a estatística dos Srs. G. Dunring
& Zoon, de Rotterdão:

1889 1888 1887 1886 1885 1881
Tons. Tona. Tona. Tone. Tons. Tons.

H. Unido 22.959 21.150 17.450 84.200 26.250 32800
Hamburgo... 23.800 16.850 18.000 18.500 16.000 17.000
Arrtuorrria.... 8.100 5.109 5.700 11.400 10.500 9.600
Havrc  84.450 35.400 49.750 71.300 78.950 79.400
Hordéôs  2.050 2.050 2.650 4.350 6.400 S.850
Marselha  3.300 2.350 3.000 4.000 5 750 7.700
Trlel«...5... 6.500 4.400 6.950 8.903 10.800 10.950
Hollanda  16.300 24.500 33.450 41.700 67.400 60.000

117.450 111.800 129.850 184.950 222.050 223.300

(Jornal ão Commereio).

Lã exportada pelo estado Oriental
fardos kilos

1870—1880  25,456 16,309,760
1880— 42,142 19,385,320
1881—1882 .48,842 19,725,720
1882—1883 58,032 22,476,520
1883—1884 60,834 26,694,720
1884 - 1885 63,947 27,383,640
1885—1886 64,557 29,415,620
1886—1887 65,957 29,696,220
1887—1888 75,778 30,240,220

Producção de vinhos de Hespanha e Itália
A superfície oecupada pelos vinhedos

de Hespanha sobe a 2,000,000 de hectares
e a producção attinge a 28,000,000 de hecto-
litros. (1888).

Na Itália a producção do vinbo regulou
no período de 1870 a 1874 em 27,000,000
dehectolitros e de 1879 a 1883 em 35,000,000
de hectolitros. Eis a avaliação official das
colheitas durante os últimos cinco annos :

hectolitros
1884  19,743,885
1885 25,808,957
1886 36,801,577
1887 33,015,537
1888 30,217,600

Divida externa do Brazil
Realisou-se a amortização nos empres-

timos de:
1863 216,300
1865 198,900
1871 37,400
1875 135,500

. 1883. 59,600
1886 33,000
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Matança de gado

O movimento das matanças de gado nas
xarqueadas do Rio-Grande e Rio da Prata,
até 31 de Março, foi o seguinte :

rezes
1889 1,044,000
1888 868,000
1887 478,000
1886 960,000
1885 846,00o
1884..... 836,000
1883 689,700
1882 779,500
1881 535,500
1880 874,000
1879 837,000
1878 1,008,000
1877 736,500
1876 899,200
1875 740,000
1874 608,500
1873 930,000

17 safras  13,669,900
Termo médio de 17
safros  804,loo

Esta safra  1,044,000

Excesso desta safra
sobre o termo médio
de 17 safras  239,900

Estradas de Ferro

Até 1885 inclusive, as estradas de ferro
do muudo conhecido havião custado 125
biliões de francos, correspondendo 70 biliões
a Europa e 55 ás outras partes do mundo.

Exportação de cereaes nos Estados-Unidos
durante os primeiros mezes de 1888

biliões
Milho 16,721,250
Aveia 243,859
Centeio 67,381
Trigo 31,091,506
Farinha de aveia... 1,808,710

«8 de trigo.... 7,392,566

BMographia

Recebemos e agradecemos :

Anales dei Institui Agronômico Veteri-
nano de Buenos-Ayres, n. 21.

La EspanaArtística ns. 47, 48, 49, 50.'
52. El último número de La Espana Artis_
tica, correspondiente ai dia Io de Júlio, pu
blica un magnífico grabado de gran tamano,
que es una preciosa alegoria de Ia coronacion
de Zorrilla, con ei retrato dei insigne poeta.
Es um trabajo que, tanto por su composición,
como por ei dibujo, honra Ia firma dei autor,
Sr. Carcedo.

El texto de dicho número es, como si-
empre, ameno y variado, y contiene, entre
otras cosas, una crônica detallada de los fes-
tejos celebrados en Granada con motivo de
Ia coronacion; un notable articulo de legis-
lacion comparada, referente á Propiedad in-
telectual, y roultitut de noticias artísticas de
los teatros de Espana, Ultramar y Extran-
jero.

Boletin de Ia Union Industrial Argen-
tina, ns. 117, 118.

Association Rural dei üruguay, ns. 10,
11.

Memórias de Antônio Alsate, n. 6 do
tom. 2o.

Boletin de La Sociedad Fomento Fa-
bril do Chile, n. 4 do 6o anno.

lone).
La Molineira Espanola, n. 3 (Barce-

The Bio New-s, ns. 26, 27, 28, 29
e 30.

Monitor Sul Mineiro, ns. 963, 964,
965, 966.

Revista Marítima, Junho de 1889. Con-
tém interessantes artigos, sobresahindo a
Ephemerides Navaes, os factos brilhantes dos
feitos heróicos da marinha de guerra brazi-
leira.

Revista de Engenharia, ns.212e213,
com estudos econômicos, industria, nave-
gação, bibliographia, variedades, actos offi-
ciaes, noticiário.

0 Pombense, n. 50, do 8o anno.
Boletim da Alfândega do Rio de Ja-

neiro, ns. 13 e 14.
O Trabalho, ns. 333 e 334.
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Revista Sul Americana, ns. 11 e 12,
contendo as tres principaes fôrmas da orga-
nização republicana, por Sylvio Romero;
poesias de João Raymundo Corrêa Ribeiro,
e a educação por Spencer, bibliographia, etc.

O Publicaãór Goyano, n. 226.
Revista ão Club de Engenharia, Abril e

Maio.
Correio Official de Goyaz, ns. 20 e 21.
Boletin ãel Departamento Nacional de

Agriculture ãe Buenos-Ayres, n. 12.
Resumien ãe Agriculture, n. 7.

Rendas Fiscaes e Revista dos Mercados

Importação 4.641:581*278
Exportação 150:933*893
Despacho marítimo 28:991*822
Extraordinária 238:250*025

5,. 059:757*018

Imposto de 30 2:794*039
Sello de papel 2:441*200

5.064:992*257
Depósitos  39:263*115

5.104:255*372

Recebedoria 720:692*520
Mesa Provincial 20:494*212

MERCADO DE CAFÉ

Entrarão durante o mez Saccas
Pela estrada de ferro D. Pedro II 118,486
Por cabotagem 38,091
Do interior 64,561

Total 221,138

Vendêrão-se durante o mez Saccas
Para os Estados-Unidos 19,737

» a Europa 10,946
» Cabo da Bôa Esperança 14,712
» diversos portos 25,226

. Total.. 10,621

Embarcarão durante o mez Saccas.
Para os Estados-Unidos ,,,.,,., 17,330

» o Canal e Norte da Europa 10,442
> o Mediterrâneo 504
• diversos portos 39,550

Total.. 70,416

Sahirao durante o mez 72,374 saccas
Existência  426,974 »

VALORES .
Café lavado máximo ,

superior
» 1* bôa..

1* regular ^Nominaes
1* ordinária

» 2" bôa
» 2* ordinária

MERCADO DE CARNE SECCA
Do Rio Grande do Sul.  30,000 kilos.
Do Rio da Prata  2,865,000 »

2,895,000 kilos

VALORES
Carne do Rio Grande (máximo). 240 rs. por kilo

» systema Platino • 290 »
do Rio da Prata » 390 »
• em mantas » 380 »

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO D . PEDRO II

Aguardente
Algodão
Assucar
Café
Carvão vegetal
Couros salgados e seccos..
Farinha de mandioca
Feijão
Fumo
Madeiras
Milho
Polvilho .'.
Queijos
Toucinho
Diversos productos.......

50 pipas.
65,837 kilos.

623,840
7.309,032
1.007,814

483,805
3,573

43,183
367,506
118,887

1,800
14,908

118,604
241,506

4.033,588

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

Assucar 5,500 kilos.
Café  1,712,444
Farinha de mandioca.
Feijão
Fubá
Milho ....
Polvilho..
Toucinho.
Diversos..

346,568
14,362
1,990

119,929
900
77

108,192

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

Abóboras.

Aguardente.

1,319 unidades.
77 volumes.

1,780 pipas.
63 barris.
54 garrafôes.
10 volumes.
24

142
181

Água florida
Alfafa
Algodão em fio

> (oleo de)
. em rama  332,843 kilo».

Amendoim 66 sacos,
Arreios 11 volumes.
Arroz 8,178 sacos.
Assucar  25,330 >
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Azeite de amendoim.
» de dendê

Balaios
Banha ,,
Barricas vazias.
Betas
Biscoutos
Cacào.

6 volumes
30

28,510
24

608.383'10

953
13

kilos.
unidades.

Cadeiras
Calçado
Camarões.
Cambará.
Cángica :....
Carne de porco• salgada
Carona
Cavallo
Cebollas
Cera

» de carnaúba
Cereaes
Cerveja
Chapéos de carnaúba.

» de feltro....
i - de palha....

Charutos
Cocos

Colla
Conservas
Crina.,
Couros preparados.' > seccos
Doces
Espanadores
Esteiras
Farinha
Favas
Fazendas
Feijão
Flechas •,

3.J90
830
147

3
127
150
280
159
504

2
5

25
51

2,600
22
29
84
42
10

668,810
15,000

628
116

17

volumes,
peças,
volumes.
kilos.
volumes.

saco3.
volume3.

unidades.
volumes.
volumes.
kilos.
volumos.

unidades,

volumes.

Frutas ,
Fumo

> em folha..
Garrafas vazias.
Garras
Guarani

Graxa
Gomma...
Jacarandá.
Juvubeba..
Lenha
Línguas...
Lingüiças.
Macella...
Madeira...

Piassava 178 volumes.
Plantas. v... 8 ¦ •
Polvilbo f
Queijos * .*
Eepolhos 4,209 unidades.

. ...... 1 volume.
Eicino..".'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'".'.'., 

25 volumes.
Roupas •... ** ¦ *.,""
Sabão 188, ¦-»
Sabonetes y.PM ... *
Sal 2,540,500 litros.
Saisà 15 volumes.
se^;:.'.'.v.'.'.'.'.v.'.v.v.'.. \-.am«-
Sola.... IO,»™ ™™e-
Tapioca 7 sacos.
Tecidos K„ ,S volames.
Toucinho 50,170 kilos.
Tucum. _ ,
Vaquetas 2 volumes.
Vinho 37 •

. de jurubeba 1J- . * .
Violas. ' 105 unidades.

MERCADO MONETÁRIO

Metaes
Soberanos.

Mantas
Manteiga
Mate

. Mel de fumo
Milho ...
Ovas
Ovos
Paina.
Palmitos ..
Papel
Peixe
JrCDBftS «M tf f 41 Ml tll tf M

160 fardos.
731 unidades.

54 volumes.
1 volume.

46 volumes,
57,757 sacos.

. 200 .
39 volumes.

24,791 sacos.
14,600 unidades.

50 volumes.
1 volume.

257,254 kilos.
33,309 •

668 volumes.
233

2,190 kilos.
13 volumes.

114,269 kilos.
119 volumes.
258 couçoeiras

5 volumes.
60,000 achas.

108 volumes.
94
10

110 ds. de taboas
18 toros.

528 peças.
8,180 ds. de ripas

4 volumes.
1,070 kilos.

188 volumes.
52

6,499 sacos.
171 volumes.

30
28
14 dúzias.1 volume.
42 volumes.

1 volume.

FUNDOS PÚBLICOS
Apólices de 5  9630OÜO
Empréstimo Nacional de 1868 1:11511000

de 1879 -1:025,0000

¦ LETRAS HYPOTHEÇARIAS
Banco de Credito Real do Brazil 5 °/0..

. ¦ » » > 6 %•.
¦ * » de S. Paulo....
. Predial

9.10000

910000
750000

Banco Auxiliar,
do Brazil..
Commercial.

ACÇÕES
195$000

2a serie.
Commercio
Credito Keal do Brazil.. • •

. de S. Paulo.

252$000
52$500

23.. $000'
210$000

Del Credere
Englsh Bank

Industrial
Internacional
Lavoura de S. Paulo....

50°/.
Mercantil dos Varegistas
Predial
Popular

.. de S. Paulo....
Provincial de Minas
Rural
Territorial de Minas....
União de Credito

Caixa de Credito Commercial.

20% 13$000
250$000
133$000
205$000
265$000
60$000
143$000
98$000
130$000
110$000
350$000
56$O0O
298$000
235$000
85$000
110$000

CÂMBIOS
Sobre Londres  26 a 27

i Pariz  355 franco.
Hamburgo  439 marco.

. Itália  358 lira.
Portugal  202%•»' Nova-York 10870 dollar.

Typographia Laemmert & C. —Inválidos, 71.
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SOCIEDADE

AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL

N. 8.-AG0ST0 DE 1889
PARTE OFFICIAL .
*..-.¦: —.111+.-—

Escola Nocturna de Adultos
Directoria dos Cursos da Sociedade Auxilia-

dora da Industria Nacional, em 1 de
Julho de 1889.
Illm. e Exm. Sr. — Passo ás mãos de

V. Ex. o mappa de freqüência dos alumnos

das escolas nocturna de Adultos e Industrialdurante oi." trimestre do corrente annólectivo.
Deus guarde a V. Ex.

Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Dr. Nico-lão Joaquim Moreira, mui digno presidenteda Sociedade Auxiliadora da Industria Na-cional.
O Director

Francisco Antônio Pessoa ãe Betrros.

MAPPA DEMONSTRATIVO DA FREQÜÊNCIA DIÁRIA DOS ALUMNOS DAS DIFFERENTES CLASSES DOSCURSOS N0CTCRNO- DÁ SOCIEDADE AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL, DURANTÍ) OPRIMEIRO TRIMESTRE DO CORRENTE ANNO LECTIVO DE 1889

ABRIL
DlaS  

1 11 i Í-Í F * 
^ 

10 « 12 13 U 15 16 17 18 19 90.SJ. 9j) 23 21 20-26-27 28 29 30 31K° c,asse «2i2U9i818 ..F.F.tiTnm~FoYs~,
2"° ClaSS6'  8 8 8'1"!»  8 8 9 9.. JO 10..
3-' ClaS8e  5 5 5 14  6 5 5 Y.Yè 5..
Desenho...

l.« Classe.

2." Classe.

3." ciasse.

Desenho....

l.« Classe.

2." Classe.

3." Classe.

Desenho...

Curso
de 1889.

22

10 10 •• io 10 9 ..

MAIO
25 25 23 23... 25 22 22 21 21 22 ..,.. 23 23 25 25 25 .. 22 22 21 21 20 25 .. 45 26 26 .. 20
10 1010 9.. 9 9 9 8 10 10.. .. 10 8 8 8 10.. 101010 8 9 .. 8 10 10 . , 10
6 0 6 8.. 8 0 G 5 5 5.. . 6 -6 6 6 5 .. & 5 8 8 8 .. 6 6 .. .

10 .. .. 10 .. 10.-. 10

28 .. 28 28 30 31 31 30

10 .. 10 10 8 8 8 9 .. 9 10 10

6.. 666555.. 666

• • 10 .». 10 .. .. 10 ..

JUNHO
. 31 32 32 .. 32 2 .. 28 31 31 ..33 33 .'.

10 9.. 9 8 8,. 9 9..

5 5.5 6 6 .'. 6 5 .

33 28 28 30-

8 10 10 10

5 5 6 6
10.. ..10.. 12..12.. ..lá u.. .. u ,;J^.. ..10 .. 10

Nocturno da Sociedade Auxiliadora da'_________ Nacional, em 1 de Julho
José Pinto da Silva Leal, porteiro.

,,-xFF;

S. A.
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Exposição universal de Pariz
Commissariat General du Brésil

38, Kue de Lafnyotte

Pariz, 27 de Julho de 1889.

Exm. Sr.
Apr .sentando-se numerosos pretendeu-

tes para os objectos expostos susceptíveis
de venda, o commissariado geral quereria
dos fabricantes, autorização para poder ven-
der ou dar os seus respectivos productos.

Os mais procurados são os moveis para
os quaes já se achão autorizados os repre-
sentantes e o Sr. Michel, membro adjunto
da commissão central, porém, os preços mar-
cados não offerecem bastante latitude e como
julga o commissariado, que seria de conve-
niencia geral, tanto para os produetores que
terião a gloria de acharem aqui comprado-
res de moveis fabricados no Brazil e de não
correrem o risco de novo enfardamento e de
nova viagem, como para nós de devolver
estas mercadorias e tambem satisfazer os
pretendentes quasi todos amigos do Brazil.

Os outros productos são as bebidas,
aguardente e laranginha de sabugo, vinho de
caju de diversos fabricantes, licores, etc,
etc, finalmente os fumos que já bastante
avariados, voltarião ao Brazil em estado de
não poderem ser aproveitados.

Restão tambem os tecidos de menor
procura, os mosaicos dos Srs. Tavares de
Souza e differentes obras de vime.

Venho*, pois, pedir a V. Ex o especial
favor de consultar estes fabricantes e dar-
nos as informações e limites de preço que
nos faltão para desfazer-nos destes pro-
duetos.

Esperando a breve solução que V. Ex.
dispensa a todas as questões submettidas á
commissão central, tenho a honra de sub-
screver-me

De V. Ex. venerador e amigo obrigado
—pelo commissariado geral, A. Michel.

Ao Exm. Sr. conselheiro Dr. Nicolau
Moreira, muito digno vice-presidente da
commissão central para a exposição univer-
sal de Pariz.

Brazil na Exposição Universal de Pariz, so-
licitando dos expositores, que se fizerão n-
gurar por seus productos naquelle certamen
industrial, o preço minimo dos mesmos pro-
duetos, visto haver para elles compradores.

Para satisfazer, como era do meu dever,
a ordem do commissariado geral procurei im-
mediatamente entender-me com os redactores
do Jornal do Commercio e Gazeta ãè Noticias,
e estes se prestarão graciosamente a chamar
a attenção dos industriaes para o a-sumpto,
que tão de perto se lhes referia, enearre-
gando-se, ao mesmo tempo, a'Commissão
Executiva de, em avisos repetidos nas fo-

jlhas publicas solicitar dos expositores as iu-
formações reclamadas.

Dentro em pouco remetteremos a V. S.,
afim de que se digne fazer chegar ao conheci-
mento do Commissariado o que pudermos ob
ter da parte dos expositores "industriaes,
remessa, que necessariamente será feita pela
Commissão Executiva.

Aproveito o ensejo para apresentara
V. S. os protestos da minha consideração e
respeito.

Deus guarde a V. S. — Ulm. Sr. com-
mendador A. Michel, adjunto da Commissão
Central Brazileira, na Exposição Universal
de Pariz.

Nicolau Moreira.

Commissão Central Brazileira para a
Exposição Universai de Pariz

Rio de Janeiro,.38 de Agosto de 1889,
Ulm. Sr.

Accuso o recebimento do officio datado
de 27 de Julho e que V. S. se dignou dirigir-
me em nome do Commissariado Geral do

Em cumprimento deste officio, o Jornal
ão Commercio e a Gazeta de Noticias tiverão
a bondade de chamar a attenção dos exposi-
tores sobre o assumpto e a commissão execu-
tiva fez publicar diariamente o seguinte
aviso:

*
Commissão executiva da Exposição Brazileira

Preparatória da Universal de Pariz.

Os Srs. expositores que concorrerão á
Exposição Preparatória da Universal de
Pariz, e cujos productos fôrão enviados para
o Campo de Marte, são rogados, a pedido do
commissariado geral de Pariz, a virem de-
clarar na rua da Guarda Velha n. 3 (Lyceu
de Artes e Officios), qual o destino que dão
aos referidos productos, afim de que se possa,
com a maior brevidade, autorizar o commis-
sariado a vende-los ou dispo-los como os Srs.
expositores julgarem conveniente. —F. J.
Bethencourt da Silva.—André ãe Oliveira.
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Eoonomia Política
. Credito

(Continuação do n. t)
Para melhor comprehender-se a qnes-tão econômica de que me occupo neste mo-mento, convém conhecer as diversas espécies

de credito de que se utilisão os commer-
ciantes e os industriaes, e tanto mais setorna necessário entrar nestes pormenores
quanto tambem mais facilmente podereisajuizar se nos achamos ou não habilitados a
usufruir as vantagens desse poderoso re-
curso econômico.

Em primeiro logar temos o credito pes-soai, que se fir,ma na honradez do devedor e
em outras qualidades que já indiquei-Ban-
cos de circulação e de deposito.

Nesta sorte de bantos suppõe-se respon-
savel pelos adiantamentos todos os bens do
devedor sem que, todavia esteja alguns delles
legalmente hypothecados.

Em segundo logar temos o credito mo-
biliario, que se basêa em um objecto de
valor superior á quantia adiantada. Esse
penhor passa para o poder do capitalista, o
qual pôde dispor do objecto, vendendo-o paraembolso da quantia adiantada no caso de
falta de pontualidade nos pagamentos.

E'o credito concedido pelo Monte do
Soecorro e diversos outros estabelecimentos
que por ahi existem.

Vem em terceiro logar o credito terri-
torial.

O credito territorial-predial ou real
apresenta como responsável o solo, as con-
strucções urbanas ou ruraes.

Nesta sorte de credito o objecto hy;ío-
thecado fica em poder do proprietário para,explora-lo, tendo o credor o direito de pre-ferencia e necessitando de uma licença paraa venda do respectivo objecto no fim de
satisfazer a divida. ¦ :¦

Dous são os systemas de associações
que se incumbem de prestar auxílios de ca-
pitaes por módicos juros, largos prazos,
amortizações lentas e continuas, tendo por
base letras ou obrigações hypothecarias..

Na primeira se achão as formadas pela
reunião voluntária dos proprietários de uma
localidade e que offerecem aos capitalistas
a sua garantia collectiva e solidaria, sujei-
tando á hypotheca os bens de cada um e de
todos.

O segundo systema comprehende os es-
tabelecimentos constituídos por capitalistas
que apresentão como garantia o fundo social
distribuído em acções.

Ambas as fôrmas tem seus adeptos. A

primeira é seguida na Áustria, Hamburgo,
Saxonia,etc.; a segunda na Baviera, Suécia,
Bélgica, etc.

A formula deste credito, que tanto
custou a encontrar-se, nasceu da necessidade
de reunir dous elementos sempre oppostos,
sempre antagônicos.

De um lado achava-se o capitalista dis-
posto a fazer render os seus capitães, porémdesejando fácil resultado, prazo curto e
juros satisfactorios. De outro achava-se o
industrial não podendo pagar altos juros e
nem satisfazer o compromisso em tempo
breve em conseqüência da incorporação do
èapital na industria.

Veio reunir estes dous elementos o
banco de credito real.

Para chegar a este resultado necessita-
se de um intermediário, espécie de gerentedos negócios do capitalista que lhe confia as
suas economias e o industrial que as reclama.

Os meios postos em acção,por esse in-
termediario são : o recebimento do solo. ou
de qualquer edifício, cujo valor seja pelomenos duplo da quantia exigida ; as annui-
dades eas letras hypothecarias.

As quantidades são calculadas segundo
o período mais ou menos longo exigido pelo
intermediário.

Nessas annuidades comprehendem-se os
juros do capital, a quantia a amortizar e uns
tantos por cento como remuneração ao ihter-
mediario.

Estas annuidades pa.a não se tornarem
pesadas aos industriaes são estabelecidas
sobre o rendimento minimo do objecto hypo-
thecado.

A letra hypothecari.ié o titulo pelo qual
o intermediário se responsabilisa perante o
capitalista de uma ce ta quantia e seus juros
dentro do tempo prefixo entre elles.

Este titulo ou obrigação é garantido
por todos os objectos hypothecados pela mo-
ralidade do intermediário e pelo?,-fundo
rural. „,

Estas letras costumão ser emittidas "Com
o juro um pouco menor do que aquelle pelo
qual se compromette o industrial pelo adianta-
mento que lhe fazem. '., i •

A letra é nominativa ou ao portador e
pois transmissível, no primeiro caso porsimples endoço, e no segundo por simples
tradição e portanto goza a letra do privile-
gio de moeda.

E se não fera esta qualidade dada á
letra hypothecaria de modo a poder ser des-
contada e de momento obter o capitalista o
seu dinheiro fazendo jogo commercial, de
certo que capitães não existirião para a con-
stituição de bancos de credito real quando

•¦*¦
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outros campos de evolução mais rápida se
lhes deparavão.

Por seu turno tambem o industrial, po-
dendo fazer o pagamento do dinheiro tomado
a prêmio sem esperar pelo tempo marcado,
especula comprando letras abaixo do par e
paga com ellas a divida visto ser o banco
obrigado a recebe-las ao par.

E ainda não é tudo, inventou-se uma es-
pecie de engodo para seduzir os capitalistas
—o sorteio das letras que primeiras forem
emittidas.

Em fim temos em quarto e ultimo logar o
credito agricola, baseando-se nas colheitas a
fazer, na alfaia raechanica, no gado e era
todos os mais objectos que sendo immoveis
por destino e natureza podem todavia ser
mobilisados.

Do credito pessoal e movei pouco pode
usufruir o lavrador por que os capitães mo-
vidos por esses agentes tem revoluçíes ra-
Pidas- . . . ,.

Considerando a natureza do trabalho
que rege a cultura do solo a applicaçao do
capital empregado na industria agricola, os
accidentes que surgem a cada momento no
vasto laboratório da natureza, conhece-se
que as fontes em que o commercio e a indus-
tria manufactureira vão buscar os seus re-
cursos não podem aproveitar a lavoura.

Os bancos de circulação e de simples
deposito se achão traçados dentro de certos
limites fóra dos quaes correria perigo sua
existência.

As industrias manufactureira e commer-
ciai são baseadas no movimento accelerado,
no renovamento constante de seus capitães.

Nas mãos de um commerciante ou de um
manufactureiro a immobilisação de capitães
seria a morte da industria e do commercio
como a immobilisação do sangue no organismo
humano denunciaria a extincção da vida.

Não é portanto dos bancos commer-
ciaes e industriaes que a lavoura pôde obter
recursos, é nestes casos que cabe o dito de
certa escola econômica franceza—o lavrador
que solicita empréstimo está arruinado—e a
prova tendes no que se passa em nossa la-
voura.

O estabelecimento de, bancos ruraes
sobre bases favoráveis a lavoura ainda não
está acelimatado entre nós, o que existe no
paiz não passa de banco commercial, e nas
mesmas condições se acha a caixa hypothe-
caria do Brazil.

Não é possivel que a lavoura caminhe,
tendo o lavrador necessidade de dinheiro e
encontrando-o no banco do Brazil sob as se-
guintes condições — 9°/0 ao anno, amorti-
são-se 8°/„ no mesmo prazo, sendo o prazo

fixo de amortisaçâo de 6 annos e pois 17 /„
tem o lavrador de desenbolsar annualmente
para salvar os compromissos contralndos com
o banco do Brazil.

Se isto é favorecer a lavoura não sei o

que será arruina-la e dahi, meus Srs., enga-
namo-nos quando tomamos como fazendeiros
lavradores quem não passa de verdadeiros
administradores de fazendas já de antemão
pertencentes ao banco do Brazil.

E forçoso portanto abandonar os recursos
até hoje postos a disposição e procurar outros
que nos garantão mais facilidade de poder
favorecer a lavoura.

No estabelecimento de bancos agrícolas
que possão produzir bons resultados é neces-
sario attender a muitas e importantes con-
siderações.

O credito agricola differencia-se do
credito real em que este exige a hypotheca
do solo, do edificio e dos valores nelles incor-
porados e aquelle acceita em penhor os bens-
moveis e a confiança pessoal, acudindo ao
lavrador com auxílios sob garantias de
honradez, intelligencia e actividade do in-
dividuo.

E se não fossem estas ultimas condi-
ções moraes de que importância gosarião
penhores taes como colheita de fructos pen-
dentes, instrumentos, machinas, gado etc?

Os fructos podem desapparecer pela
influencia climaterica, estios intensos, chu-
vas torrenciaes.

Os instrumentose machinas deprecião-se
pelo uso.

O gado mal cuidado perde metade de
seu valor se alguma epizoocia não dizima-lo.

E' muito fácil ajuizar previamente dos
benefícios que podem auferir o commerciante
e o industrial;ninguem poderá,porêm,calcular
os resultados que alcançará o lavrador se at-
tender que aquelles dependem de circumtan-
cias imprevistas, de influencias physico-me-
teorologicas, dos methodos e systhemas de
culturas e dos conhecimentos especiaes do
lavrador.

Se ha um banco que reclame todaabôa
fé e seriedade dos mutuantes e mutuários é,
por sem duvida, o agricola. Os factos que se
têm passado em paizes onde este systhem;,
bancário existe, provão as nossas asserções.

Para a perfeita marcha do banco agri-
cola convém manter o maior equilíbrio pos-
sivel entre a demanda e a offerta, levando o
desconto e o juro ao mais baixo algarismo e
devendo-se admittir a prosperidade do tra-
balho e da producção como fimobjectivo e seu
funccionametito como meio de alcançar esse
fim.

A. fundação do banco agricola deverá
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desenvolver a vida local afim de que o cre-'
dito appareça e não faltem capitães como
instrumentos indispensáveis ao progresso da
lavoura que, tornando-se mais lucrativa, po-dera melhor remunerar o trabalho, impedindo
a emigração dos operários ruraes para outras
industrias mais vantajosas ou remunerativas.

Releva ainda fazer sentir a obrigação
em que se acha o lavrador de não empenhar-
se em uma exploração sem qne muito crite-
riosamente tenha calculado os compromissos
que lhe vão sobrevir e as vantagens que po-dera obter,reconhecendo ao mesmo tempo queo credito é bom instrumento de tíabalho,porém
que nada por si produz,mostrandó-se somente
util nas mãos de quem sabe emprega-lo.

Recorrer ao credito não para melhorar
os meios_ de exploração da industria e sim
para satisfazer compromissos antigos é na
phrase de um distincto agrônomo— tapar um
buraco para abrir outromaior e mais perigoso.

Auferir lucros, quaesquer que sejão,
do trabalho industrial e não faze-los rever-
ter em augmento e beneficio da exploração,
indo empregal-os em fundos publicos, acções
de estrada de ferio, etc, éum erro econo-
mico sem qualificação.

Estes e outros factos têm levado muitos
economistas a acreditarem ser o credito pre-
judicial ao lavrador e que este principia asua
ruina desde o dia que reclama o primeiro em-
prestimo.

O credito agricola, dizem elles, é a ruina
do lavrador.

E' pela economia que a agricultura se
desenvolve.

O verdadeiro banqueiro do lavrador é
elle próprio, garantindo os trabalhos do anno
que corre com o resultado dos trabalhos
dos annos anteriores.

Aquelles mesmos que não são inteira-
mente avessos ao credito agricola exigem
que se estude antes do empréstimo o interesse
que poderá produzir um capital de exploração
em certas e determinadas circumstancias;
que se indague qual o destino do empres-
timo exigido, a natureza dos objectos dados
em penhor e o grau dos conhecimentos profis-
sionaes do industrial. .

A unicidade do banco agricola não deve
ser admittida porque essa centraMsação
traria graves prejuízos ao desenvolvimento
da vida de diversas circumscripções ruraes,
desconheceria as necessidades destas e
fazendo com que o banco, no aliás louvável
intento de salv, guardar os seus interesses,
se mostrasse exigente em formalidades.

Com a pluralidade sensata dos ban-
cos agrícolas os lavradores se educarião
nas formulas commerciaes; se facilitarião as

transacções, os processos hypothecarios, a,s
liquidações, etc

Além de não acceitar a unicidade de
bancos achamo-nos convencidos de que o
governo não deve immiscuir-se na constitui-
ção de banco algum qualquer que seja o sys-
tema, nem comprometter sua responsa-
bilidade moral e material.

Pertence unicamente á iniciativa par-
ticular a constituição e duração dos estabe-
lecimentos de credito, segundo as necessi-
dades industriaes e commerciaes do paiz,
ficando reservado para o governo uma parte
não menos importante a de facilitar o anda-
•mento desses estabelecimentos,removendo os
obstáculos provenientes de leis obsoletas que
não têm razão de ser na época actual.

Não nos parece desarrazoado que as ins-
títuições de credito agricola sejão constitui-
das por lavradores gozando cada um de um
credito limitado para suas necessidades e
solvahilidade perfeitamente verificada, sendo
todos os sócios igualmente responsáveis pelos
empenhos da associação.

O systema bancário adoptado na Es-
cossia fundou a riqueza do paiz, desenvolveu
a prosperidade commercial e industrial e
elevou a agricultura ao gráo de adiantamento
admirável, creandouma raça de homens pru-
dentes e ao mesmo tempo atrevidos, probos
e laboriosos que povoão actualmente" os
campos escossezes.

Os bancos escossezes são formados por
associações anonymas e dirigidas por indivi-
duos de uma probidade exemplar e que ne*
nhum interesse têm com os fundos ou rendi-
mentos desses bancos. Ahi todo o depositário
é mutuário e pôde levantar quantias ás
vezes superiores aos seus depósitos.

Na opinião de Blanqui os bancos es-
cossezes são os únicos que conferem ao
homem o meio de fazer valer a sua intelli-
gencia e actividade. E' sob a influencia
desses bancos que a Escossia mudou de as-
pecto, quasi de fôrma, e que a terra manu-
facturada tôi nou-se uma das mais férteis' e
mais bem cultivadas do mundo agrícola.

A população agricola teve connança.em *
si mesma e adquirio essa intrepidez indus-
trial que contrasta de um modo muito sali-
ente com o abatimento dos cultivadores dos
outros paizes e mesmo com os de Inglaterra.

Graças á grande quantidade de capitães
que os bancos escossezes souberam attrahir,
elles podem sem medo de perigo entregar-se
ás grandes operações inherentes aos bancos
regulares, emprestando sob hypothecas e
mais ainda sem caução solvavel.

Os bancos escossezes têm a faculdade de
emittir bilhetes á vista ou ao portador,

.*¦
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quer elles sejão fundados segundo o de-
creto commum ou por associações commer-
ciaes ordinárias, consistindo a differença
entre lestes dous systemas em que os aceio-
nari03 dos bancos incorporados não são soli-
darios entre si e somente responsáveis em
relação de suas acções, e os individuaes pelo
contrario assumem completa responsabilidade
por suas pessoas e bens.

Os bancos escossezes tambem são fortes
porque representão o papel de caixas econo-
micas onde se accumulão as economias dos
cidadãos. (

Depois de serem caixas econômicas
para os operários tornão-se elles protectores.

Quando o operário, depois de haver dado
provas, por longo tempo de actividade e es-
pirito de previdência e economia e de ordem,
chega a constituir um capital sufficiente para
o estabelecimento de uma industria expio-
ravel por sua própria conta elle pôde con-
fiar no banco que lhe dedicará o mais decidido
apoio.

Não existe cantão, por pequeno que seja,
que não possua uma ramificação dessas caixas
de descontos por disposição de 17 bancos que
funecionão nas principaes cidades. 400 casas
de desconto se achão disseminadas pela Es-
cossia.

Na Suissa ainda os lavradores encon-
trão maior facilidade em adquirir capitães
para suas explorações agrícolas. Ahi existem
as chamadas associações de apólices de
rendas. Cada indivíduo que subscreve uma
ou mais apólices sujeita-se a pagar os juros
convencionados sem que trate do reembolso
do capital que recebeu. Essas apólices fir-
madas por actos notariados são sujeitas á
transmissão sob o endoço de quem as
possue.

Se o indivíduo, porém, deixa de pagar
os juros por espaço de tres annos, procede-se
á penhora da propriedade, podendo ainda o
proprietário rehave-la pagando o capital pe-
jiido por empréstimo.

E' nossa opinião a diffusão de bancos
ruraes por todas as provincias do Império.
Desses bancos poderiao ser accionistas não só* ps possuidores do numerário como tambem
os proprietários de prédios rústicos e ur-
banos, fornecendo-lhes o estabelecimento di-
nheiro até a metade da importância delles,
emittindo cédulas do valor de 100$, tendo
por garantia .-o capital entrado pelos aceio-
nistas—os bens rústicos e urbanos hypothe-
cados.

Em Wurtenberg, naBaviera, na Rússia,
no Brazil, etc., existem caixas de credito
formadas pelomunicipios e caixas econômicas
porque alli se entende que o mais racional

meio de auxiliar a humanidade está em
promover o desenvolvimento de suas forças
produetivas.

Fallando em caixas econômicas quando
tratamos da lavoura não podemos deixar de
mostrar o seu desenvolvimento em diversos
paizes europeus.

Sob este ponto de vista a Prússia oc-
cupa o primeiro logar, pois que não só foi
ahi que se desenvolverão primeiramente as
associações quer de proprietários quer de
capitalistas para o progresso agricola, mas
ainda é nessa nação que se achão mais po-
pularisadas ás caixas econômicas, porém não
funecionando como em França ou Inglaterra.
Nestas duas nações o governo emprega os
fundos depositados na divida publica flu-
ctuante, encarando esses estabelecimentos
antes como beneficentes do que commerciaes.

Na Prússia pensa-se de modo contrario,
pois que de mais de 600 caixas econômicas
ahi estabelecidas sahem de seus capitães em-
prestimos a corporações, a propriedades ur-
banas, á agricultura, aos fundos públicos,
em penhores e em confiança. Sendo justa-
mente ao ramo agricola que maiores ca-
pitaes offerecem as caixas econômicas.

Na Áustria vemos as caixas econômicas
servindo de auxílios á lavoura, emprestando
sob letras hypothecarias, evidentemente fa-
cilitão as transacções áquelles que não vão
busca-las ás grandes companhias de credito
predial.

Estas escolas de capitães, como são
chamadas na Prússia, prestarão sempre van-
tajosos recursos ás cidades onde não havião
estabelecimentos bancários.

N. M.

Industria agricola
0 Coqueiro da índia

Vantagens de sua cultura no Brazil

Em dezembro do anno passado dirigi
ao ministro da agricultura a seguinte com-
municação, relativa ao aproveitamento da
amêndoa do coco para a exportação :

« Entre os productos do Brazil que ainda
não figurão na exportação, avulta o frueto do
coqueiro da índia (cocus nucifera) ou coco
da Bahia, como é conhecido no sul do Im-
perio.
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¦ De todas as partes do coco tira proveitoá industria, principalmente da amêndoa e«o pencarpo." Tem augmentado muito na Europa oconsumo do óleo de coco,não soem consequen-cia das novas applicações descobertas pelasciencia como tambem porque agora se obtémmais barato.

. _ Antigamente era esse gênero enviado daAtnca, índia e Antilha, geralmente impuro,
preparado ao fogo, como acontecia com o demamona entre nós.

Só de Ceilão, onde se obtinha a frio pelapressão, chegava o óleo em melhores con-dições, mas, apezar disso, quasi sempre alte-rado, por causa das demoras das viagens edo grande aquecimento no porão dos navios.
Mais tarde, é naturalmente para evitar-se a despeza com o vasilhame, que era bemavultada, lembrarão-se os negociantes deZanzibar e outros logares de exportar amen-

doa secca, sob a denominação de coprah, comoé alli conhecida.
Para a extracção do óleo de coprah,

montaram-se então algumas fabricas em
Marselha e outros pontos, segundo informou-
me um distincto negociante francez, regu-
lando a 15 francos o preço de 50 kilos, em
grandes partidas.

O óleo do coco é empregado principal-mente na fabricação do sabão de diversas
qualidades, velas, lubrificação de machinas e
outros misteres..

O bagaço da amêndoa, depois de extra-
hido o óleo, tem grande valor como um
dos melhores alimentos do gado vaccum,
principalmente do destinado á producção de
leite,pois contém fecula e amido em alta dose.

As fibras de que se compõe o pericarpo,
aproveitão-se na confecção de amarras de
navios, tecidos grossos para sacos, escovas
e tapetes, havendo grandes fabricas desses
artigos, principalmente na Inglaterra, de
onde são exportados para todas as partes do
mundo.

A noz ou quinga, como se denomina nas
provincias do norte, presta-se para objectos
de phantasia e utilidade, conhecidos entre
nós.

O Brazil, entretanto, onde o coqueiro se
desenvolve e produz tanto como na índia,
principalmente ao longo da costa, e a partir
da provincia do Espirito Santo ao extremo1
norte, apenas exporta algumas amostras do
frueto, quando poderia em grande parte sup-
prir o mercado europeo, sinão abastece-lo
ompletamente de amêndoa.

Suppondo-se que se aproveitão para a
plantação do coqueiro somente 800 kilome-
tros quadrados da referida zona, teremos

3.380.000 coqueiros, guardada a distancia
<«Bé'l6 metros entre elles.

Cada coqueiro produz mais de 200 cocos
annualmente; para segurança do calculo
tomemos, porém, 150, o que corresponde a
507.000.000 de cocos para o total.

A amêndoa de um coco, depois de secca'{coprah) deve pesar proximamentè 200 grs.-,mas tendo em attenção as diferenças resul-
tantes das diversas causas que influem sobre
a vegetação, admittimos a media? de 150
grammas, e para a producção geral 76.000
toneladas.

Sendo de 15 francos, no mínimo, o valor
de 50 kilogrammas, importará a safra do
coprah, na superficie de 800 kilometros, nas
plagas do norte em 22.800.000 francos.

Deduzindo-se a terça parte para lucro
do commercio, transporte, direitos, etc, res-
tara para o produetor 15.200.00 francos ou
5.791:2008, ao cambio de 25.

Não considero aqui o lucro resultante da
exportação da casca do coco ou das fibras
de que se compõe e podem ser preparadasnes centros de maior producção. de 'coprah.

O preço do coprah que mencionamos é
o que regulava ha alguns annos em França,
e quasi se nivella actualmente com o do mi-
lho e assucar bruto do norte.

Para orientação do commercio e futuros
produetores de coprah, conviria indagar, porintermédio dos cônsules, brazileiros em Mar-
selha e outros pontos da Europa, do preçoactual, consumo e.outras circumstancias do
mercado do gênero.

Admittindo o preço de 15 francos por
50 kilos, o lucro que proporciona o coprah é
superior ao do milho e assucar bruto.

Effectivamente, o terreno arenoso da
zona que borda ornar, apropriada ao coqueiro
não se presta a outras culturas e vale menos
que o das zonas centraes e férteis que exigem
a canna e o milho.

O transporte é mais barato que o da-
quelles gêneros, exòcutando-se directamente
pela navegação costeira, tão segura e regu-
lar ao norte do Brazil, como em um rio ; a
despeza da producção se reduz quasi a da
colheita e extracção da amêndoa, pois o
coqueiso dura mais de 80 annos e é insigni-
ficante o trabalha da conservação das plan-
tas, não havendo quasi necessidade de capinar
o terreno, qne naturalmente se conserva
limpo. Assim, pelo mesmo preço do milho e
do assucar bruto, a producção do coprah
é mais lucrativa, e por isso forçosamente se
desenvolverá logo que se dera conhecer o
preço que obtém nos mercados consumi-
dores.

Para a nova industria não faltão braços
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no littoral do norte, onde se achão fixada-;
numerosas famílias, vivendo quasi exclusi-
vãmente.da pesca. A força dessa poqulação
perdida em grande parte, será aproveitada
no preparo do coprah, melhorando muito
suas condições de existência pelo trabalho
regular e lucrativo, e contribuindo ao mesmo
tempo para augmento da riqueza publica.

Como a publicação fixada no littoral do
norte, pouco produzia a do interior das
provincias do Pará e Amazonas antes que
o commercio coadjuvado pela navegação a
vapor lhe fosse offerecer á porta os gêneros
daindustria em troca dos produetos vege-
taes. enj a exportação actualmente representa
cerca de 30.000:000$, quando antigamente
não excedia de 3.000:000$000.

O governo pôde concorrer de modo
muito efficaz para crear a industria do
coprah e desenvolver a cultura do coqueiro,
isentando o gênero dos direitos de expor-
tação, e concedendo prêmios ás pessoas que
effectuarem a plantação deuma determinada
superfície do terreno.

Prepara-se o coprah extrahindo-se a
amêndoa do coco de modo que fique reduzido
a fragmentos de quatro centímetros (1 \/2
pollegadas) e expondo-a ao sol em esteiras
grossas, taboleiros, ou, em ultimo caso,
sobre areia, durante cinco a sete dias, eon-
forme a estação; e como a chuva e sereno
prejudicão o gênero, pôde conservar-se por
isso exposto ao tempo até ficar secco e em
estado de ser expedidido.

O coqueiro começa a fruetificar regu-
lamente ao fim de seis annos, e produz bem
durante mais de 30 annos.

Os direitos dos gêneros importados para
pagamento do coprah, compensão largamente
o favor da isenção da taxa de exportação,
e mais ainda, os lucros indirectos resultantes
do movimento commercial que promoverá a
nova industria, digna certamente da attenção
do governo imperial.

O Sr.' conselheiro Antônio Prado, que
oecupava então a pasta da Agricultura, ex-
pedio immediatamente uma circular aos con-
sules brazileiros na Europa exigindo infor*
mação sobre a importação do coprah, preço
e consumo do gênero, principaes importa-
dores, e fabricas em que é aproveitado.

II
Emquanto não chegavão as informações

dos cônsules, tratei de estudar o coprah bra-
zileiro, para conhecer o seu rendimento em
oleo, o que ainda se ignorava, e assim deter-
minar o valor commercial do gonero nesta
Corte, onde existe uma fabrica de oleo bem

montada, que cansome muitos produetos
nacionaes, com vantagem para a pequena
lavoura.. '•'

Tencionava dar mais tarde uma noticia
dos resultados quo obtivesse e das informa-»
ções prestadas pelos agentes consulares na
Europa, para servir de guia ao nosso com-
mercio e futuros produetores do coprah.

Por esse tempo achava-se nesta Corte
o Sr. José Domingues Mendes, intelligente
lavrador e commerciante em Cannavieiras,
que me havia prestado valiosas informações
sobre diversos produetos dessa região, e ao
qual expliquei o modo de preparar o coprah
pedindo-lhe que me remettesse combrevi'
dade as amêndoas de 500 cocos de diversos
tamanhos, tomando o peso logo que fossem
extrahidas, e depois de seccas e reduzidas a
coprah.

Em fins de Janeiro deste anno, recebi a
encommenda e respectivos conhecimentos.

Pesaram as amêndoas de 500 cocos
sorliãos, na oceasião de serem extrahidas,
160 kilos, e depois de seccas, durante seis
dias, 106 kilos, perdendo assim pela evapo-
ração de agua, cerca de 33 "/„•

Em meiadosde Maio executou-se a expe-
riencia na fabrica da Companhia Industrial
de Óleos, estabelecida no bairro de S. Chris-
tovão, posta á minha disposição com a maior
gentileza pela sua illustrada e patriótica
directoria.

A epidemia que desenvolveu-se nesta
Corte de Fevereiro a Abril impedio que mais
cedo se procedesse ao estudo do coprah, e a
demora foi proveitosa, porque permittio a
determinação da quebra máxima do peso do
gênero, durante a viagem e demora razoável,
até ser aproveitada, pois da época da partida
de Cannavieiras á do começo da experiência,
Janeiro a Abril, temperatura conservou-se
elevadíssima e excepcional em nosso paiz.

Pesando o coprah na fabrica, achavão-
se 95 kilos e 850 grammas, e como antes
tirei dous kilos para amostras, deu-se, por-
tanto, a quebra de 10 kilos e 150 grammas,
ou9,5°/0 do peso com que foi expedido de

¦ Cannavieiras.
Ficou assim demonstrado que 500 cocos

sortidos produzem 95 kilos e 850 grammasde coprah, ou 191 grammas cada um^
termo médio, nas peiores condições".

Na communicação que dirigi ao governo,estimei em 150 grammas o peso médio do
coprah de um coco.

A experiência, provou entretanto, queesse algarismo eleva-se a 191, ou mais 27%,
sendo, portanto, o resultado da industria do
coprah muito superior ao que apresentei.

Com o maior cuidado foi executada a
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experiência na fabrica, a que assisti doíante
dous dias em companhia de um dos directores
da companhia, meu amigo o Sr. commen-
dadOr Calogeras, que não poupou esforços e
despezas^para que o resultado do estudo
fosse o mais exacto possível. , ,- 

| Passado o coprah pelas diversas pren-
sas, obteve-se dos 93 kilos e 850 grammas :

\% 
"Oleo.,..../  60 litros
Bagaço..,'.  33 kilos
O preço do oleo, tal qual verte das

prensas, regula no mercado desta Corte, se-
gundo o Sr. Calogeras, a 400 réis por litro,
no minimo, em grosso, e o do bagaço a 30 réis
o kilo.

O bagaço deve dar mais, logo que se
reconheça a sua superioridade como alimento
do gado destinad.0 á producção do leite, e
ceva da espécie suina e outras, pois contém
fecula e amido em alta dose.

A 30 réis vende-se na fabrica o bagaço
de caroço de algodão, que é muito inferior
ao do coco.

Admittindo, porém, estes preços, temos
para producção de 100 kilos de coprah, pro-
porcionalmente :

Oleo (1) 62 litros a #400  245Í800
Bagaço 35 kilos a $030  1-J500

25*850
O Sr. Calogeras calcula a despeza de

fabricação, carretos, vasilhame e beneficio
da fabrica em 11 "í, e dando-se mais 1$350
para eventuaes, restará o liquido de 13-JÍ500,
que podemos considerar como preço normal
do coprah em nosso mercado, ou 135 réis
por kilo.

III
Depois que terminei o estudo do coprah,

o Sr. John Oberg, assistindo a uma cou-
versa entre mim e vários amigos a respeito
da matéria, declarou-meter lido, em uma obra
allemã alguma cousa sobre o coprah, e pro-
metteu confia-m'a, o que fez poucos dias
depois.

Vi então o que era o livro do Dr. Carl
Emíl Iung, publicado em Leipzig em 1883,
sobre a Austrália e Ilhas do mar do Sul, lo-
gares em que o autor demorou-se por muito
tempo, tendo occupado por alguns annos o

(!) Desprezamos l litro 931 para mais segurança do
calcuco. pois os 100 kilos de coprah devem dar 63
litros 931.

A ma mona dá  a"0/» ** oltío
O gergelim  35 "/„» »
O caroço de algodão  1" "/• " "

0 rendimento:em oleo da amondoa do coco.é,
pois, superior ao de qualquer destes productos.

23

importante cargo de inspector das escolas da
Austrália dò Sul.

Agradável sorpreza causou-me a leitura
da obra doDr. Iung, onde não só encontrei
confirmada a idéa que manifestei da impor-
tancia do commercio do coprah, como tam-
bem a noticia do grande desenvolvimento da
producção nas ilhas do Pacifico, e cultura do
coqueiro pelos europeos nessas longínquas pa-
ragens, facto de que não tinha conhecimento
e que bem demonstra quanto _tem augmen-
tado o consumo do coprah na Europa nestes
ultimos annos e o alto preço que obtém actu-
almente.

Segundo o Dr. Iung, o coqueiro abunda
em todaa Polynesia, estendendo-se a 27° ao
nerte do equador ao archipelago de Bossin,
e 24° ao sul da ilha Piticarn, abrangendo
assim uma zona de 51°.

O coqueiro constitue o maior recurso
para a população, principalmente nas ilhas
baixas, onde é a única arvore quo se en-
contra, tirando da preciosa palmeira os indi-
genas, nâo só o material para suas chou-
panas, vestuário e jangadas, como também
o alimento e água de que fazem uso.

Para o commercio,aproveita-se aamen-
doa do coco, cortada em pedaços e depois
secca ao sol,o que muito facilita o seu trans-
porte para os logares onde se deve extrahir
o oleo. Este gênero tem o nome de coprah.
Também se exporta a casca do coco, mas em
pequena quantidade.

O coprah é muito procurado pelo com-
mercio estrangeiro, e como os indígenas erão
fornecedores muito incertos, fizerão os .alie-
mães grandes plantações de coqueiros nas
ilhas Samoa, Marslial e outras.

A firma Godeffroy de Hamburgo, uma
das mais respeitáveis dessa praça, adquirio
grande parte das ilhas Samoa para esta-
belecer a cultura do coqueiro. Já, em 1857
esta casa empregava muitos navios de sua
propriedade no commercio da Polynesia, em
que o coprah entrava ein grande copia, tendo
montado uma extensa feitoria no porto de
Kothshin, onde se recolhia o gênero com-
prado aos indigenas, e preparava-se o coprah
comprando-se o coco para extrahir a amen-
doa e secca-la. A producção se desenvolveu
rapidamente com o estabelecimento de novas
feitorias, iniciando-se a cultura do coqueiro,
por não ser sufficiente para o consumo da
Allemanha o coprah- extraindo dos coqueiros
existentes. Em 1872 era notável a grande
fazenda de coprah estabelecida no porto de,
Apiu, que contava, além do director, dous
engenheiros, um agriinensor, medico, quatro
administradores das plantações, 12 empre-
gados de armazéns e muitos trabalhadores.

s. A.
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A mesma firma organizou mais tarde, com
outras casas allemãs, possuidoras de terras e
culturas de coqueiros, uma importante asso-
ciação, que tomou a denominação de compa-
nhia de plantação de cocos e commercio. do

. Pacifico.
Esta companhia, em 1880, tinha em

plentfcultura, em Samoa, 1,973 hectares,
sendo 354 com coqueiros já produzidos, 330
com plantas novas, 549 com coqueiros e ai-
godão, 664 ç^m algodão e 76 com manti-
mentosl

A' sombra dos coqueiros, criavão-se 540
cabeças de gado vaceum, sendo executado
todo o serviço da fazenda por 1,426 traba-
lhadores.

Em 1881, a maior verba de receita da
companhia proveio da exportação do coprah,
que produzio 492,000 dollars.

Os inglezes vão seguindo o exemplo dos
allemães, tendo comprado para a cultura do
coqueiro a ilha Sawau e parte daUpalú, com
100,000 hectares.

A plantação do coqueiro na superfície
de uma acre de terreno produz annualmente
6,000 cocos, que dão uma tonelada de
amêndoa secca ou coprah, cujo preço na Po-
lynesia regula 280 marcos, e no mercado de
Hamburgo 460 marcos.

Só dos tres archipelagos de Samoa,Vité
e Taiti, exportava-se regularmente por anno
cerca de 18,640 toneladas de coprah, na im-
portancia de 5.220,000 marcos, na Polyne-
sia, e 8,574,400 em Hamburgo.

Diz ainda o Dr. Iung que a casca do
coco só se exporta do archipelago de Vité,
elevando-se o seu valor annualmente a 98,400
marcos.

A casa Godeffroy, já mencionada, é a
que compra a maior quantidade do coprah,
importada em Hamburgo.

Estas informações, dignas de todo o
credito, pela respeitabilidade e competência
do autor do livro, são da maior importância
para o nosso paiz, daudo-nos a conhecer o
amplo mercado que tem a coprah, e o seu
alto valor em uma das praças principaes do
norte da Europa, eo grande empenho com
que os europeus estão cultivando o coqueiro
nas ilhas do mar do sul para o aproveita-
mento da amêndoa, é prova eloqüente do
grande valor industrial deste gênero.

IV
Pelo preço de 15 francos por 50 kilos,

que regulava em França, ha muitos annos,
o tomei por base para determinar o valor do
coprah que fosse produzido no Brasil, sahia

o kilo*por 119 réis ao cambio de 24, e a 105
réis ao cambio de 27.

Vê-se entretanto, pelo que diz o Dr.
Iung, que já em 1883 o coprah alcançava em
Hamburgo 225 réis por kilo,ao cambio de 24, ,
e 200 réis ao cambio de 27, isto é, maiá
88 "/„, no primeiro caso e 90 % no segundo,
ou proximamente o dobro do que calculei.

Convém ponderar que, sendo o frete da
Polynesia para a Europa pelo menos o dobro
do que se paga do Brasil, pôde o nosso ge-
nero chegar alli mais barato, ainda mesmo
comprado aqui por preço superior ao que
vale no Pacifico.

E se na Polynesia a producção do coprah
é tão lucrativa que os estrangeiros despen-
dem grandes sommas com a acquisição de
terras, cultivo e montagem de verdadeiras
fazendas de coprah, maiores^ serão ós resul-
tados no Brasil, onde as condições de vida
são muito superiores ás das ilhas do Pacifico
ea distancia á Europa, centro do grande
consumo, regula pelo menos de metade. O
coprah do Brasil, pois, não só encontrará
espaço no mercado desta Corte, onde, pelo
estudo a que procedi, ficou provado o seu
valor industrial, como tambem na Europa,
segundo as informações fidedignas do Dr.
Iung, sendo o seu preço altamente remune
rador.

V
Podemos agora com os dados que pos-

suimos, determinar, com a maior approxi-
mação o valor da producção do coprah por
hectares no Brazil, e assim o rendimento de
um coqueiro, tornando-se patente a vanta-
gem de sua cultura em grande escala.

Segundo o Dr. Iung, 6,000 cocos na
Polynesia dão uma tonelada de coprah, o
que corresponde a 166 grammas por coco.
Do resultado da experiência que já referi,
essa média eleva-se a 191 grammas para o
produeto nacional, ou mais 15 °/„ : de onde
se conclue que o coco no Brazil tem a amen-
doa maior que na Polynesia, dando, por-tanto, a cultura do coqueiro, entre nós,
lucros superiores aos que lá se obtêm.

Para que na Polynesia a colheita em
um acre regule por 6,000 cocos, conforme
diz o Dr. Iung, é preciso que os coqueiros
guardem entre si a distancia de 10 metros,
admittindo-se que a producção média por
pé seja, como no norte do Brazil, de Í50
cocos.

Na communicação que dirigi ao governoadoptei 15 metros de separação entre os
coqueiros, temendo exagerar as vantagens
da cultura; mas, á vista do que informa o



O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 179
autor do livro, verifica-se que a distancia de10 metros é muito razoável, e pôde ser to-mada como base segura do calculo.

Em alguns logares pôde convir maiorseparação, mas geralmente acontece o con-trano, como se observa em muitos pontosda costa do norte.
Adoptando-se a distancia de 10 metrosentre os coqueiros, accommodaráõ 10,000"*

(um hectare), 81 coqueiros, deixando-se ointervallo de cinco metros entre as plantase as faces do terreno.
Dando cada coqueiro, em média, 150

.cocos, temos para a producção annual 12,150
cocos, cujo rendimento em amêndoa seccá,
ou coprah, se eleva a 2,320 kilos e 650 gram-mas, adoptada a média de 191 grammas porcoco, como demonstra a nossa experiência.
Sendo o preço normal do coprah nesta corte
de 135 réis por kilo, tambem deduzido do es-
tudo a que procedemos, vê-se que, em nosso
mercado, o valor da producção do coprah
em um hectare é proximamente de 3139287.

Deduzindo-se 13 •/„ ou 409727 paratransporte ao mercado, commissão dos com-
pradores noslogares da fabricação e despezas
eventuaes, reverterá a somma de 272*670
para o valor do coprah, nos centros de pro-ducção, o que corresponde a 3*364 por co-
queiro de 22 réis por coco.

Em igual superfície de terreno, a cul-
tura do cafeeiro, em condições normaes, rende
tanto como a do coqueiro, ou pouco mais;
porém o Jucro para o lavrador não chega
talvez á metade, attenta a maior despeza
com o tratamento do cafezal, colheita e sécca
do café, e alto preço do terreno em que elle
se desenvolve regularmente.

Em relação á unidade de planta, a dif-
ferença é enorme, porque um cafeeiro dá,
em média, um kilo e 200 grammas de fructo
que valem 480 réis, supoondo-se o preço fa-
voravel de 4* por 10 kilos, sem preparo e
apenas colhido, quando a amêndoa secca de
um coqueiro corresponde a 39364, ou 600 "/„
mais!

E' bem conhecida a facilidade da cul-
tura do coqueiro, sua grande duração e re-
sistencia ás intempéries, o insignificante
valor dos terrenos arenosos do littoral que
lhes são mais apropriados, predicados estes
da maior valia, e de que não gozão as outras
plantas do paiz.

O avultado rendimento por unidade é
um grande incentivo á pequena lavoura, po-
dendo uma familia de quatro pessoas tratar
folgadamente de 12 hectares, tendo assim
um rendimento de 3:3709720 annualmente.

Quando dirigi ao governo a communi-
cação que vai transcripta no começo desta

noticia, ignorava o yalor industrial do co-
prah, e a remuneração que poderia obter em
nosso mercado e na Europa actualmente;
e por isso tomei por base o preço que regu-
lava em França ha muitos annos, em falta de
mais segura referencia, para dar uma idéa
approximada do resultado minimo dos co-
queiros plantados nos 800 kilometros qua-(Irados das praias do Norte.

Agora, porém, á vista do resultado da
experieucia que executei, e dasinformações
fidedignas do Dr. Iung, se verifica que do
valor da producção do coprah, em igual su-
perficie de terreno, caberá ao lavrador a
quota de 21.804:800*000, em logar de
6.000:000*000.

No littoral da província do Rio de Ja-
neiro o coqueiro desenvolve-se regularmente,
produzindo bem, e durante longos annos,
como demonstra a experiência, até no éx-
tremo sul, na restinga da Marambaia.

Naturalmente a producção aqui não deve
ser tão abundante como ao norte, mas sup-
pondo, no máximo uma redncção de 25 %,temos para rendimento do hectare 2049420,
valor ainda superior ao de todos os gêneros
agrícolas, tendo-se em attenção a insigni-
fi cante despeza com a cultura do coqueiro,
sua longa duração baixa do terreno vizinho
do mar.

De Araruama para o norte, a zona
littoral arenosa adquire grande largura, e
presta-se por isso ao estabelecimento de
muitas fazendas de coprah. Que se apro-
veitem 100 kilometros quadrados desta
vasta superfície, eahi temos 2.044:2009000.

Era taes condições é de alta conveni-
encia que o governo auxilie a cultura do
coqueiro e fabricação do coprah, concedendo
prêmios aos agricultores que apresentarem
certo numero de plantas, e isentando o
coprah dos direitos de exportação, pois do.
movimento commereial do gênero aufere o
Estado lucros indirectos superiores a 35 %.

Assim amparada, a industria se desen-
volverá facilmente, sendo muito provável
que se organizem companhias agrícolas e
commerciaes para explora-la em grande
escala, como acontece na Polynesia, com
menores vantagens do que no Brazil. Não
soffre duvida que o coprah do Brazil pôde
concorrer vantajosamente com o da Polynesia
no mercado europeu, pois tem a seu favor
a differençá do frete que é inferior a 50 %.

Em pouco tempo poderemos oecupar o
primeiro logar como fornecedores de coprah,
cujo consumo cresce rapidamente pelas va-
riadas applicações a que se presta o oieo do
coco.
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Tendo obtido no estudo do coprah na-
cional, os resultados que ficão expostos, e
conhecendo o preço na Europa, pelas infor-
mações do Dr. Iung, julguei desnecessário
esperar os esclarecimentos que o governo
pedio aos agentes consulares, redigindo sem
mais demora esta noticia, attenta a impo.-
tancia do assumpto e quanto pôde interessar |
principalmente ás províncias do norte, que.
têm grande necessidade de augmentar a su i
exportação.*

Os nossos principaes gêneros agricolas,
e especialmente o assucar e o café lutão com
fortes concurrentes, que surgem de toda a
parte e muito têm reduzido o seu preço,
roubando-lhes igualmente grande parte do
logar que occupavam no mercado.

A gomma elástica do Amazonas que, por
suas qualidades não tinha competidora na
Europa, vai hoje sendo substituída nas fa-
bricas inglezas pela gomma colhida na
índia, das plantações de Siphonia elástica,
cujas sementes e mudas fôrão levadas do
valle do Amazonas, com grandes despezas,
pelo governo inglez.

Ao fim de alguns annos, é, pois, muito
provável que o nosso gênero não mais ai-
cance os preços fabulosos a que attingio em
annos anteriores, e que era a causa directa
do progresso dessa importante região do
Brazil.

Se não iniciarmos desde já a cultura da
Siphonea. elástica, para a qual se prestão os
próprios subúrbios da capital do Pará, as
ilhas e várzeas que demorão em sua vizi-
nhança e todo o valle do grande rio, com
raras excepções, passaremos a occupar logar

. muito inferior como exportadores do gênero.
A nossa posição não é, pois, muito lisongeira,
e por isso não devemos poupar esforços
afim de desenvolver as culturas dos gêneros
que já têm grande consumo no mercado
europeu, e cuja producção entre nós é mais
econômica do que nos paizes de onde são
exportados actualmente.

Entre estes não conheço outro nas con-
dições da amendea do coco, ou coprah, que
além das sommas que fará brotar dos areaes
estéreis da zona maritima, deve mudar com-
pletamente as condições de vida de uma
parte importante de nossa população fixada
á borda do oceano, ao norte do Brazil, oceu-
pada exclusivamente na pesca e em pequenas
culturas, de que tira apenas o próprio ali-
mento.

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 18-.9.

J. M. da Silva Coutinho.

Estrume completo

O estrume considera-se completo quando
reúne os tres principaes. elementos fertili-
santes : azoto, ácido pliosphorico e potassa,
convindo então em todos os casos.

Exemplo para 1 hectare :

Sulfato de ammoniaco 100 kilogrs.
Nitrato de soda 100 »
Superphosphato 300 »
Sulfato de potassa 100 »

*•*. Physica industrial
Madeiras

*
O aspecto, dureza, capacidade, densi-

dade etc. são propriedades que fazem variar o
emprego das diversas madeiras.

Estas propriedades são dividas á estru-
ctura das fibras, das cellulas e.sua compo-
sição chimica.

As madeiras duras e fracas provém da
quantidade de vasculose, matéria incru-
stante que enche a cellula.

A quantidade de álcool e ácido pyrole-
nhoso fornecidos pela madeira depende da
cellulose.

A madeira é mais densa do que a agua,
entretanto fluetua sobre esta em consequen-
cia do ar contido em seus poros.

A densidade da madeira dura para a
fraca oscilla, segundo Mr. Violette, de 1,50,
a 1,52 tendo em conta a agua hygroscopica
= 20 a 25°/0.

A agua hygroscopica varia segundo as
especiaes de essências, as partes destas su-
jeitas á analyse, o tempo decorrido desde o
corte e a estação em que é cortada.

A quantidade d'agua hygroscopica sobe
ao máximo na primavera, descendo ao mi-
nimo no inverno.

A agua diminue na madeira de modo que
de 18 mezes a 2 annos fica reduzida a 18 e
quando muito a 22°/™ e isto para todas as es-
sencias.

Entretanto esta mesma quantidade pôde
desapparecer sujeitando a madeira á influen-
cia de uma temperatura de 125°.

Releva notar que a madeira secca arti-
ficialmente apenas exposta ao ar absorve
agua na proporção de 18 a 20 °/_ ¦

A proporção e composição das cinzas
das essências varião conforme as espécies,
as differentes partes destas, o estado do solo.
etc, etc.
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A natureza do solo influe sobre o theor
das cinzas em sita composição centesimal.

Nos terrenos calcareos o theor das
cinzas das essências nelles cultivadas vai ao
máximo.

A proporção do ácido silicoso augmenta
de metade nos terrenos arenosos, sendo no
inverso a potassa em relação á cal.

A composição centesimal das cinzas das
essências tomada na média é a seguinte:
Cal 47
Potassa e soda 12
Magnesia 5
Oxydos de alumínio, ferro e man-
ganez 2

Ácido phosphorico 6
» cilicico 4
» sulfurico 2
» carbônico 22

100
O peso do hydrogeneo é superior a 8°

do peso do oxygeneo, seguindo dahi haver
uma certa quantidade de hydrogeneo combi-
nado sob uma outra fôrma augmeiAando o
poder calorifico da madeira.

O tecido fibro-vascular das essências foi
julgado como composto de uma substancia
neutra-cellulose e de substancia incrustante

duramen.
Payen chamou-as — lignine, celostase,

dizendo que representavão quatro elementos
—lignose, lignine, lignone e lignerose.

Fremy pelo contrario, somente achou
cellulose, substancia incrustante e cu-

ticular.
Os corpos cellttlosicos encontrados nas

essências são cellulose, vasculose, cutose,
pectose, pectado de cal, substancias azo-
tadas e matérias mineraes,

Os corpos cellulosicos e a vasculose
formão a maior parte do esqueleto vegetal.

A dureza e a densidade da madeira de-
pendem da maior ou menor proporção de
vasculose que a essência contém.

As substancias azotadas entrão
minima quantidade na aomposição do
getal.

Tratando-se a madeira:
1*° Pela combustão temos lenha e

bonato de potassa;
2." Pela cárbonisação — diversos

voes vegetaes ;
3." Pela distillação secca — gaz de il-

luminação, ácido pyrolinhoso, essência de
therebintina e alcatrão;

4. ° Por maceração — extractos tannicos
e de tintura;

em
ve-

car-

car-

5.u Pelas reacções chimicas — cellu •
lose, glycose, e ácido oxalico.

A lenha secca aquecida ao ar inflam-
ma-se a 300°.

Os produetos últimos da combustão são:
ácido carbônico, água, azoto e matérias mi-
neraes.

Os da combustão incompleta são fumaça
que compõe-se de vapores d'agua, ácido py-
rolinhoso, óleos pmpyreumaticos, alcatrão e
compostos aramoniacaes.

A lenha branca em conseqüência da
grande quantidade de hydrogeneo que con-
tém arde apressadamente e com chamma.

A lenha dura arde vagarosamente co-
meçando da superfície e quasi sem chamma.

As madeiras brancas são preferidas
como combustíveis pelas fabricas de vidro,
cerâmica e geradores a vapor.

As madeiras duras convém aos trabalhos
domésticos de combustão.

O effeito calorifico da lenha secca não
excede a 39° 011 2723 calorias das quaes
1813 são empregadas na desassociação da
agna, 910 em libertar os outros elementos.

Industria Nacional
Memorial descriptivo acompanhando -um pedido di

privilegio, durante Vodnnos.no Império do Bra-
sil, para «Baterias electricas».— Invenção de
Osório lugo, ãoutor em medicina, morador em
Nova-York, Estados Unidos da America.

O objecto desta invenção é obter uma
energia electrica ou volt-ampère mais con-
stante, conservando o elemento negativo livre
de deposito de outra matéria elementar, e a
solução com que o elemento negativo está
em contacto, quasi no mesmo estado em que
se principiou a emprega-la ; a invenção tem
igualmente por objecto obter uma força
electro-motora maior do que se conseguio
até agora, e preservar a bateria prevenindo
a inter diffusão das soluções ácidas e alça-
linas empregadas, como tambem regular a
corrente de ampère.

Para demonstração do modo de pôr em
pratica esta parte da minha invenção que
diz respeito á obtenção de um volt-ampère
constante, e ao conservar a, solução com que
o elemento negativo está em contacto quasi
da mesma composição que no primeiro mo-
mento de seu emprego, tomarei como exem-
pio uma pilha de dous elementos, um de
zinco e outro de carvão, immersos em dous
líquidos, um alcalino e outro neutral.
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O elemento de carvão colloca-se em um
vaso poroso contendo uma solução de chio-
rurèto de cobre, por exemplo, ou de uma
mistura de oxydo e chlorureto, O elemento
de zinco está no vaso exterior, geralmente de
vidro, contendo uma solução de alcali cáustica,
como soda. Os dous elementos que constituem
a bateria estão pois em contacto com dous
líquidos ou soluções differentes.

A corrente da bateria mantev-se-ha
constante até que a solução alcalina em
contacto com o elemento positivo (o zinco)
seja saturada, ou até que o zinco seja con-
sumido, se a solução cáustica fôr em excesso.
Manter-se-bia também constante a força ou
energia electro-motora da pilha se não se
alterasse o liquido de contacto do elemento
negativo (o carvão), apparecendo outro ele-
mento de contacto, tal como cobre. A ener-
gia electro-motora da bateria conservar-se-
hia, neste caso, de pouco mais ou menos dous
volts e dous décimos, sendo o carvão o ele-
mento negativo.

A quantidade da corrente (ampère) que
se deseja obter é em proporção directa com a
superfície de cada elemento, seja cobre ou
carvão o elemento negativo. Uma bateria
assim composta está com effeito de corrente
constante com uma constante resistência
externa; ella não pôde, porém conservar
uma força electro-motora constante, pela
razão que o elemento de carvão vai-se co-
brindo de cobre metallico, diminuindo pro-
pnrcionalmente a força electro-motora da
bateria, principalmente depois de esgotado o
chlorureto de cobre. Na operação o chloru-
reto transforma-se primeiro em um oxydo
hydratado e se reduz depois em cobre me-
tallico pela acção do hydrogeneo posto em
liberdade no electrodo de carvão, cessando
toda a acção electrica independentemente
da condição do zinco ou outro elemento po-
sitivo e da solução cáustica.

O problema, por conseguinte, consiste
em obter uma energia electrica constante;
isto é: um volt-ampère constante.

Tenho conseguido resolver este pro-
blema pelo emprego de meios convenientes
para conservar o elemento negativo ou
electrodo de carvão livre de outros elemen-
tos, é manter ao mesmo tempo a solução com
que o carvão está em contacto quasi no mes-
mo estado de composição que ella tem no
principio da operação.

Assim como se disse acima, a tendência
da bateria, quando em acção, é de depositar
cobre metallico uo carvão. O chlorureto de
cobre decompõe-se primeiro, indo o chloro ao
zinco, formando-se chlorureto de zinco, e
emfim zincato de soda, ou uma mistura de

soda e oxydo de zinco, deixando um oxydo
hydratado de cobre e cobre metallico no
vaso poroso do carvão; previno, porém, o
deposito de cobre do modo seguinte: dou ao
electrodo de carvão a fôrma de uma taça ou
outra conveniente, e colloco neste electrodo
ou ponho em contacto com elle um ácido
apropriado, por exemplo, ácido hydroehlo-
rico, de sorte que o cobre metallico não se
pôde accumular ou depositar no electrodo de
carvão, porque dissolve-se immediatamente.
Mantenho desta maneira um contacto de
carvão perfeito, obtendo uma força electro-
motora constante, devida ao contacto uni-
forme do elemento de carvão. Além disso,
como a acção da bateria é de depositar cobre
no carvão, e este está saturado com ácido
hydrochlorico, este ultimo ataca ou dissolve
o cobre logo que se deposita, formando-se
constantemente um novo supprimento de
chlorureto de cobre (todo o tempo que houver
ácido hydrochlorico livre); fornece-se, pois
constantemente chloro ao zinco, e mantém-
se em toda sua força a 'acção da bateria.

Porém, nas baterias electricas con-
struidas *om os elementos em contacto com
duas soluções, uma alcalina e outra ácida,
estas soluções, por causa da grande affíni-
dade chimica entre o alcali ou base e o ácido,
neutralisão-se promptamente. Apezar de
separadas por um médio poroso inerte, a
marcha da neutralisação continua mesmo
quando a bateria está em circuito fechado.
Por este motivo, geralmente, as baterias
electricas dessa espécie não dão força elec-
tro-motora sufficiente, e são custosas.

Ti ata-se pois de—ao mesmo tempo que
se conserva o elemento negativo livre de
deposito, para obter uma energia electrica
ou volt-ampère constante— conseguir uma
força eletro-motora maior, e preservar igual-
mente a bateria, prevenindo a inter-diffusão
das soluções ácida e alcalina; regulando se
também á vontade a corrente de ampère.

Tenho descoberto que, quando os ele-
mentos de uma bateria electrica estão res-
pectivamente em contacto com soluções ai-
calina e ácida, a inter-diffusão dos líquidos
pôde ser quasi inteiramente impedida pela
addição ao ácido de nm sal metallico, ficando
essa inter-diffusão prevenida que a bateria
esteja em circuito fechado ou aberto, sem
cessar de haver logar livremente a acção
osmatica do gaz que se produz quando o
circuito está fechado.

Ainda mesmo quando o vaso ou médio
poroso vem a ser cheio do sal neutral, for-
mado pela acção do ácido sobre a base, con-
ti núa ainda a mesma acção osmatica dos
gazes.
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Como demonstração do modo de pôr em
pratica a parte de minha invenção que tem
por fim obter uma força electro-motora maiordo que se conseguio até agora, preservandoao mesmo tempo a bateria ; e a parte damesma invenção que se refere á regulação dacorrente de ampère, tomarei por exemplo
uma pilha de dous elementos, um de zinco, eo outro de carvão, estando estes dous ele-mentos em contacto com dous líquidos, umalcalino, e outro consistindo em um ácidocontendo um sal metallico.

O carvão colloca-se em um vaso poroso,e neste se deita, por exemplo, ácido nitrico euma solução de nitrato de cobre. Em um vaso
exterior, geralmente de vidro, está o ele-
mento de zinco, e nesse vaso põe-se lima
solução alcalina cáustica, como de soda.

Póde-se inverter a maneira de collocar
os elementos e os líquidos na bateria ; isto é,
a solução ácida metallica e o carvão se podem
pôr no vaso exterior ou de vidro, e a soda
cáustica e o zinco, no vaso poroso interior.

Os dous elementos que constituem a
bateria estão assim em contacto com tres li-
quidos ou soluções diferentes.

Tenho construído uma bateria com zinco
amalgamado immerso em uma solução de soda
cáustica a 40° Baumé do vaso de vidro ;contendo o vaso poroso dous terços de ácido
nitrico a 35" Baumé, e uma terça parte de
solução de nitrato de cobre a 35" Baumé, e
sendo o elemento de carvão immerso nesta
mistura de ácido e sal de cobre, com os se-
guintes resultados : força electro-motora :
2,5 volts, no começo da acção. Depois de
conservar a bateria em circuito curto durante
264 horas, dava ainda 2,4 volts.

Tanto como variando a dimensão dos
dous elementos, a corrente de ampère desta
bateria pôde se obter da quantidade desejada
mudando as proporções do ácido nitrico e do
nitrato de cobre ; quanto menor fôr a quan-
tidade de nitrato de cobre tanto maior será
a corrente de ampère, e tanto mais fraca a
resistência interna da bateria para electrodos
de dimensão dada. Convém tambem variar
a força da solução alcalina, em proporção
inversa á densidade da solução ácida com sal.

Em logar de ácido nitrico de nitrato de
cobre, podem-se empregar outros ácidos e
sáes metallicos, como ácido hydrochlorico e
chlorureto de cobre ou ácido sulfurico e sul-
fato de cobre, ou quaesquer dos outros ni-
tratos, sulfatos, chloruretos ou chloratos,
preferivelmente em solução com o ácido per-
tencendo ao sal metallico empregado.

Fica entendido que a força electro-mo-
tora ha de variar segundo o sal e o ácido
empregados na pilha, como tambem que a i

constância da corrente ha de depender do
facto de o ácido livre empregado poder dis-
solver o metal depositado no elemento de
carvão, e manter um contacto livre do car-
vão emquanto trabalha a bateria, se se de*e-
jar um contacto livre do carvão, e a energia
¦electro-motora maior possível.

O sulfato de cobre e o ácido sulfurico
não previnem o deposito de cobre no elemento
de carvão, sem a presença de ácido nitrico.

Em resumo: reivindico como pontos e
caracteres constitutivos da minha invenção :

1." Uma pilha galvanicaem que aparte
negativa é provida de unia substancia sepa-
rada, pela qual a matéria elementar deposi-

tada durante a acção da bateria, fica remo-
vida, substancialmente como foi especificado
acima ;

2." Uma pilha galvanica em que aparte
negativa é provida de uma substancia sepa-
rada, pela qual a matéria elementar deposi-
tada durante a acção da bateria fica remo-
vida ; formando essa substancia, com a
matéria elementar removida, um composto
que serve para supprir de novo uma parte da
bateria ;

3." Uma bateria electrica em que um
elemento está em contacto com um ácido, e
outro com uma solução alcalina, um dos li-
quidos contendo uma substancia que retarda
ou quasi previne a interdiffusão dos líquidos,
substancialmente como foi descripto;

4.° Uma bateria electrica em que o ele-
mento positivo está em contacto com uma
solução alcalina, e o elemento negativo, com
uma solução ácida, havendo um médio poroso
interposto entre assoluções,e a solução ácida
contendo um sal metallico ; disposição pela
qual, emquanto o ácido opera para conser-
var o elemento negativo livre de deposito de
matéria elementar prejudicial, obtendo-se
assim uma energia electrica ou volt-ampère
constante, o sal impede ou retarda a inter-
difusão das soluções, sem impedir, quando
o circuito da bateria está fechado, a acção
osmatica do gaz atravéz do médio poroso,
substancialmente como foi descripto ;

5." O methodo de diminuir ou augmen-
tar a corrente de ampère, mudando as pro-
porções relativas do ácido e do sal metallico
ao redor do electrodo negativo, substancial-
mente como foi descripto.

Rio de Janeiro, 6 de Junho de 1887. —
Como procurador, Jules Gèrauã.

N. 675.— Relatório em duplicata de um novo productoindustrial denominado—Peitoral Vnguyano.
Trata-se de um novo preparado phar-maceutico sob a adoptada denominação de

«x Peitoral Uruguayano» que declaro novo

M
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porque advem, resulta, como todos da espe-
cie, da confecção de um composto, segundo
formula não conhecida ou publicada dentro
ou fora deste Império, forhinla que reinvin-
dico como de minha invenção e propriedade,
para o fim industrial a que de direito me
compete.

A dita formula é a seguinte: .
Grammas

Lobelia inflata ^
Meimendro j-
Ipecacuanha _
Álcool 12°

Maceração por oito dias.
Da tintura resultante  100
Xarope de polygala virginia.... 500

A 300 grammas deste composto junta-se:
Centigr,.

Codeina  5
Grammas

Agua de louro-cereja  1°
F. S. A.—Xarope.

Ji

Modo de usar:
Os adultos tumarâõ uma colher das de

sopa de hora em hora,até obterem alli vio,nos
accessos deasthma; as crianças tom aráõ uma
colher das de chá. Nas tosses que vierem
acompanhadasdedyspnéa,como na bronclnte.
asthmatica.póde o uso ser nas mesmas doses.
Na coqueluche dar-se-ha para as crianças me-
nores de 5 annos uma colher das àVchá de
tres em tres horas ; para as de maior idade
dar-se-ha de duas em dnas horas nas mesmas
doses. Nas simples hronchites catarrhaes
chronicas etc. bastará: às crianças uma co-
lhér das de chá e aos adultos uma das de sopa
de seis em seis horas.

Conclusão:
Não ha na formula precitada substan-

cia desconhecida; nenhum dos elementos
constituintes de seu composto é novo ou des-
conhecido na medicina, são até vulgares na
therapeutica das enfermidades e affecções
do apparelho broncho-pulmonar; de sua com-
binaçao, porém, do modo expresso na fórum-
Ia supradita, resulta um novo producto in-
dustrial pharmaceutico de cuja exploração
como seu fabricante me cabe o direito exclu-
sivo pelo tempo da lei, e o reclamo. Nestes
termos, tendo com precisão e clareza descri-
pto a íninha invenção, o seu fim e modo de
usa-la, e isto de maneira que qualquer pes-
soa competente na matéria pôde obter o pro-
dueto, e porque o exame da matéria do pre-
sente relatório mais nao reclama que a ana-
lyse da formula, bastante para o exacto co-
nhecimento da invenção, não dependendo de

amostras do producto a dita invenção e a in-
telligencia do presente, aqui o dou por ter-
minado; accentuando ser o característico do
meu privilegio um xarope, tendo por deno-
ni inação Peitoral Uruguayano, e por to.
mula a inclusa neste mesmo relatório.

Rio de Janeiro, 9 de Maio de 1889.—
Por piocuração do pharmaceutico Júlio Au-
gusto de Cerqueira Lima, Adelino A. de
Cerqueira Lima.

X 730 —Memorial descriptivo acompanhando wm pe-
dido de privilegio durante 13 annos, no império
do Brazil, para um novo instrumento de mustcM
denmninado-Lithophmr,— invenção ileReinlwld
Hienele-l, morador em Leipzig, Allemanha.

Este novo instrumento, que é destinado
a ser empregado para acompanhar o canto
ou outros instrumentos de musica, consiste,
em logar de teclas dotadas de cordas, etc,
em lâminas de pedra solida e de grão fino
semelhante aquella que se emprega na indus-
tria lithographica.

O som obtido pelo tocar ou esfregar
destas lâminas de pedra é algum tanto seme-
lhante ao tom de um piano vertical; e é de
notar que o som assim produzido não muda
por si mesmo, evitando-se assim a desagra-
davel resonancia que se costuma ouvir nos
instrumentos de teclas dotadas de cordas,
etc.,econstitue um dos seus maiores defei-
tos. Nos desenhos annexos, este novo pro-
dueto de som é representado nas figs. 1 e 2,
como applicado a um—Xylophone—(instou-
mento commummente construído com madeira
e palha), em logar das lâminas sonoras e
nsuaes nesta sorte de instrumentos, sendo o
mesmo instrumento para servir de exemplo
dotado de novo productor do som, isto é, de
lâminas de pedra lithographica, sendo o
conjuneto obtido o que chamo Lithophone.

Neste lithophone, as lâminas b de pedra
lithographica, repousa, como as teclas do
xylophone, nas cordas de palha a, cada uma
das quaes está fixada em uma guarnição de
madeira, c, e o som é produzido batendo nas
lâminas b por meio de um martello de ma-
deira ( que pôde ser coberto de uma almo-
fada elástica, como borracha), ou passando
sobre ellas um martello semelhante.

Comparado com o teclado do xylophone,
o uso de lâminas de pedra lithogiaphica,
oferece a vantagem que o instrumento pôde
dar até cinco oitavas emquanto os xylopho- -
nes conhecidos não sobem acima de tres oita-
vas, podendo-se obter tons mais altos e mais
baixos com as lâminas de pedra. Além de
que, as teclas do xylophone só produzem sons
altos muito curtos, emquanto se obtém notas
amplas, suaves, e muito agradáveis das

*a
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lâminas de pedra do lithophone, batendo-as
ou esfregando-as, como se disse acima; no
primeiro caso, podem ser tocadas pelomecha-nismo de úm piano.

As figs. 3, 4, e 5 representão uma vista
de lado das lâminas b do novo instrumento,
sendo as mesmas tocadas pelas costas e mais
ou menos cavadas no centro • para obter um
tom mais baixo, tira-se a matéria do centro ,empara obter um tom mais alto, encurta-se
simplesmente a lamina.

Em resumo : reivindico como pontos e
Caracteres constitutivos da invenção :

1." Um novo productor de som musical,
consistindo em lâminas de pedra solida e de
grão finos (sem veias) semelhante aquella
que se emprega na industria lithographica,
substancialmente como foi descripto ;

2. ° Um' novo productor de som musical
consistindo em lâminas de pedra solida e de
grão fino empregadas em logar de teclas
dotadas de cordas e análogas usadas até
agora, e dispostas de modo a operar substan-
cialmente como foi descripto e para os fins
especificados ;

3." A combinação do novo productor de
som, consistindo em pedras sólidas lythogra-
phicas de grão fino ( sem veias), com um
apparelho ou mecanismo fazendo vibrar as
mesmas lâminas, quer tocando-as, quer
esfregando-as, substancialmente como foi
descripto.

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 1880.
Como procurador, Jules Géraud.

N. 588.—Memorial descriptivo acompanhando nm
pedido de privilegio, durante 15 annos, no Impe-
rio do Brazil, para « uma nova funda hygienkan
invenção de Jonas Grossmann; morador em Ser-
Um.

Consiste esta invenção em uma nova
funda hygienica para uso das mulheres. A
funda compõe-se essencialmente de duas
partes: uma calça ou ceroula a (figs. 1 a 3)
e a funda propriamente dita ou almofada
(figs. 4 a 6). A ceroula a traz, como se vê na
fig. 3, entre as duas pernas por diante e por
traz, uma peça ai que não somente mantém
as pernas da ceroula separadas, como per-
mitte também á mulher que á calça, tomar
todas posições sem medo de a rasgar. As
peças a1 permittem, além disso, alongar
sufficientemente a ceroula, na parte supo-
rior para poder servir de cintura e conservar
o ventre quente. A cada uma das peças a~
está adaptado um colchete flexível g que
liga a ceroula á almofada. Compõe-se esta
almofada de uma facha 6 (fig. 4), formada
de substancia impermeável á agua, sobre a
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qual está fixada, por meio de colchetes flexi-
veis b-, um acolchoado c dotado de ilhós cor-
respondentes b2. Este acolchoado é consti-
tuido por uma reunião de saquinhos cheio de
pasta de algodão antiseptico. A mesma facha
b tem, em cada uma das suas extremidades
um elástico ã, com um ilhó /, e que pôde se
alongar ou encurtar á vontade por meio de
uma fivela e.

Para se servir da funda, ata-se a almo-
fada anticeptica c, por meio dos colchetes b1
e dos ilhós 62. á facha impermeável. b;
adapta-se então um dos ilhós / da mesma
facha no colchete de trás g da ceroula a,
depois do que, calça-se a ceroula, puxa-se
pela almofada entre as pernas, e finalmente
prende-se o outro ilhó / da facha b "no 

col-
chete de diante g da ceroula.

Póde-se finalmente então tirar a almo-
fada, desprendendo simplesmente o colchete
de diante g do ilhó /, de sorte que a almo-
fada fica suspensa no colchete de detrás.
Põe-se depois em posição sem difficuldade.

As vantagens que offerece esta funda
sobre as fundas dos outros systemas empre-
gados até agora consistem nisso que as peças
a1 mantém as pernas da ceroula afastadas e
permittem assim virar facilmente a funda ;
isto é, colloca-la entre as pernas em um ou
outro sentido. Demais, as peças impedem
que a almofada se descolloque de lado, em-
quanto se traz entre as pernas, e permittem
formar com a parte superior da ceroula, uma
cintura para o ventre. Em conseqüência da
disposição dos colchetes b- e dos ilhós Ir,
constitue-se facilmente a funda, e pela dis-
posição dos colchetes g e dos ilhós / esta
póde-se atar e desatar facilmente. Além
disso, os elásticos d e as fivelas e permittem
alongar ou encurtar a funda de modo a se
adaptar a pessoas de estatura e corpulencia
diversas. Torna esta funda inúteis as liga-
duras de todo gênero—tão defeituosas e dis-
pendiosas—usadas até hoje nas operações
praticadas sobre a mulher, nas partes sexu-
aes, no perineo e no ânus, e permitte igual-
mente o fácil exame das chagas ou feridas a
todo o instante, e a mudança do apparelho
empregado, de um modo ao mesmo tempo
rápido, commodo e econômico. Quanto á
acção especial das peças a1, deve-se notar
que consiste especialmente nisto que, ao
calçar-se a ceroula, a fenda desta ultima não
somente deixa de fazer esforço no sentido do
comprimento da almofada, e não se vém col-
locar por baixo desta, mas ainda prolouga-se
sempre, pelo contrario, além da funda, dan-
do-lhe assim mais ou menos jogo. Desta ma-
neira, a calça ou ceroula, de uma parte, não
se pôde sujar pela menstruação, etc, e de

S. A.
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outra parte, fica impedida, depois de uma
operação, de vir em contacto com a chaga
ott ferida.

Eni resumo:—Reivindico como pontos e
caracteres constitutivos da invenção:

1." A ceroula a dotada das peças a' des-
tinidas a manter as pernas da ceroula sepa-
radas,e de um colchete flexível g, por diante
é por traz, em combinação com a funda, a
qual consiste em uma facha impermeável b
nos colchetes ¥ da qual, são adaptadas os
ilhós ô? de uma almofada antiseptica c, e
que traz em ambas extremidades um elas-
tico d que se pôde alongar ou encurtar á von-
t^dei por meio de uma fivela e e cujos ilhós/
adaptá-se em um ou outro dos colchetes g da
ceroula a.

2.° A ceroula dotada das peças desti-
nadas a manter as pernas desta separadas,
e por traz e por diante, de colchetes e ilhós,
em combinação com a funda composta de
uma facha, impermeável e uma almofada ou
acolchoado fixado nesta e que se pôde mudar
de logar á vontade, para o fim especificado
acima.

3.° Na funda hygienica, o emprego de
peças a1, para, o fim acima descripto.

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1888.—
Como procurador, Jides Oéraud.

N. 739.— Memorial descriptivo acompanhando um pe-dido de privilegio durante 15 annos, no Império
do Brazil, para um auparelho destinado ao des-
cascamento de cafêe de arroz, denominado Des-
cascador Damy, invenção de João Damy Júnior,
residente em Campinas Prooincia de S. Paulo,

O descascamento de café, principal ope-
ração dp seu beneficiamento, tem sido até
hoje, executado por apparelhos que embora
muito aperfeiçoados, deixão sempre a dese-
jar na pratica.

A casca, do café acha-se em tal estado
de adherencia com as sementes propriamenteditas, que tem sido até aqui impossível sepa-
ra-la, sem molestar as sementes, ora corrom-
pendo a sua côr natural, ora dilacerando e
expellindo-as com a casca.

Tão grande tem sido o prejuízo causado
por esses apparelhos, que se tem computado
em mais de 40 % a perda do café, devida ao
seu beneficiamento.

Ora, o nosso apparelho, baseado em re-
petidas experiências com um modelo por nós
fabricado, não tem nenhum dos inconvenien-
tes acima citados, isto é, que não alterando
a côr das sementes, torna ao mesmo tempo
difficil encontrar uma só semente imperfeita.
Elle é ao mesmo tempo um descascador de
arroz, que assim empregado não receiamos a

competência de qualquer outro apparelho, tal
é a perfeição com que executa tão difficil
trabalho.

Pôde ser também empregado como des-
polpador de café, e assim considerado, leva
vantagem a todos os despolpadores explora-
dos pela industria.

Fiizemos, como se segue, a descripção
Summaria do nosso invento.

Compõe-se o apparelho :
I—De dous parafuzos, cujas helices de

secção semi-circular se duplicão no fim de
um terço do seu passo, e sobrelanção-se
ajustando as espiraes de um parafuzo nos
cavalletes do outro e vice-versa, sem que haja
porém, contacto entre as helices de um para-
fuso com o cylindro gerador do outro.

II—De envolucro form.ado por uma tela
de arames trançados.

III—De vários dispositivos adoptados
em vista do funccionamento do apparelho, o
qual se opera do seguinte modo :

Pela amoéga a penetra o café; os dous
parafusos 6 e c, em movimento por interme-
dio da polia d e as entrosas e, conduz o café
de mistura com a casca até ao tubo graduador
de despejo.

O attrito proveniente do café sobre si
mesmo, do café sobre as espiras do parafu-
sos e sobre a tela, e a pressão durante o ro-
lamento, dão em resultado o descascamento
completo do café e do arroz, sem ofender as
sementes.

No tubo de sahida/se gradua, pelo re-
gistro formado da alavanca g, da tampa b, e
do contrapeso i; a quantidade de café qne
sahe, e quanto mais tempo demorar-se o café
no interior do apparelho, maior será o attrito
e portanto, por maior ou menor que sejão os
grãos de café, o descascamento será sempre
completo.

A parte superior do apparelho é envol-
vida por uma coberta para obstar a sahida
da poeira; esta coberta não é visível em
nossa figura.

O nosso desenho representa em eleva*
ção e plano o apparelho e dous cortes em
perfil.

Característicos-
invento:

-Caracterisa-se o nosso

A—Pela adapção de dous parafusos com
aspiras de secção recta, de fôrma semi-cir-
cular.

B -Pelo modo de graduação do appa-
relho de tal modo simples, que não se é for-
çadoa approximar mais on menos os cylindros
a graduação é conseguida pelo registro do.tubo de sahida, como foi acima descripto*
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C - Por não comprimir o café fortemente

de encontro a uma superfície, deixando aocontrario, em todos os attritos que soffre ocafé um jogo de fuga.
Rio de Janeiro, 9 de Julho de 1889. -

Como procurador, Jules Géraud.

Noticias Industriaes
Proteccionismo

Segundo uma Revista Europea o movi-
mento proteceionista accentua-se na Ingla-
terra, pátria, até hoje, da livre permuta.A Câmara do Commercio de Manchester,
Sinai da livre permuta, votou a necessidade
de gravar com direitos as mercadorias es-
trangeiras.

O autor da proposta, Mr. Hibbert,
respondeu ás agressões do Economista em
uma carta muito sensata.

A riqueza de um povo, escreveu elle,
basêa-se no trabalho nacional. O trafico
mais importante e benéfico consiste no tra-
balho interior. Nós tratamos de conservar
e?se trafico; vós outros o destruies.

Nosso commercio de importação com
a Hollanda baixou, nos tecidos de linho de
4,500.000 libras em 1870 a 2,074,000 em
1887.

O ferro, de 854,000 toneladas em 1870
desceu a 167,000 em 1887.

Os tecido? de algodão de 41,085,000
libras em 1870 não excederão de 39,613,000
em 1,887.

Nossa exportação de tecidos para os
Estados-Unidos desceude 105,991,000 jardas
em 1870 a 44,028,00o em 1887.

Porque estas baixas ?
A resposta é simples. Pelos direitos de

importação que pagamos em parte e pois se
as nações estrangeiras nos obrigão a pagar
parte desses direitos, porque não havemos
obriga-las a pagar parte dos nossos ?

A todo o custo devemos ensaiar este
recurso.

Se triumpharmos será em beneficio da
Grã Bretanha e Irlanda. Se não fôr assim,
acharemos um remédio no preconisado pelos
livres cambistas—a emigração.

Isto é o que em Manchester se escreve e
o que acaba de votar a Câmara do Com-
mercio.

A' theoria do consumidor snbstitue a
mais verdadeira—a do productor.

Sacrificar o productor ao consumidor é
arruinar o trabalho nacional, fazendo passar

os benefícios deste para o estrangeiro; é
romper o equilíbrio entre duas forças quedevem marchar parallelamente; é lançar íià
miséria o povo mais fraco em proVóitô do
mais forte. '

Café artificial
Um mecânico de Cologne construa ma-

chinas patenteadas na Allemanha, para a
fabricação de café artificial.

A base deste café consiste na farinha de
cereaes tonificados e que se moldão immedia-
tamente aos grãos do café natural.

Um meio rápido para distinguir o café
artificial que ordinariamente figura na pro-
porção de 15,20 e mesmo 50°/0 com o café
natural, encontra-se no emprego do etiier,
no qual se colloca o café.

Os grãos artificiaes precipitão-se rapi-
damente, os naturaes em. razão dos corpos
graxos que contém sobrenadão por alguns
instantes.

Na água regia ou em qualquer reactivo
ácido oxydante, ácido chlorhydrico e chlorato
de potassa, os grãos naturaes se descorão
muito mais depressa do que os naturaes.

Segundo Le Moniteur Scientifique o
exame microscópico dá em todos os casos o
meio de conhecer a fraude de um modo
positivo.

A analyse feita por K-oening demon-
strou-lhe o seguinte:

Água 5,14%
Substancia azotada (Az.X^^õ). 10.75 %
Graxa. (Extracto ethereo) 2,19 %Substancia extractiva não azo-

tada ..,. 76,76 %Cinza 1,20%

A água dissolvia 29,88 % da.substancia
deste café artificial que se reconheceu^ pelo
microscópio, ser composto unicamente de
farinha de milho.

Tassamanaria

Fabrica de tecelagem fluminense
No dia 21 do corrente inaugurou-se na

rua da Assembléa uma fabrica de passamá-
naria de propriedade dos Srs. Carvalho Lima
e Cantanheda.

Dispõe a fabrica, segando o Diário de
Noticias de um excellente motor a gaz de
força de dous cavallos, que impulsiona dous
grandes teares, que servem para a fabricação
de galões para fardamentos militares; de
fitas de todas as qualidades, cordões e outros
artefactos.
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Possue ella tambem duas machinas de
tecer trança de ouro, duas de picot para en-
feites de vestidos, quatro que servem para
cordões diversos, duas de tecer cordões qua-
drados de ouro para fardas, duas para a con-
fecção de soutaches, tres ditas de dez peças
cada uma para. guipoure e enfeites para se-
nhoras, uma dita para assetinar botões e uma
destinada á confecção de pennachos militares.

Além dessas machinas, de que tratamos,
existem outras, movidas á mão, sendo : uma
delicada e ao mesmo tempo forte machina para
assetinar botões, que produz 800 por hora,
uma para o fabrico de cordões militares, de
todas as grossuras, uma de ponto de Milão e
gregas, para vestidos de senhoras, uma para
bandas de officiaes militares e outra para
bandas de lã.

Existem ainda, no estabelecimento,duas
rodas metallicas, para toda "á qualidade de
cordões redondos e torcidos, de differentes
diâmetros, duas outras para dobrar peças de
cordões, duas rodas para torcer franjas, des-
tinadas a ornamentações de moveis e salões,
uma para toda a qualidade de passamenteria,
e bem assim uma variada infinidade de uten-
silios próprios á industria a que se destina a
bem montada fabrica.

Na fabrica trabalhão crianças e algumas
mulheres e attende-se por atacado a qual-
quer pedido.

Engenho central de Paquetá

A convite dos Srs. Drs. Bulhões e Luiz
Pires Farinha Filho, visitámos hontem o
Engenho Central de Paquetá, assentado na
üha do mesmo nome e destinado ao benefi-
ciamento do arroz e seus productos deri-
vados.

Tem por motor uma machina Com-
pound, de força nominal de 20 cavallos, po-
dendo elevar-se a mais em caso de necessi-
dade, pois é servida por uma caldeira tu-
bular para fornecer vapor a uma machina de
30 cavallos effectivos. Esta machina foi fa-
bricada nas officinas dos Srs. Marschal &
Sons.

Os machinismos de beneficiar o arroz
provém das officinas do Sr. G. Locarni, de
Gênova, e contém os nltimos melhoramentos
introduzidos neste fabrico.

Passa successivamente o arroz por 14
apparelhos antes de sahir completamente
prompto, percorrendo mais de 300 metros
pelos vários apparelhos, antes de entrar no
sepa,rador que divide o grão em quatro qnali-
dadès differentes.

Dos apparelhos, oito estão collocados no
pavimento térreo: o moinho de pedra que faz

o primeiro trabalho, dous moinhos de cortiça
que o aperfeiçoão, o separador do marinheiro,
os pilões rectos, os pilões de helice' de por-
!cellana e o separador do grão.

No pavimento superior estão collocados
os ventiladores de palhas, os separadores de
farellos e fubá (que constituem um alimento
de primeira ordem para os animaes) e o
brunidor conico de cordas de lã.

Ao lado das officinas estão os depósitos
do arroz bruto com capacidade para accom-
modar 300 toneladas ou cerca de 5,000-
saccos de arroz em casca. Estes deposito.,
achão-se aotualmente oecupados por arroz
em casca proveniente do Maranhão.

O engenho tem ponte para embarque,
trilhos assentados para effectuar o movi-
mento da carga e descarga e transporte da
palha.

A collocação do engenho na ilha de Pa-
quetá visa um fim de utilidade geral.

, Todos sabem que a planície baixa, hu-
mida, que contorna a bahia do Rio de Ja-
neiro, já produzio muito arroz para expor-
tação, e aotualmente povoada por gente pobre
não produz com abundância este cereal por
falta de meios econômicos de beneficia-lo.

Com o assentamento deste engenho
abrio-se a toda a população de serra-abaixo
nm campo de trabalho de resultados seguros,
pois é bem averiguado que um hectare de
terra não produz menos de 100 hectolitros
de arroz que, vendido a 4$ perfazem 400?., o
que dá 2:0009 por alqueire.

Sendo a planta de 5 mezes fica evi-
dente que não existe lavoura alguma de
mais prompto e melhor resultado, havendo,
como o engenho o proporciona, meio de
vender todo o que fôr produzido.

O engenho fornece gratuitamente as se-
mentes da melhor qualidade de arroz do Ma-
ranhão.

(J. ão Commercio.)

Massa chimica. Luto

Para tapar fendas ou buracos em pedras
dissolve-se zinco metallico em ácido chlorhy-
drico até completa saturação e caldeando-se
branco de zinco com a solução formada.

Esta preparação, que substitue o gesso,
pôde ser pollida servindo para decorações.

Quando se a empregar convirá aperta-la
bem e depois fricciona-la com um panno.

Grandes vantagens auferem os chimicos
empregando esta massa como luto.
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Dados Estatísticos
Immigração

Não contando com os immigrantes quefôrão recebidos pelo Recife, Pará etc, temos
no seguinte quadro a marcha progressiva da
immigração durante os ultimos dez annos.

Indivíduos1879 22,189
1880  28,729
1881  11,054
1882  27,197
1883 28,670
1SS4 20,087
1SS5 30,136
1886 25,741
1887 54,990
l888 131,745

Patentes de invenção

Total  381,537

Marcas de Fabrica e de Commercio
De fabricas Nacionaes 100 Estrangeiras 63
De commercio » 37 12

Total  145 75

Registro de incêndios
1882 316
1883 535
1884 771
1885 990
1886 1,125
1887 1,303
1888 1.522

1831—35
1836—40
1841—45
1846—56
1850—55
1851—60
1861—65
1866—70
1871—75
1876—80
1881—82
1883—88

Total

1
4
1

15
40
27
41
53
61

294
140
660

Combustores

1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.

5,610
5,853
6,097
4,137
6,197
G,208
6,216
6,283
6,651
9,304

1,337

Mets. cubs. de gaz
2.044,240
2.131,452
2.174,872
2.23-7,447
2.247,557
2.272,303 

'¦'¦•

2.270,052
5.274,006
2.514,535
3.235,775

"*

'- ¦#-

|

Total 6,562

Abastecimento d'agua
Tomado o minimo fornecerão agua a

população da corte durante o anno de 1888

Serras do Tinguá e Commercio... 53,763
Andarahy-jGrande 1,327
Tres-Reis. 2,307
Maracanã e affluentes 7,696
Carioca...., 1,260
Morro do Inglez 43
Macacos e Cabeças 2,867

Total  69,263

Contavão-se no mesmo anno 38,563
pennas d'agua sendo 4,214 pertencentes a
estalagens, 551 bicas publicas, mictorios,
latrinas flurohing-tanks etc. despendendo-se
80,532 m3 d'agua.

Total  64,556 26.401,940*.

Telegraphia
A rede telegraphica mede 10.755,442

metros.
Os fios telegraphicos desenvolvem por

18.488,993 metros.
As estações são em numero de 173.
Os cabos immersos ligando ás linhas

terrestres estendem-se a 47,684 metros

Estrada de Ferro D. Pedro II
A extensão total da estrada em trafego

mede 828,467 kilometros.
Em bitola de lm 60—Linha central

da Corte a Lafayette (462,280
kilom.) Gamboa, Campinho. Santa
Cruz,Macaeos,Ramal de S. Paulo
e Porto-Novo do Cunha  726,908

Em bitola de lm 06—Linha central
de Lafayette a Itabira e Ramal
de Ouro-Preto  103,559

' 
¦'«"¦«¦»

Total  828,467
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Força motriz a vapor
Calcula-se em 46 milhões de cavallos-

vapor a força total das machinas existentes,
eqüivalendo ao emprego de mil milhões de
operários.
Os Estados-Unidos dispõem de 7 milh. e meio
A Inglaterra  7 »
A Allemanha  4 » e meio
A França  3 »
A Áustria  1 » emeio

Exposições nacionaes em Pariz
Expositores

1? em 1798 com 110
2a: 1801 » 220
3a 1802 » 540
4a 1806 » 1,422
5a 1819 » 1,662
6a 1823 » 1,648
7a 1827 » 1,795
8a 1834 2,447
9a 1839 > 3,381

10. 1844 3,963
11 -1849 », 4,532

< A primeira exposição universal europea
foi a Inglaterra quem a virificou em 1851
em Londres e á qual compareceram 15.000

^expps^oras. A exposição teve por edifício
o pajaiiit) de christal todo fabricado de ferro.

0 tanto que acabamos de referir não tira
dípá, França a honra de haver em 1819 tra-

tado de verificar uma exposição universal,
mas que por motivos especiaes somente rea-
lisou-se em 1855.

'¦• 

.,:'.' 

""''."

Amazonas
A Recebedoria Provincial arrecadou du-

rante, ç anno d$ 1889 çs impostos seguintes:
ExDOStaç^o  1.017:798*813
3 „/'....',,,.,.. 360:975*080
15 réis 84:163*563
Interior (industrias e pro-

fissões qte.},. 38:470*814
Tqjftl.....  1,495:408*270

Algodão e assucar no Maranhão
EXPORTAÇÃO

SâCCílK
Algodão em 1887 54,314xi*é ¦'¦¦ »' 1888 41,547

;Assucar 1-887 108,938
> . 

' 1888 112,450
ir. ,'&:-'¦ *mi • ¦ ¦ r 

'

Bibliographia

Recebemos e agradecemos.
11 Brasih n. 7, de Julho. '"..''

Correio Official de Goyaz,ns. 23,24,
26, 27e38. *

Espaüa Artística, ns. 53 e 55.
The Rio New's, ns. 31, 32, 33 e34 do

mez de Agosto.
Gazeta da Victoria, ns. 237 e238.
Boletin dei Union Industrial de Buenos-

Ayres, ns. 123 e 124.
A Provincia do Rio Sapucahy .Pampleto

político pelo Exm. Sr. senador Godoy.
Boletin de Ia Socieâad de FomentoFabril

do Chile, n. de Maio.
Boletim ãa Alfândega ãoBio de Janeiro,

n. 15.
OPombense, n. 1, do VI anno.
O Publicador Goyano, ns. 230, 231 e

232.
O Monitor Sul Mineiro, ns. 969, 970 e

971.
Revista da Sociedade Geographica do

Rio de Janeiro, 2° boletim de 1889.
Memórias ãa Sociedad Cientifica- Antonio

Abrate do México, n. 1 do IX anno.
Anales dei Instituto Agronômico Veteri-

nario de Buenos-Ayres, ns. 24 e 25.
O Trabalho, ns. 338e 339.
Informes e documentos relativos ao Com-

mercio interior e exterior, agricultura, in-
ãustria, etc, publicados pelo Observatório
Meteorológico do México.

Boletin Mensal pelo mesmo. Dezembro
de 1888.

A Immigração, n. 59.
L' Union Ibero Americana, n. 49.
A Revista Marítima, contendo nume-

rosos e importantes artigos relativos à Es-
cola Pratica de Artilharia ; peaca sda balêa,
explosivos; canhões Armstrong, etc.

Revista de Engenharia, ns. 214, 215 e
216, tratando do imposto territorial; expio-
soes de caldeiras ; machinas de fazer gelo ;
pavilhão brazileiro em Pariz, matéria assu-
careira na Republica Argentina, etc.

Revista Sul-Americana, n. 13, contendo
a historia da literatura brazileira, prineipaes
correntes literárias do século XIX, poesias.

Revista ãe Agricultura, apresentando
theorias e pratica da industria agrícola, etc,
n. 8.
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A Industria Harinera, n. 188 do annoIA, contendo: Molinos é industria harinera.Depósitos (Reservoirs) y Cisternas para li-

quidos, en ei gran tráfico. — Exposicion demaquinas de molineria en Chile.—La ley dealcoholes y Ia política.—La ensenanza agri-cola en ei Império Austro-Húngaro. - Noti-cias sueltas.Mercado XVII internacional de
granos en Viena. Meurte repentina. Impor-tación de grauos- y harina en Francia. Impor-taoiôn, de granos en Ia Suiza. Pasas de Ca-mornia. El almidon en Ia cana de azúcar.Periódicos hablodos. —Revistas agricolay
commercial—Seceãón de anúncios.

Revista Mensal ão Club de Engenharia,
n. 6. '

Rendas Fiscaes e Revista dos Mercados

ALjFANDRGA
Importação  4.139:0 76$053'"'"' 55O:604$O09

VALORES
Café lavado maocimo  ,\» superior V_\_ ,

» Vi bôa \ ['Noniinaes• 1* regular .'J
» 1*ordinária  . 6#190" £bÔ!V-v  Wm> 2 ordinária ......-..;,.-.;,.. 5Í310

poi* peso de lOkilds.

Exportação
Despacho marítimo
Extraordinária.....

17:884$300
212:684$679

Sello de papel.

DepoBitos

4.920:249$041

2:388$000

4.922:637$041
32:840$323

Recebcdoria.. ..
Mesa Provincial.

4.955:477$364

1.084:105$952
78:542$171

MERCADO DE CAFÉ

Entrarão durante o mez Saccas
Pela estrada de ferro D. Pedro II.. 98,946
Por cabotagem. 28,118
Uo interior 44,497

Total  171,561

Vendêrão-se durante o mez Saccas
Para os Estados-Unidos......'....... 120,660

• a Europa.'.'. '.'.' 25,611
» Cabo da Bôa Esperança 11,000

> diversos portos.... 27,298

Total.... 184,569

MERCADO DE CARNE SECCA ' !
Existência na 1." quinzena . * -

Do Rio-Grande do Sul .'. 200,000 kilôs,
Do Eio da Prata  2,707,056. »¦

2,907,05® kilos.
Existência no dia 31 (2,* quinzena):Do Rio-Grande do Sul  100,000 kilos.

Do Rio da Prata  1,956,169 »

 2,056,163 kilos.

VALORES
Carne do Rio-Grande (máximo). 220 rs. por kilo.

> do Rio da Prata » . 350 .
» • em mantas t . 400-t, •* Wt:-_ *:,,*.

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO D. PEDRO ÍI

Aguardente -. 124 pipa3.Algodão .'. 62j757 kilos.
Arroz '.'..'.''' 6'47 i
Assucar ..." 217,984 » -,.__
Café  .. 5:936,755 '»
Carvão vegetal 1.073,880 >•*,',:
Couros salgados e seccos . 475,671 ! »
Farinha de mandioca 3,491 '»
Feijão 13,101 »
Fumo. 298,146 »
Madeiras 19,966 .
Milho 1,200 .
Polvilho 9,542 »
Queijos 90,761 •
Toucinho 171.371 ,
Diversos productos 1.274,998 .

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DÈ FERRO LEOPOLDINA

Assucar. 900 kiWs.
Café  1,8Í6;685 »

-.ààt-

%

Embarcarão durante o mez Saccas.
Para os Estados-Unidos 120,460

» o Cana! e Norte da Europa 10,348
• o Mediterrâneo. 15,273
» diversos portos 37,343

Total.  183,424

Sahirão durante o mez.
Existência
Consumo

166,429 saccas
411,495 .

6,000 .

Farinha de mandioca
Feijão..::
Fubá
Milhfr.
Telhas e tijolos..-...,
Diversos

291,982
6,510

400
294,415

12,000
145,473

Aguardente.

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

2,728 pijj>as. 
'

.. 6 décimos.

.. 51 quarto».
52 garrafas.

,!  70 volumes.
200 »

Algodão em caroço ,
> em fio
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Algodão (óleo de) 295 volumes.
em rama 447,440 kilos.

Amendoim 381 sacos.
Avaruta. . ¦» ,*
Arreios lb volumes.
Arroz 5.391 sacoa-

• coin casca 1,200 »
Assucar W|^| "
Azeite de amendoim 98 volumes.

» de mocotó.. A '
Bagas 1 "
Baixeiras _,_.,.. *
Banha 134,193 kilos.
Betas M49 PeÇas-
Biscoutos 2 volumes.
Cabello 9 »
Cacào WO
(alijado 1
Cambará 100
Cangica 252 sacos.
Canoa 1 unidade.
Carne de porco 120 volumes.

• salgada 220 »
Carnaúba 24 ¦
Casca para curtir 287 •
Cavallo 2 unidades.
Cera 8 volumes.
Cerveja 2 ¦
Chapéos de carnaúba 80 •

do Chile 5
¦ de feltro 1*

Charutos 446,400 uni.lades.
Cigarros 4 volumes.
Cocos 8,486 unidades.

A Colla..'.'..'.'..1 62 volumes.
Cordoalha 1 »
Couros preparados 131 fardos.

seccos 897 unidades.
»' de veado 1 volume.'Couve-flor 200 unidades.

üoces. 73 volumes.
Esteiras 8 »
Farinha 38,070 sacos.

> 2 caixas.
Favas 28 sacos.
Fazendas 9 fardos.
Feijão 9,027 sacos.
Flechas 13,300 unidades.
Frutas 950 volumes.
Fumo 11,227 kilos.

> em folha... '... 66,600 •
Garrafas vazias 20 volumes.
Gergelim...... 50 »
Gomma 71 »
Graxa 17,714 kilos.
Jacarandá 112 couçoeiras.
Jurubeba 3 volumes.
Lã de barrigudo... 16 >
Lenha 32,000 achas.
Linguas 75 volumes.
Lingüiças.. 73 »
Madeira 1,901 ds. de t$bo_

946 peças.
30,856 ripas.

» 2,100 dúzia.
Mangue 19 volumes.
Manteiga 5,104 kilos.
Mate 430 volumes.
Mel 3 »

l Milho 14,758 sacos.
Óleo 46 volumes.
.Ovos.. 204 .
Paina. 7 »
Palha do Chile 12

Peixe..... 98 volumes.
Perfumaria 1-jO "
Piassava 274 •
Pinhões \ '
Plantas »
Polvill.o 4 8a.°.s_
Repolhos 350 unidades.
S_bào 188 volumes.
Sabonetes 11 ... '
Sal •• 3,735,420 litros.
salsa.".'.'.':.':;.'.'.'.'.'  , $5 .¦?íumc8"
Sebi .-¦• '•24,16b kilos.
Sola.'.'.".'.'.'.'.'.'.'. 9,923 meios.
Tecidos 194 volumes.
Toucinho 37,71» kilos.
Varas de marmello 4 dúzias.

MERCADO MONETÁRIO
Metaes

Soberanos  W000

FUNDOS POBLICOS
Apólices de 5  9830000
Empréstimo Nacional de 1868 1:1100000 •
', , 

de 1879 1:0250000 »
externo da Bahia 97 1/4.

LETRAS HYPOTHECARIAS
Banco do Brazil

, de Credito Real do Brazil 5 %.."7...
1001000

930000
870000

de S. Paulo.
Predial.

ACÇÕES
Banco Agricola

Auxiliar
do Brazil
Commercial

» 2a serie
deS. Pau'o

Commercio
Credito Real do Brazil

¦ de S. Paulo.....
... .20%

Industrial
Internacional

K>7.
Predial
Rural
União de Credito
Mercantil dos Varegistas
Lavoura de S. Paulo.
Del Credere
Popular

. 2* serie, 
. de S. Paulo.

Provincial de Minas
Mercantil de Santos.

. > 2* serie...
Territorial de Minas

English Bank
Caixa de Credito Commercial

560000
215$000
270$000
254$000

59$000
69$000

258$000
215$000

14$000
205$000
301$000
163$000
70$000

300$000

114$000

270$000
115$000
27$(J00
37$00O
56$000

240$000
28$000

220$000
120$000
106$000

CÂMBIOS
Sobre Londres 27 dinheiros.

» Pariz 350 franco.
Hamburgo 434 marco.
Itália 351 lira.

. Portugal 199 °/0
» Nova-York 1$840 dollar.

Typographia Laemmert & C. —Ouvidor, 66.



SOaiEZDJ___D:E

AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL
¦ -:f:

N. 9.-SBTBMBRO DE 1889
PARTE OFFICIAL

Sessão do Conselho Administrativo em
1 de Julho de 188!).

PRESIDÊNCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO DR.
NICOLAU JOAQUIM MOREIRA.

Presentes os Srs. membros do conselho
conselheiros Drs. Nicolau J. Moreira e Nas-
centes Pinto, Drs. Souza Lima, Carlos de
Rezende e Pessoa de Barros, commendadores
Botelho, Hermida Pazos, Henrique Nascen-
tes, capitão Rezende, Valentim e Motta
Teixeira, o Sr. presidente declarou aberta e
sessão.

Leu-se, foi posta em discussão e appro-
vada a acta da sessão antecedente, effe-
ctuada em 1 de Junho de 1889.

EXPEDIENTE

Fôrão recebidas com agrado e enviadas
á Bibliotheca as seguintes publicações:

. . Gazeta ãa Bahia, de 8 a 23 de Maio ;
Monitor 'Sul-Mineirv, de 23 de Junho

de 1889 ;
A Immigração, Boletim n. 57 ;
Relatório apresentado á Assembléa Ge"

ral Legislativa na 4a sessão da 20a Legisla
tura pelo Ministro e Secretario de Estado dos
Negócios da Guerra, Thomaz José Coelho de
Almeida. V'

Lêrão-se os seguintes ofíicios :||
Do Sr. Dr. Evaristo Xavier dâ^ Veiga,

de 7 de Abril do corrente anno, resignando
o cargo de presidente da Secção de Industria
Fabril, para que fora nomeado, pelos motivos
que allega. O Conselho acçeitou com pezar
a escusa, e passou* a presidência ao secreta-
rio da Secção. *

35

Da presidência da provincia das Ala-
gôas, de 28 de Maio do mesmo anno, remet- jtendo um exemplar do relatório com que o(
Dr. Aristides Augusto Milton passou a admi-*
nistração ao Dr. José Cesario de Miranda
Monteiro de Barros, a 6 de Janeiro.

Da presidência da província do Rio
Grande do Sul, de 7 de Junho do mesmo
anno, transmittindo um exemplar do rela-
torio com que o Dr. Rodrigo de Azambuja
Villanova passou a administração ao Barão
de Santa Tecla, em 9 de Agosto do anno
passado.

Da directoria da Associação Protectora
da Infância Desvalida, de Santos, de 12 de
Junho do corrente anno, communicando ter
sido solemnemente installada naquella cidade
a 13 de Maio ; remettendo os respectivos
Estatutos e dando conta dos fins para que
fora fundada na quadra epidêmica que atra-
vessou a cidade ; esperando que esta Socie--
dade não deixará de auxilia-la na empreza.
O Conselho agradece a communicação, que
será tomada na devida consideração.

Recebidos com agrado e enviados os
exemplares á Bibliotheca.

ORDEM DO DIA

O Sr. presidente deu a palavra ao
Sr. Sadock de §á, inventor do apparelho de-
nominado—Previdente Sadock—qne disse :
te-lo inventado convencido, pela leitura das
folhas diárias, muitas das quaes tinha em
seujpoder, e que não passava a lêr para não
cansar o auditório, de que a violação das
fechaduras é uma industria que convém ani-
quilar; poi's, por meio de gazuas, chaves
falsase.outros instrumentos de que se servem
os malfeitores, introduzindo-os no orifício das
fechaduras, conseguem elles dar volta ã
lingueta e abrir as portas.

J. a.

' 
¦¦:¦¦¦2-i2
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Para conseguir o seu intento pareceu-
lhe necessário collocar um aviso de alarma
junto ás fechaduras das portas, e ao mesmo
tempo um obstáculo á entrada de qualquer
instrumento, para que o aviso fosse dado
antes de aberta a porta; não satisfeito cotn
isso estabeleceu as cousas de modo que, inu-
tilisado o obstáculo e introduzida a gazúa ou
chave falsa, á primeira volta a lingueta dará
o signal ; dispóz tambem o seu apparelho de
maneira a dar uma forte descarga electrica
no indivíduo que ousar arredar o obstáculo
do orifício com o fim de ahi introduzir qual-
quer instrumento.

Quando a luz electrica custar mais ba-
rato, poder-se-ha adaptar ao apparelho mais
este melhoramento, produzindo-se aquella no
momento em que este funccionar, para o que
é necessária uma forte bateria ou accumu-
ladores, que só podem ser fornecidos por
grandes potências electricas.

j Comparando o apparelho de sua inven-
ção com o chamado—Pega-laãrão—]k conhe-
cido, lembra o Sr. Sadock que o primeiro
funeciona desde que se tocar no tapador,
continua a funccionar com o movimento da
lingueta e emquanto a porta estiver aberta ;
entretanto que o segundo só dá o signal de-
pois de aberta a porta, isto é, quando o ga-
tuno já está dentro de casa.

Versando o seu privilegio somente sobre
o que se acha descripto no relatório que lhe
servio de base, passou o Sr. Sadock a fazer
a leitura deste, afim de poder-se bem com-
prehender o modo de funccionar do seu ap-
parelho. O relatório acha-se publicado no
Diário Official de 5 de Janeiro de 1889, e o
privilegio foi concedido por Decreto de 3 de'Novembro de 1888.

Em seguida passou o orador a fazer ex-
pendências sobre o seu apparelho, e ao ter-
minar agradeceu aos membros do Conselho,
ás pessoas que tinhão comparecido a seu con-
vite e a convite da Sociedade e ao beneme-
rito presidente desta, a benevolência com
que o tinhão recebido e a attençao que lhe
havião prestado.

O Sr. presidente; .or sua vez agradeceu
ao Sr. Sadock, em nome da Sociedade, ter-

: lhe proporcionado ensejo de conhecer o seu
apparelho, e ¦ declarou que procurará pelos
meios a seu lcance concorrer para o bom
resultado de tão útil e moralisadora inven-
ção, e encerrou a sessão.

." ; SaladassessõesdaSociedadeAuxiliadora
de Industria Nacional em 1 deJálhodel8£9.

Dr. Nicolau Joaquim Moreira, presiden-
te. Augusto Alvares de Azevedo, servindo de
secretario adjunto —Henrique Eduardo Nas-
centes Pinto. , . >; ,' 

.í-yte'

Descripção do apparelho previdente Sadock

Este apparelho faz, por meio das cor-
rentes electricas, funccionar as campainhas
collocadasno interior das casas, transmit-
tindo ao mesmo tempo a chave falsa, e que
tentarem introduzir na fechadura, umchoqut
electrico, que pôde ser mais ou menos in-
tenso segundo a potência da pilha, sendo
assim constituído :

Um tapador articulado por um eixo
(figs. Aa) constituindo uma peça inteiriça de
metal o collocado perpendicularmente por
fôra da porta, veda o orifício da entrada da
chave na fechadura.

No tapador ha um botão h para po-
der-se raove-lo com os dedos.

O eixo atravessa a poi ta pela parte
superior da fechadura e tem no extremo
opposto ao tapador um quadrado e uma rosca
que fica saliente á face interna da porta ; no
quadrado adapta-se o supporte do roçador o,
sendo fixado por porca e contra-porca IV, as
quaes atarrachão naquella rosca, tudo de
metal, ficando tambem por essa fôrma a
peça inteiriça presa á porta.

O roçador b affecta a fôrma de um cubo ;
tem dous lados revestidos de metal, efeito
de ebonite'e ligado ao supporte por um para-
fuso de metal.

Em um dos lados revestidos de metal
adapta-se um parafuso para fixar a. canto-
neira o' a que se prende um dos lados da
mola espiral antagonista e', tndo de metal.

Sobre o lado superior do roçador ada-
ptão-se dous parafusos para fixarem a mola
tangente d' atravessando o mesmo raçador
a cavilha de contacto u, tudo de metal.

As lâminas flexíveis c/que estabelecem
pelo deslocamento do tapador, os contactos
cora a eavilha e com o supporte, estão fixas
á porta, cada uma por dous parafusos, affé-
ctando ambas a fôrma curva, tudo de metal.

. A barra de ligação g é atravessada por
tres parafusos: um para fixa-la á porta,
outro para ligar um fio conduetor, e o ultimo
para prender ao mesmo tempo um dos lados

ida mola espiral antagonista e um fio con-
jduetor, tudo de metal.
j ; O commutftdor de duplo effeito (fig. C) é
de ebonitê, tem "a fôrma de uma cantoneira
e é ligado á porta, por meio de dous para-
fusos, ficando junto á," fechadura e paralle-
lamente á haste.¥.

Ao commutador estão presas tres cha-
pas e e' e1'' cada uma^ com um parafuso met-
tido debaixo para cima, tudo de metal.

Entre as chapas e' e" existe um orifício
conico para receber a chave de metal com
cabeça de ebonite ã. i
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t Sobre a chapa e'f- está soldada a laminaflexível fe. Esta lamina é abaixada pelahaste 6 que por subordinada ao movimento
da hngueta da fechadura, onde está atarra-chada, obriga-a assim a tocar no parafuso decontacto com ponta de platina fe, tudo demetal.

A lamina flexível é ainda revestida deebonite na parte que é roçada pela haste,
afim de evitar que a corrente passe para a
mesma haste.

O parafuso de contacto k atarracha
na chapa ee pôde ser afastado ou approxi-
mado da lamina flexível.

O electrode positivo da pilha liga-se a
um dos parafusos da lamina flexível c.

Entre a barra de ligação g e o botão r
da bobina (fig. B) ha um fio conductor.

Do mesmo botão parte outro fio con-
ductor para o botão x da campainha.

Do botão x' da campainha parte outro
fio para o botão s da bobina.

Deste botão parte o electrode negativo,
que fecha o circuito.

Do botão t da bobina parte um fio paraterra, e entre o botão t' da mesma bobina e o
parafuso v da fechadura ha outro fio, partindoainda do mesmo parafuso outro fio que vai
ter a um dos parafusos da lamina flexível/.

Finalmente, do commutador parte um
fio que está ligado ao parafuso da chapa e'
para o polo negativo da pilha.

A chave Ò da fechadura do apparelho
tem oannel isolado, e para ser introduzida
no orifício competente pelo lado externo
mantem-se o tapador seguro com a chave d,
que deve andar com a pessoa que tenha de
abrir a porta.

O registro (fig. 1) éum disco que con-
stitue com o rodete dentado uma peça intei-
riça, sendo atravessado por um parafuso que
lhe serve de eixo, e movido alternativamente
pela mola tangente tV. O disco é dividido
em 10 partes iguaes que correspondem ao
numero de dentes do rodete. O contra-dente
articulado a' é atravessado por um parafuso
que lhe serve de eixo.

A mola-retem do contra-dente w é presa
a um resalto por meio de uma fenda.

A placa m recebe o eixo do registro, o
do contra-dènte e o resalto dá mola-retem
sendo ligada á porta pelo parafuso eixo do
registro e por um outro, menor, tudo de
metal.

A caixa de metal (fig. F) tapa total-
mente o apparelho^pelò lado ^interno da
porta, a qual é aparâfusada com toda a se-
gurança por meio de quatro parafusos, tendo,
além dos orifícios necessários a estes para-
fusos, mais dous: um.para a entrada da" chave

na fechadura e outro para observar-se os
números do disco, sendo tudo de metal.

As condições a que deve satisfazer o
apparelho são obtidas por meio da seguinte
combinação:

O tapador articulado A transmitte o
movimento ao roçador 6, o qual, com este
movimento, roça na lamina c estabelecendo
o circuito, que será interrompido desde <,ue
o tapador, uma vez afastado do orifício da
fechadura, volte á sua primitiva posição
pelo effeito da mola antagonista c'.

Estabelecido por esta fórma o circuito,
a campainha fig. D dará immediatamente o
signal de que procurarão destapar o orifício
da entrada da chave, sendo este resultado a
primeira condição a que deve satisfazer o
apparelho.

Afastado o tapador natural ou violen-
tamente, afim de introduzirem na fechadura
qualquer chave qne não seja feita como a do
apparelho, transmittir-se-ha á mesma chave
a carga electrica da corrente induzida, rèce-
bendo assim um choque a pessoa que a se-
gurar, sendo este resultado a segunda con-
dição a que deve satisfazer o apparelho.

Se o tapador não funccionar por qual-
quer accidente ou violência, a campainha
deixará de dar signal por este meio, mas
desde que a chave mova o linguete da fe-
chadura, mover-se-ha também a haste 6' a
qual estabelecerá o circuito por meio das cor-
rentes do commutador c e então temos ainda
satisfeita a primeira condição. Para inter-
romper o circuito assim estabelecido afim de
annullar o choque, basta a chave d estar col-
locada no orifício do commutador, como se vê
no desenho, podendo por esta fórma estar
todo o apparelho isolado durante, as horas
que se tornarem precisas.

O disco numerado que se observa no
apparelho e que está indicado no desenho sob
a fig. 1, é uma peça accessoria que serve
para registrar até 10 vezes que o tapador fôr
desviado.

Este disco está ligado a um rodete que
é tangido por uma lamina d' afim de faze-lo
gyrar, e a sua utilidade é constituir um meio
para sabermos se abrirão a porta ou des-
viárão simplesmente, o tapador; para isso
porém, é preciso que se tenha observado o
numero que ficou ao fechar-se a porta.

Em resumo, reivindico como pontos e cá-
racteres constitutivos da invenção:

1. ° Um apparelho para ser posto junto
ás fechaduras das portas, de modo a vedar o
orifício da entrada da chave, tendo por fim
fazer funccionar com applicaçao das corren-
tes electricas as campainhas colloeadas, no
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interior das casas, estabelecendo o circuito
por meio de contactos metallicos.

2." Funccionamento mecânico dos con-
tactos pelo movimento do tapador A e tam-
bem por meio da chave introduzida na fe-
chadura;

7 3.° Transmissão da carga electrica da
corrente induzida a qualquer chave que não
seja feita como a do apparelho, variando a
intensidade da carga, segundo a potência da
pilha.

4." Verificação da deslocação do ta-' 
pador até 10 vezes, pelo registro numerado
do apparelho.

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de
1888.— Manoel Saãock ãe Sâ.

o Sr. presidente declarou não haver sessão,
do que para constar se lavrou o presente
termo.

Sala das sessões da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional, em 1 de Agosto
de 1889.—Dr. Nicolau Joaquim Moreira,
presidente.— Augusto Alvares de Azevedo.
Henrique Eduarâo Nascentes Pinto, ser-
vindo de secretario adjunto.

Sessão do Conselho Administrativo em 1
de Agosto de 1889.

PRESIDÊNCIA DO EXM. SE. CONSELHEIRO DR.
NICOLAU JOAQUIM MOREIRA.

Presentes os Srs. membros do conselho:
conselheiros Drs. Nicolau J. Moreira e Nas-
centes Pinto, Dr. Pessoa de Barros, Com-
mendadores Botelho, Hermida Pazos e Hen-
rique Nascentes, Valentim e Motta Teixeira,
o Sr. presidente mandou proceder á leitura
do expediente, que constou do seguinte :

Publicações recebidas com agrado e en-
viadas á Bibliotheca:

«Questões de Direito» por A. d'E. Tau-
nay (Senador do Império); Reglement et
Programine de 1'Exposition Internacionale
Rurale et Agricole que Ia Société Rurale
Argentine inaugurerále 20 de Abril de 1890
dans Ia Ville de Buenos Aires;» e «Relatório
do Meteorito do Bendegó», offerecido pelo
Chefe da Commissão.

Officio da presidência da provincia do
Rio-Grande do Sul, de 9 de Maio do cor-
rente anno, transmittindo um exemplar da
Falia que dirigiu o Dr. Joaquim Galdino
Pimentel á Assembléa Provincial por oceasião
de ser installada a Ia Sessão da 23a legis-
latura em 1 de Março do mesmo anno.— Re-
cebido com agrado e enviado o exemplar á
Bibliotheca.

Idem do Dr. Pessoa de Barros, Di-
rector dos Cursos da Sociedade, de 1 de Julho
do mesmo anno, remettendo o mappa de
freqüência dos alumnos das escolas a seu
cargo, durante o Io trimestre do corrente
anno lectivo.— A Redacção do Auxiliador.

Não se achando reunido numero legal
de membros do Conselho, de conformidade
com o artigo 16 dos estatutos da Sociedade,

Sessão do Conselho Administrativo em
IG de Agosto dc 188»

PRESIDÊNCIA DO EXM. SR. CONSELHEIRO
DR. NICOLAU JOAQUIM MOREIRA

Presentes os Srs. membros do conselho:
conselheiros Drs. Nic lau J. Moreira e Nas-
centes Pinto, Drs. Alvares de Azevedo e
Pessoa de Barros, Henrique Nascentes e
Motta Teixeira, não se tendo reunido nu-
mero legal de conformidade com o artigo 16
dos estatutos da Sociedede, o Sr. presidente
mandou proceder á leitura do expediente,
que constou do seguinte :

Publicações recebidas com agrado e
enviadas á Bibliotheca :

Monitor Snl-Mineiro de 4 e 11 de Agosto
e Gazeta ãa Bahia de 26 de Maio a 28 de
de 1889, Julho.

Officio do 1" Secretario do Instituto His-
torico e Geographico Brasileiro, de 30 de
Julho ultimo, offerecendo uma medalha de
prata cunhada para commemorar a promul-
gação da áurea lei de 13 de Maio de 1888,
que extinguio a escravidão no Brazil.—Rece-
bido com especial agrado, mandando-se, por
indicação do Sr. Dr. Pessoa de Barros, pre-
parar um quadro em que fosse a medalha
exposta na sala das Sessões da Sociedade.

Lamentando a perda de mais um mem-
bro do Conselho, na pessoa de José Ricardo
Moniz, que tão bons serviços prestara â So-
ciedade em épocas difficeis para esta e mais
felizes para elle, e consignando aqui um voto
de pezar pela inesperada morte desse com-
panheiro de trabalho sempre prompto, onde
quer que pudesse ser útil, o Sr. piesidente
suspendeu a sessão.

Sala das Sessões da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional em 16 de Agosto
de 1889.—Dr. Nicolau J. Moreira, presi-
dente.—Augusto Alvares de Azeveão.—Hen-
rique Eãuârão Nascentes Pinto, servindo de
secretario adjunto.

*¦• -:
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Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional

em 20 de Agosto de 1889
• Tendo o Sr. Dr. Evaristo-Xavier da

Veiga, em officio de 7 de Abril ultimo, lido
em sessão do Conselho administrativo do Io
de Julho, resignado o cargo de presidenteda Secção de Industria Fabril, pelos motivos
queallegou, declarou o Exm. Sr. conselheiro
presidente da Sociedade,que passava a V. S.
a presidência da dita Secção, e ordenando-
me que assim o communicasse a V. S., cha-
ma a sua attenção para a proposta de fede-
ração de sociedades congêneres, apresentada
pelo Centro Agrícola Industrial de Pelotas,
em officio do Io de Agosto do anno próximofindo e que ainda depende do parecer dessa
Secção.—Deus guarde a V. S.—Ulm. Sr.
commendador José Maria Teixeira de Aze-
vedo, presidente interino da Secção de Indus-
tria Fabril.—O escripturario, João da Motta
Teixeira.

Sessão do conselho administrativo em
1« de Setembro de 1 S8i>

presidência do exm. sr. conselheiro
dr. Nicolaü Joaquim Moreira

Presentes os Srs. membros do conselho:
conselheiros Drs. Nicoláu J. Moreira e Nas-
centes Pinto, Drs. Alvares de Azevedo,
Pessoa Barros e Portugal, commendadores
Botelho, Hermida Pazos, Bittencourt da.
Silva e Henrique Nascentes, capitão Re-
zende, Motta Teixeira e o sócio effectivo,
major Braz J. da Silveira, o Sr. presidente
declarou aberta a sessão.

* Lerão-se,' fôrão postos em discussão e
approvadas a acta da sessão antecedente,
effectuada em 1 de Julho e os termos das de
1 e 16 de Agosto de 1889.

expediente
Fôrão recebidas com agrado e enviadas

á bibliotheca as seguintes publicações:
Diário da Bahia, de 7 a 22 de Agosto;
Monitor Sul Mineiro, de 1 a 8 de Se-

tembro de 1889 ;
A Imigração, boletim n. 58 ; e um prós-

pecto do compêndio da Historia da Civili-
sação desde os tempos mais remotos até a
actualidade.

Lerão-se as seguintes propostas:
« Proponho para sócio effectivo o Sr. Au-

gusto de Souza Mello, lavrador residente na
Bemposta. Sala das sessões da sociedade
Auxiliadora da Industria Nacional em 2 de
Setembro de 1889—Manoel da Motta Tei-
xeira— " .,,,

« Proponho para sócio effectivo o Ulm.
Sr. Manoel Alexandre de Oliveira, cidadão
brazileiro, commerciante, morador na rua da
Assembléa n. 62. Sala das sessões da sociç-
dade Auxiliadora das Industria Nacional em
2 de Setembro de 1889.—O sócio remido
major Braz Joaquim da Silveira.— »

Vencida a urgência pedida, passou-se á

ORDEM DO DIA
E fôrão postas em discussão e appro-

vadas as duas propostas transcriptas a
cima.

Em seguida o Exm. Sr. conselheiro
Dr. Nicoláu Joaquim Moreira na qualidade
de presidente da commissão central Brazileira
para a exposição universal de Pariz, com-
municou ao conselho que, a pedido do syndi-
cato Brazileiro em Pariz, tinha-se dirigido ás
redacções de diversas folhas diárias desta
capital, as quaes promptamente prestarão-se
a publicar annuncios, convidando os Srs. ex-
positores, que tinhão concorrido aquella ex-
posição, a declararem os preços paios quaes
estavão dispostos a ceder os objectos ex-
postos.

A convite do mesmo Sr. conselheiro, deu
contao Sr. commendador Bittencourtda Silva,
membro da commissão executiva da expo-
sição, das providencias tomadas no intuito
de obter dos Srs. expositores os esclareci-
mentos necessários.

Inteirado o conselho e nada mais ha-
vendo a tratar, o Sr. presidente encerrou a
sessão.

Sala das sessões da Sociedade Auxi-
Iiadora da Industria Nacional, 16 de Se-
tembro de 1889.—Dr. Nicoláu Joaquim
Moreira, presidente. —Dr. Agostinho José de
Souza Lima, servindo de secretario adjunto
Henrique Eduardo Nascentes Pinto.

Officio dirigido ao Exm. Sr. ministro da
agricultura

Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional
23 de Setembro de 1889

Ulm. eExm. Sr.
Permitta V. Ex. que, na qualidade de

presidente da Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional, leve ao conhecimento e
sujeite ao seu esclarecido juizo, como já o fiz
no relatório que tive a honra de dirigir ao
mini&terio da agricultura, em Abril do cor-
rente anno, as difficeis circumstancias em
que se acha a referida sociedade.
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A' V. Ex., que tanto se interessa pelas
cousas do paiz, não serão desconhecidos,
creio, os relevantes serviços que, por longos
annos tem a Sociedade Auxiliadora da Indus-
tria Nacional prestado á pátria e ao governo
imperial, já consultando com seus pareceres
sobre multiplices e variados assumptos da
industria nacional e estrangeira, já forne-
cendo proveitosas informações para a con-
cessão de patentes de privilégios, já fazendo
surgir de seu seio instituições que honrão o
paiz como sejão o Instituto Histórico Geo-
graphico e Etnographico Brazileiro e o Im-
perial Instituto Fluminense de Agricultura,
já finalmente levando, por sua iniciativa, o
Brazil a figurar pela primeira vez, na grande
exposição universal de Londres, e na actua-
lidade contribuindo com os seus esforços para
que o mesmo abrilhante com a sua presença
esse immenso festim industrial com que a
França celebra o centenário da proclamação
dos direitos do homem.

Arrastada pelo seu espirito patrioco, a
Sociedade Auxiliadora desde o seu inicio
julgou dever difundir pelo paiz os conheci-
mentos industriaes qne salientes e profícuos
se mostravão no mundo europêo, e neste in-
tuito fundou o Auxiliador da Industria Na-
cional, repositório dos trabalhos da associação
e campo onde espanejárão seus talentos os
nossos mais illustrados concidadãos como
fôrão : Jerumerim, Taunay, Gestas, Cunha
Mattos, Burlamaqui, Abrantes, Rio Branco
e tantos outros não menos illustres, sendo
que este repositório, augmentado de dia em
dia, ao começar do corrente anno, entrou no
quinquagesimo sétimo anno de sua exis-
tencia.

Ao crear o Auxiliador, a sociedade
fundou uma bibliotheea procurando enrique-
ce-la, entretendo relações com as associações
congêneres nacionaes e estrangeiras.

E ainda não satisfeita, a sociedade, acre-
ditando ser a instrucção a água .lustrai do
espirito e que desgraçado se torna o paiz em
que o homem malvado encontra por collabo-
rador o homem ignorante, logrou em 1871
estabecer uma escola nocturna da instrucção
primariae industrial para adultos.

Não ha necessidade, Exm. Sr., de en-
carecer os serviços prestados por esta insti-
tuição, apezar do limitado espaço que occupa
e dos poucos recursos de que dispõe a socie-
dade; o seu valor intrínseco está no facto de
haver, desde sua fundação até o presente,
distribuído instrucção a perto de 5000 adultos
a quem por desidia dos pais ou por falta de
meios se negara, na idade conveniente, esse
elemento de progresso moral, intellectual,
social e humanitário.

A Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional, Exm. Sr., cuja existência dêve-se
ao benemérito cidadão Ignacio Alvares Pinto
de Almeida que a iniciou em 1816 e por
cujos esforços desceu ao campo das reali-
dades em 20 de Maio de 1820, autorizada a
funecionar por decreto imperial de 1825 e
celebrando sua primeira sessão em 28 de Fé-
vereiro de 1828, conta, como se vê, 73.
annos de vida espiritual sendo 69 de exis-
tencia real, legal, positiva e operaria.

Pois bem, Exm. Sr. essa sociedade cujo
rápido esboço histórico acabo de fazer, ella
que sempre foi louvada pelo governo imperial
perante o corpo legislativo tem necessidade
de dirigir-se a V. Ex. reclamando em seu
favor alguns auxílios sobre os pontos que
passo a enumerar.

O prédio em que funeciona a Sociedade
é próprio nacional e exige urgentes repara-
ções para q-ue não se arruine de todo, de-
vendo ser pintado de novamente, não só para
conservação e decência do edifício mas ainda
como recurso hygienico pois que alli tra-
balhão as aulas todas as noites e reside a
familia do porteiro.

A bibliotheea da Sociedade que deveria
ser uma das mais ricas do paiz acha-se em
estado denem ao menos poder ser consultada.
O local por ella ocetipado é escuro, humido e
de solo lageado, condições favoráveis a dete-
rioração dos livros.

Converia, portanto, para resalvar o que
ainda de sofrível existe na bibliotheea,
aproveitando o terreno que se acha nos fundos .
do prédio, levantar-se um primeiro esegundo-
pavimento, divididos em largos salões es-
clarecidos e arejados e que servissem tambem
para o desenvolvimento das aulas visto serem
numerosos os indivíduos que procuráo matri-
cular-se e que não são admitfcidos por ca-
rencia de espaço.

Para acodir a estas e outras necessidades
a Sociedade não dispõe de recursos suffici-
entes. A falta de concurrencia de sócios qne
entrassem com as jóias e mensalidades; a
diffículdade na cobrança destas apezar dos
esforços empregados, a reducção dos juros
das apólices e a creaçao humanitária e civi-
lisadora da Escola Nocturna de Adultos per-
turbarão a3 finanças da Sociedade e já terião
compromettido sua' existência se o actual
tbesoureiro, Commendador José Botelho de
Araújo Carvalho, não salvasse com o seu
bolsinho as difficuldades da Associação, adi-
antando as sommas necessárias^

E' verdade que a Sociedade recebe do
governo 6:000* annualmente, mas se esta
verba quando votada pela Assembléa Geral
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satisfazia os reclamos do serviço, não com-
porta as circumstancias da actüalidade mes-
mo entrando a Sociedade com uma quantiamaior do que a da verba consignada:

Examinando o orçamento da receita edespeza que appenso remetto a V. Ex. re-
conhece-se a existência de um déficit de
mais de 900*?' e isto apezar das maiores
economias, de se haver diminuído por metade
a edição do Auxiliador e as assignaturas
das Revistas estrangeiras e do Thesoureiro,
que serve, ha 21 annos, ter desistido, em
beneficio da Sociedade, da quantia de
400$ que o orçamento lhe marca paraquebras.

Para regularisar o estado financeiro da
Sociedade o que conviria fazer?

Dispor de algumas apólices?
Este acto acarretaria a restricçâo dos

recursos da Sociedade, indo annualmente
atrofiando-a.

Suspender a publicação do Auxiliador?
Mas uma Sociedade votada a instruir o

povo e auxiliai* as industrias do paiz, sem
um órgão de publicidade seria improficua em
seus fins, aggravando-se ainda o facto
quando se trata de uma Revista que conta
57 annos de vida.

Fechar a Escola Nocturna de Adultos ?
Esta medida seria estancar uma fonte

de instrucção onde já tem saciado a sede
inteliectual, como já fiz vêr, perto de 5,000
indivíduos.

;,, Não sendo adoptavel nenhuma destas
medidas despertão-se duas outras ; a recon-
strucÇao.do edifício pelo governo imperial e
o augmento da verba pela Assembléa Geral
sendo^iíegte intuito que ouso, em nome da
Sociedade, dirigir-me a V. Ex. seguro de
que atíencíehdo as razões apresentadas não
deixará de fazer justiça, vindo em auxilio
da Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional que não pôde deixar de ser consi-
derada benemérita.

Aproveito a oecasião para apresen-
tar a V. Ex. os protestos de,meo respeito e
distineta consideração.

lllm. Ex. Sr. Conselheiro Lourenço
Cavalcanti de Albuquerque ministro e se-
cretario dos negócios de agricultura, com-
mercio e obras publicas.

Dr. Nicolau' Joaquim Moreira.

Exposição universal de Pariz
Commissão executiva da Exposição Brazileira

preparatória da Universal de Pariz.

Rio de Janeiro 24 de Setembro de 1889.
Exm. Sr.—Temos a honra de enviar a

V. Ex. a inclusa cópia do officio que foi di-
rígido ao Sr. A. Michel, representante da
commissão executiva brazileira na exposição,
de Pariz, capeando a nota dos expositores,
que acudirão ao appello da commissão fran-
co-bi azileira, relativamente ao destino dos
seus produetos ; e bem assim os documentos
comprobativos das despezas feitas por esta
commissão, enviando cohjunctamente o saldo
de 1685Í200, conforme V. Ex. verá das
contas e relação juntas.

Servindo-nos da opportunidade, reite-
ramos a V. Ex. os protestos de nossa respei-
tosa estima e mui distineta consideração. —
Deus Guarde a V. Ex.-Exm. Sr. Conse-
lheiro Dr. Nicolau Joaquim Moreira, M. D.
vice presidente da commissão central brazi-
leira da Exposição Universal de Pariz. —A
commissão executiva, F. J. Bethencourt da
Silva.—André de Oliveira.

COPIA.—Commissão executiva da ex-
posição brazileira preparatória da universal
de Pariz. Rio de Janeiro 27 de Agosto de
1889.

lllm. Sr. —Dando cumprimento á cir-
cular, que, em nome do commissariado geral,
V. S. dirigia á commissão central, solici-
tando poderes para a desponibilidade de pro-
duetos brazileiros, ainda não destinados, en-
viamos-lhe a inclusa relação, contendo o
nome do expositor, natureza do produeto e
destino, ficando a nosso cuidado, remetter
com a maior brevidade, outras quaesquer
informações dos expositores, que até agora
não acudirão ao appello desta commissão.

Reiteramos a V. 8. os protestos de nossa
estima e distineta consideração.

Deus Guarde a V. 8.—lllm. Sr. com-
mendador Alfredo Micbel, M. D. represen-
tante da commissão executiva brazileira na
exposição de Pariz. — (Assignados), F. J.
Bethencourt da Silva.—André de Oliveira.

Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro

Em 14 de Setembro de 1889.

lllm. e Exm. Sr.
Tenho a honra de devolver á V. Ex. as

obras impresxas, que como officio de V. Ex.
de 24 de Maio de 1888 fôrão remettidas a



200 O AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL

esta sociedade pela Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional para figurarem na Ex-
posição de Geographia Sul-Ainericana, ca-
bendo-me, de ordem de S. Ex. o Sr- Presi-
dente, agradecer á V. Ex. o valioso concurso
que servio-se prestar á Sociedade de Geo-
graphia com a exposição das referidas obras.

Deus guarde á V. Ex.
Illm. e Exm. Sr. Conselheiro Dr. Ni-

colau Joaquim Moreira, presidente da so-
ciedade Auxiliadora da Industria Nacional.

0 Secretario,
Dr. A. de Paula Freitas.

Industria agricola
Ministério dos Negócios da Agricultura,

Commercio e Obras publicas—Gabinete—
Rio de Janeiro, 9 de Setembro de 1889.

Illm. e Exm. Sr.—Tendo á vista a
conveniência de fomentar a producção do
cacau, desejo que V. Ex., ouvindo pessoas
competentes na cultura e na exportação do
artigo, me exponha com toda particularidade
o estado e as condições de semelhante ramo
de trabalho, fazendo acompanhar a sua expo-
sição por dados estatísticos referentes ao
ultimo decennio e indicando quaes os auxi-
lios ou favores necessários á fundação de fa-
bricas de chocolate, caso a sua organisação
nessa provincia posssa alcançar elementos
de prosperidade capazes de assegurar ao ca-
pitai, de que necessitarem, remuneração sa-
tisfactoria.

A estas informações accrescentará V.
Ex. quaesquer outras que lhe parecerem
úteis para dar a conhecer o estado da refe-
rida industria agricola, as suas tendências
de progresso e os meios de lhe facilitar o
desenvolvimento.

Deus guarde a V. Ex.— Lourenço Ca-
valcanti de Albuquerque.—Sr. presidente
da provincia do Amazonas.

—De igual teor ao presidente da pro-
vincia do Pará.

Ministério dos Negócios da Agricultura,
Commercio e Obras publicas —Gabinete—
Rio de Janeiro, 9 de Setembro de 1889.

Illm. eExm. Sr. —Constitue a expio-
ração da seringueira (siphonia elástica) a
principal fonte da riqueza dessa provincia e
muito úteis poderão ser, portanto, providen-
cias adequadas que tenhão de a melhorar as
condições de semelhante ramo de trabalho,

já quanto á sorte da. população que se em-
prega no preparo da borracha, já pelo que
toca á conservação dos seringaes, á funda-
ção de outros nas localidade* onde se fizerem
sentir effeitos de devastação, aperfeiçoa-
mento dos processos do fabrico, repressão
de toda fraude que, com damno do commer ¦
cio honesto, deprecie o producto, etc.

Deseja o governo imperial, quanto cou-
ber na esphera dos poderes públicos, e sem
nenhum constrangimento para a liberdade
industrial, prover a este respeito, e para tal
fim espera que V. Ex., ouvindo pessoas com-
petentes pela experiência adquirida, infor-
me minuciosamente :

1°. Quaes as condições actuaes da pro-
dução da borracha, regiões onde se effectua
a extracção, processos mais geralmente ap-
plicados, numero de individuos que se em-
pregão na extracção, valor e regimen dos
salário*', condições do transporte, interme-
diários de que se serve a industria, etc;;

2o. Effeitos produzidos pela ntilisação
da? seringueiras e providencias conducentes
a impedir a devastação ;

3°. Regiões que pela abundância dos
seringaes assegurão á industria desenvolvi-
mento permanente, distancia a que se achão
dos mercados, e meios convenientes a ga-
rantir pela cultura a permanência da pro-
ducção ;

4°. Regimen de impostos provinciaes e
municipaes a que se acha submettida a ex-
portação da borracha;

5°. Tentativas empregadas para melho-
rar o fabrico e utilidade de prêmio para des-
pertar nesta direcção o espirito de invenção;

6o. Dados referentes á producção do ul-
timo decênio.

Taes indicações não limitarão a liber-
dade de apreciação de V. Ex., sendo tão
somente destinadas a dar idéa dos pontos
acerca dos quaes carece o governo de infor-
mações positivas, que V. Ex. completará
conforme julgar conveniente ao empenho de
estimular tão importante ramo da industria
extractiva e de assegurar-lhe elementos de
prospero futuro.

O que tudo confio do seu esclarecido
zelo.

Deus guarde a V. Ex.—Lourenço Ca-
valcanti de Albuquerque. — Sr. presidente
da provincia do Pará.

—De igual teor ao presidente da pro-
vincia do Amazonas.
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Mecânica Agricola
Serie de machinas agricolas descriptas

Arado Howard.
Apparelhos para a lavra a vapor.
Scarificador.
Grade em zig-zag de Howard.
Grade flexível de Howard.
Cylindros com agua para parques.Semeador de guano de Garrett.
Semeador a Garrett para todas as se-

mentes.
Enxada mecânica ou Houe de Garrett.
Segador (faucheuse) de Wood.
Ceifador (moissonneuse) enfeixador-au-

tomatico de Samuelson.
Machina de Howard para remover o

feno (Faneuse) com duplo effeito.
Ancinho mecânico (rateau) de Howard.
Almanjarra (manège) para machinas de

bater e limpar o trigo, por Sims.
Almanjarra (manègej para mover os

animaes, as machinas de descaroçar algodão,
etc, etc, por Sims.

Machinas de bater o trigo a vapor de
Sims.

Locomoveis de Sims.

Serie ãe motores hyãranlicos descriptos
Roda por cima.
Roda de lado.
Roda por baixo.
Turbina do systema Fontaine.
Turbina do systema Fourneyron.

Material completo para um estabelecimento
agricola

Não data de tempos mui remotos a ten-
dencia que no presente tanto se generalisa
para substituir a machina ao homem, tenden-
cia feliz e de grande futuro para os paizes
em que faltão braços como o nosso.

Com effeito, foi em 1851, na exposição
universal de Londres, que se revelou a idéa
actual de fazer do homem um servente in-
telligente de operários obrigados.'

O caracter destas machinas é a mais
considerável divisão do trabalho, assim como
o seu resultado a melhor execução no ser-
viço.

Todavia, são precisos ás vezes capitães
avultados para a acquisição de seu material
completo; e como nem sempre todo agricul-
tor os tenha, em Inglaterra evita-se este
embaraço pela locação, o que também já se
faz em França.

A introducção parcelaria ou isolada de
algumas de taes machinas não é inteira-
mente profícua, quando suppoem a acção

26

prévia ou indispensável de outras, formando
assim uma certa combinação conjuncta.

Na exposição desta memória tratarei do
material preciso para um estabelecimento
agricola em duas partes distinctas, a saber :

Seu material inferior.
Sou material exterior.
Como parece natural, preferi descrever

cada machina á proporção que me occúpasse
de seu emprego.

Disto resulta a vantagem de conhecer-
se immediatamente o apparelho e a maneira
de usar delle.

Apparelhos para a lavra
Estes apparelhos podem formar dous

grupos distinctos, para a lavra ordinária,
e para a lavra a vapor.

I. —Apparelhos para a lavra orãinaria
Pelo arado simples effectua-se a lavra

ordinária, que é uma das mais importantes
operações.

Arado Charupina aperfeiçoaão por
Moll. James e Freã. Howarã.

Os aperfeiçoamentos deste arado con-
sistem nos melhoramentos das partes mo-
veis e cortantes, na simplicidade, solidez e
diminuição do peso, o que lhe dá uma supe-
rioridade incon testada para os trabalhos
ordinários.

O fim dos esforços dos constructores foi
consegnir os resultados seguintes :

1°. Que o arado rompesse e revolvesse a
terra o melhor possível, e ao mesmo tempo
tivesse aptidão de empregar-se em terrenos
de differentes naturezas.

2°. Que tosse muito leve de arrastar-se
e adaptado a conservar-se limpo, lavrando
terras fortes e gommosas (terras grasses et
collantes).

3o. Fazer uma combinação entre a força
e a ligeireza, substituindo por toda a parte
onde possível fosse o ferro coado pelo batido.

4°. Que o apparelho fosse de um meca-
nismo bastante simples, para que o próprio
trabalhador on conduetor pudesse, em qual-
quer oceasiâo, trocar as peças quebradas ou
estragadas.

5°. Que se reduzisse ao minimo a des-
peza de sua conservação, devendo ser de
superior qualidade para es.e fim não só as
rêlhas (soes) como todas as peças que com
mais facilidade se gastão.

Estes arados são construídos dó ferro
batido.

Na parte posterior dos após (ages) des-
tes arados ha duas nervuras, o que fortifica
muito esta parte tão fatigada.

s. A.
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As. rabiças (manches) e o apo, sendo de
uma só peça de ferro batido, não podem
jogar; de sorte que não ha accumalação de
terra na parte de traz.

O cepo (sep) no qual se fixa a alavanca
da rêlha, é feito com bastante solidez para
resistir aos mais ásperos trabalhos ; a ala-
vançâ é encaixada de maneira a evitar-se o
seü, estrago ou quebramento.

A lamina (bobéche) da rêlha é plaina na
parte inferior, a fim de que não se fracture
e permitta ao arado correr livremente.

Os constructores adaptarão alavancas
de ferro batido na rêlha pp -a graduar a parte
delia que deve funccionar, á proporção que
se vai gastando.

Elias são parafusadas na sua extremi-
dade, o qne lhes dá muito mais força do que
têm as que são collocadas ao lado do arado.

Podem elevar-se ou descer-se tanto
quanto seja preciso para que sirvão.

Do modo por que estão ajustadas, são
muito sólidas e não se tornão movediças com
a deterioração.

Na disposição desta alavanca ha a van-
tagem de poder-se limpa-la, em qualquer
oceasião, pela facilidade da suppressão da
porca do parafuso (écrou) collocada na sua
extremidade, no entanto que a terra que
penetra no arado torna quasi imiteis as ala-
vancas fixadas lateralmente, pela difficul-
dade em desmonta-las.

As duas rodas, postas adiante e presas
ao apo, são desiguaes; uma maior que
a outra.

Elias são fixadas de duas maneiras dif-
ferentes, isto é :

.1*. Ou podendo ambas afastar-se ou
approximar-se do apo e descollocar-se em
altura.

2*. Ou a grande roda só afastando-se ou
approximando-se delle, no qual sé fixa a pe-
quena por um gancho, podendo-se então
mudar prompta e facilmente a altura desta.

Esta ultima disposição é tão simples
como ligeira.

Os depósitos de graxa destas rodas são
de cada lado guamecidos de cobertas, o que
obsta que a poeira penetre nelles, ou que a
graxa se escape.

As rodas e os eixos têm mais duração,
consomem, menos nnto e o attrito é menor.

As aivecas (versoirs) são feitas com uma
curva geométrica e muito esguia ; ellas são
de ferro ou de aço, e conservão-se sempre
limpas nas terras gommosas.

Este arado tem também a vantagem de
exigir pouca força, e traça com muita regu-
larídade os sulcos, para convenientemente
receberem a semente.

Seu dente (coutre) se fixa no apo por
meio de um gancho de ferro batido, que pôde
gyrar sobre o dito apo, e permitte ao dente
receber a inclinação que se pretenda dar-lhe.

Também esta disposição é simples e
solida.

O cortador de raizes (rasette), aceesso-
rio muito útil ao arado, prende-se igualmente
ao apo por uma bride de ferro.

Este melhoramento é de grande impor-
tancia para o arroteamento e para a lavoura
de campos cobertos de polhegal.

Se por acaso nesse trabalho o dente se
entupir, basta fixar a ponta da cadêa em
um buraco que se encontra no meio do apo.

Os preços dos arados de Howard varião
de 70 fr. a 200 fr.

Estas informações são as mais úteis e
importantes que pude colher sobre estes
apparelhos, relativamente â sua construcção.

Modo de trabalhar com o arado Howard
E' preciso que a pequena roda á es-

querda fique accommodada ou proporcionada
á profundida que se quer dar á lavra, e a
grande roda á direita, inclinada para o outro
lado, de maneira que o arado marche a
prumo.

Feito o ultimo sulco pela primeira dis-
posição das rodas, da qual já fallei, cumpre
voltar a pequena roda ao inverso, e na se-
gunda disposição po-Ja do lado opposto ao
apo, a fim de alinha-la com o dente.

Para que este arado funecione como
arado superficial (charrue araire) deve-se
tirar-lhe as rodas, pôr-lhe uma rêlha quehaja servido ; ajustar a alavanca nas arma-
ções inferiores e descer a cadêa de tiro.

Quando se haja de abrir sulcos estreitos
cora o arado funecionando com suas rodas-,
convém fazer o primeiro e o ultime, um após
outro, depois o segundo e o penúltimo, e
assim os mais para evitar-se a mudança d.;
rodas a cada instante.

Consegue-se fazer voltar o arado, pou-sando-o e inclinando-o sobre a grande roda.
Para cruzar a lavra onde haja combros-

tira-se as duas rodas, ou, se fôr preciso, se-
gura-se a grande roda,emparelha-se os cavai-
los junto do arado e abaixa-se a cadêa de tiro.

Substitue-se por uma unha (patte) a pe-
quena roda, quando se trabalha em terras
fortes, para que ella não fique entupida.

Põe-se um pedaço de couro entre o cepo.
e o apo, em torno da cavilha de diante ou de
traz, para endireitar o arado, se elle se in-
inclinar para um ou outro lado.

Se o terreno fôr muito duro, convirá ap-
parelhar os cavallos cerca de um metro dis*tante do arado e abaixar a cadêa de tiro ;
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más somente qnanto baste para conservar oarado a prumo.

Conforme esta instrucção, as rêlhas nãose quêbraráõ e os cavallos se fatigaráõmenos.
Se o terreno fôr duro ou pedregoso, em-

prega-se uma rêlha de ponta comprida e á
proporção que se fôr gastando, monte-se aalavanca nos encaixes superiores.

Nas terras argillosas e molles,usar-se-ha
de rêlhas de ponta cutta, collocar-se-ha a
alavanca nos encaixes inferiores e tambem
abaixar-se ha a cadêa de tiro, para que as
rodas não se enterrem.

Para as terras pegajosas, as aivecas e
as chapas lateraes de aço se cónservão mais
limpas que as de ferro coado.

Póde-se modificar á vontade a curva das
aivecas por meio de um varão parafusado,existente na parte posterior.

Quando se quizer assentar alguma peçade sobresalente, tal como a aiveca, será
preciso apertar todas as porcas de parafusosao mesmo tempo e progressivamente.

Pondo-SH alguma aiveca nova, cumpre
mudar-se a sapata {sabot), pois sem isto o
arado não caminha a prumo.

O cortador de raizes deve ficar bem postoe a prumo, porque convém que apenas roce
a superficie o menos profundamente que fôr
possível.

Quando se precisa de formar leiras para
certas plantas, póde-se empregar o arado, e
com elle traça-se a primeira linha e levanta-
se a terra correspondente com que depois
forma-se as leiras, devendo-se abaixar o cor-
tador de raizes quando passa-se a abrir se-
gunda linha.

Usa-se da cadêa com seu peso não só
quando se trata de colheitas e ceifas de po-
lhegaes, assim como nos arroteamentos.

Os arados, que levãona dianteira o seu
trem possuem a grande vantagem de dimi-
nuir o esforço do animal.

Estes arados podem converter-se em
instrumentos não só de revolver e arrancar
batatas, como tambem de juntar terra ao pé
das plantas, uma vez substituida a rêlha
pelas peças correspondentes.

Enxada mecânica. (Houe ou bineuse de
Garrett.

Este instrumento serve para cortar as
hervas más entre as linhas do semeador
Garrett.

As condições deste instrumento são as
seguintes:

1." As partes trabalhantes da machina
várião de distancia, conforme as necessi-
dades;

2/ Ellaé conduzida sobre duas rodas,
que podem ser postas mais ou menos dis"'.
tantes uma da outra, tal seja a sépa/mçâí©
que se lhes queira dar, para que não ma-
chuquem as plantas;

3." Quando se quer transportar ama»
china, suspende-se a acção do machinisfliò
por meio de uma alavanca, elevando-o assim
á uma altura notável acima do solo, ó ' 

qué
permitte faze-la caminhar sem funecionar;

4.a Quando a machina fnncoiona, seos
pés das enxadas têm sido suspensos pelosaccidentes do terreno, vêm ter ao seu logar
pela acção de um contrapeso;

5.a A machina tem um leme que a r«-
conduz ao logar, quando ella sahe fórá do
caminho.

A machina compõe-se de uma serie de
pés de exadas.

A roda do apparelho é disposta no eixo
como uma roda de carro, este eixo é cylin-
drico, e dobrado, e nas extremidades de
outro cylindro oco vêm se fixar por meio de
duas clavetas, as extremidades das ar-
vores; póde-se então fazer variar a largura
do espaço que se está trabalhando como se
quizer. pelo jogo das ditas clavetas.

Os pontos de apoio das partes que sup*
portão o trabalho estão sobre o eixo, e são
moveis em torno delle.

Um balancim balancier traz na sua ex-
tremidade anterior uma travessa, que cruza
a machina de um a outro lado.

Na parte inferior ha outra travessa for»
mada de duas talas reunidas por peças verti-
cães, no entanto que as talas da precedente
travessa são reunidas por peças oblíquas.

Estas travessas têm a fôrma de um tra*
pezio; e os pés das enxadas são postos ém
uma travessa superior.

Cada pé das enxadas depende de uma
alavanca, clavetada ou não, sobre a travessa
superior; póde-se assim conserva-las oü ap-
proxima-las, como se deseja.

Uma peça manejada por uma rosca de
parafuso e parallela ao eixo serve para go-
vernar a machina.

Nestas machinas, puxadas por um só'
cavallo, é apenas necessário o emprego de
um homem e de um menino.

Grade {hersé) em zig-zag de Howard
Depois destas operações segue-se o des-

torroamento que tem por fim preparar- o ter-
renodetal maneira que possa absorver as
matérias contidas no ar, destinadas a enri-
quece-lo.

A grade tem outro mister tambem,'
pois limpa a terra e serve para cobrir as
sementes.
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Agrade em zigzag de Howard, com-
põe-se de tres grades parciaes, reunidas
em uma balancinlia {palonnier).

Uma combinação de redentes (redans)
faz com que as porcas dos parafusos dos
dentes não possao desatarrachar-se, e assim
tem o instrumento tanta solidez como se
fosse de uma só peça.

Os dentes são dispostos para traçar
linhas com intervallos iguaes.

Oemparelhamento central dos cavallos,
tem uma vantagem que não offerece o empa-
relhamento ordinário, pois dessa fôrma a
marcha irregular dos cavallos não exerce
influencia sobre a regularidade do trabalho.

As grades parciaes prendem-se á balan-
cinha por meio de dous ganchos.

Esta disposição obsta que ellas montem
ou voltem-se umas sobre asoutras, ou pendão
para um lado nos trabalhos rudes ou nos
declives.

São providas de ganchos na parte de
detraz, para serem tiradas ao revéz, po-
dendo assim destorroar. os campos já plan-
tados, penetrando menos profundamente no
solo..

Ha destas grades com gonzos, o que
permitte vencer as dificuldades do terreno.

O preço destas grades são mui varia-
veis.

O n. 11. Para 2 ou 3 cavallos, de 112
k. de peso, custa com gonzos £ 4-6-0, sem
gonzos custa £ 4-0-0. O n. 00. Que corres-
ponde a grades muito leves do peso de 38
k. custa £ 2-10-0.

As outras são de preços e pesos inter-
mediarios.

Grade flexível ou de cadêas de Howard
As vantagens destas grades compara-

tivamente ás das outras, podem resumir-se
em diias, a saber :

1/ Um trabalho mais perfeito ;
2.a Maior duração.
Esta grade não se desarranja fácil-

mente; e quando aconteça quebrar-se ai-
guma cadêa, póde-se facilmente substitui-la
mesmo no campo de trabalho, em conse-
quencia da simplicidade de sua construcção.

Esta grade compõe-se de uma serie de
dentes em fôrma de trempe.

Estes dentes são mais compridos de
um lado que de outro, são tambem redondos
na parte posterior.

Por esta fôrma de dentes salientes pro-
porciona-se, como se quizer, a sua intro-
ducção ou profundidade no terreno.

A grade ajusta-se facilmente; e pôde
ser alteada de um ou de outro lado, assim

como encaminhada ou puchada para diante
ou para traz, conforme se queira trabalhar.

As tripeças destas grades, ligão-se por
meio de argolas e são presas a uma balan-
cinha.

Posto que de recente data, o uso destas
grades já está mui generalisado e são muito
satisfactorios os resultados obtidos.

A grade pequena para um cavallo e
cujas dimensões correspondão a 6 1/2 pés
de terreno de 80 k. de peso, e marca P L,
custa £ 2-15-0.

A mais larga para dous cavallos, cor-
respondente a 8 pés de terreno, com o peso
de 125 k. e marca F2, custa £4-00.

Scarificaãor
O intrumento que vou descrever é o

mesmo que se tem empregado nas proprie-
dades do Príncipe de Oalles, em Sandigham;
são seus fabricantes os Srs. William Bail e
filho.

Este apparelho é de ferro batido, seu
espeque (batis) é feito de uma só peça, e todo
elle ê solido e ligeiro.

Conforme o estado do terreno, diminue-
se ou augmenta-se a distancia de separação
entre os dentes.

Nelles póde-se ajustar pontas de largu-
ras differentes, de sorte que o mesmo in-
strumento pôde servir alternadamente como
tal, como cultivador e como saeho (sarcloir).

Ha uma alavanca de construcção simples
que serve para tirar da terra os dentes do
instrumento.

Um apparelho de 5 dentes custa 138
francos.

Um apparelho de 7 dentes custa 169
francos.

Um apparelho de 9 dentes custa 188
francos.

Serve o scarificador para revolver a
terra, abri-la perpendicularmente, scarifi-
ca-la emfim.

Quando substituie-se os seus dentes
pelo de um extirpador, modifica-se o seu fim,
pois então o instrumento serve para cortar
raizes.

Eis aqui o quadro demonstrativo das
variedades de scaiificadores e extirpadores.

Variedade de lâminas de scarificadores e
extirpadores

a) Pé de scarificador (dente).b) Pé de extirpador (relha).c) Pé de scarificador provido de uma sa-
pata para revolver a terra subterraneamente.

d) Pé provido de uma pequena relha
para revolver, abrira terra e extirpar.
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e) Relha maior para arrancar debaixo daterra e tirar as hervas más.

; f) Lamina dupla e afiada para cortar asraízes cuja extracção não é precisa.
g) Pequeno arrancador.

Semeador de guano a Garrett.
Um dos produetos mais empregados

actualmente para fertilisar a terra é o quese chama—guano—proveniente das ilhas
Chinchas do Peru, o qual contém uma grande
quantidade de matérias ammoniacaes, além
de outras favoráveis ao solo.

O melhor meio de emprega-lo consiste
em reduzi-lo a pó e semea-lo nos campos quese quer adubar, porque assim fica bem repar-
tido e evita-se a sua accumulação em ai-
guns logares ; o qne seria prejudicial, poiseste estrume empregando-se em grande
quantidade, destróe as sementes.

Para usar delle com vantagem ha o
apparelho que vou descrever :

Compõe-se de uma caixa de madeira
sobre um eixo, ao qual estão adaptadas duas
rodas.

Varaes postos lateralmente á caixa ser-
vem para o emparelhamento de cavallos.

Sobre o eixo das rodas está encaixada
uma roda que se engraza com outra roda
dentada, que fica sobre um eixo através-
sado de uma á outra parte da caixa.

Este é provido de argolas de ferro
fundido, que servem para machucar os tor-
rões do estrume.

Uma alavanca permitte afastar estas
duas rodas e suspender sua acção.

O estrume vai na caixa, cuja sahida
regula-se por um macanismo simples, que
consiste em manobrar uma adufa por meio de
uma pequena roda dentada, em uma haste
tambem dentada, em um tubo contendo fios
de ferro, que distribuem o estrume em por-
ções iguaes e o derramão na terra.

Na parte inferior da caixa ha algumas
lâminas, a fim de quebrarem os torrões do
estrume, fixadas em um quadrilho (chassis) de
ferro e exterior ; ellas recebem o seu movi-
mento de vai-vem por meio de uma pequena
arvore que está em contacto com as argolas
por um systema de engrazamento.

Cada argola é provida de uma escova i
(décrottoiré), cuja alavanca leva um contra- j
peso que se afasta ou approxima do centro de
oscillação, conforme se emprega.

Todo o apparelho oscilla em torno da
arvore das rodas por. um mechanismo ; o que
permitte a cahida do .estrume no solo em
maior ou menor quantidade, conforme é
maior ou menor no conduetor a secção de

sua passagem, a qual varia com a inclinação
do mesmo conduetor.

O custo deste intramento é de 550 fr.

Semeador para todas as sementes de Garrett
Ha vantagem em usar do semeador me-

canico, quando ha que semear plantas que
precisão de ser mondadas (sarelêes); porém
os agricultores pensão que não convém o seu
emprego na cnltnra dos cereaes.

Independentemente da rapidez do tra-
balho, o semeador mecânico tem a vantagem
de distribuir melhor a semente e enterra-la
em uma profundidade igual e conveniente;
porque, se não ficar bem enterrada, os pas-
saros a comem, e no caso contrario, não
gréla.

Tambem a semente poderá ser imme-
diatamente coberta pela terra.

Em seguida e com o mesmo instrumento,
poder-se-ha igualmente distribuir o estrume
por uma operação idêntica á da semeadara.

O semeador mecânico faz tres opera-
ções, a saber :

1." Abre os sulcos (é a funação do abri-
dor ou rayoneur);

2.a Semêa os sulcos (é afuneção do se-
meador on ensemenceur) ;

3,a Cobre a semente (é a funeção do co-
bridor ou cuvreur).

Uma só machina, realisando estas tres
operações, diminue a mão de obra e augmenta
a acceleração do serviço.

O semeador que vou descrever é conhe-
cido por múltiplo, porque semêa ao mesmo
tempo muitas linhas, sendo puxado por um
só cavallo.

Este instrumento compõe-se de uma
caixa conduzida por duas rodas, de um dia-
metro bastante considerável, sobre um eixo
fixo e de ferro.

No cubo da roda ha duas rodas den-
tadaSj cujo fim é fazer variar a velocidade.

Ha um guarda-lama para impedir que
esta penetre na machina, e limpadores para
as rodas.

Toda a machina assenta no eixo, sobre
o qual estão duas barras de ferro horizon-
taes, nas quaes juntão-se outras tambem ho-
rizontaes, porém parallelas no eixo, forman-
do o quadrilho da machina.

Prende se o cavallo á uma destas ul-
timas barras, collocada diante da machina.

Essa mesma peça sustenta outra, cuja
posição de serviço é vertical e destinada a
supportar o apparelho, vindo dahi o nome de
servante, que tem este órgão.

Peças de madeira servindo de talas são
os pontos de juneção dos abridores que são
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em numero de nove e cuja distancia se re-
gula de uns para outros por uma claveta.

Uma cousa importante é a tremonha
(trémie).

Ella está dividida era dous comparti-
mentos: na parte anterior colloca-se a se-
mente, e na posterior está o systema de dis-
tribuidores; sustentando-se todo este appa-
relho sobre o eixo deste distribuidor.

As duas paredes lateraes da tremonha
são de ferro coado.

Destas disposições resulta que ella pôde
tomar um movimento de oscillação, o que é
necessário para a semeadura.

A parte de diante da tremonha fecha-se
por uma porta que se levanta â vontade, e
que obsta a sahida das sementes.

Ha tantos alçapões (trappes) circulares
entre os dous compartimentos da tremonha
quantas são as divisões desta, servindo os
alçapões para regular e sahida da semente
para cada abridor (rayonneur).

Se a machina serve para semear nove
filas ha nove cartuchos que servem para re-
ceber a semente, reparti-la e são dispostos
de tal maneira que são suficientes quatro
distribuidores para transmittirem as sêmen-
tes nos nove cartuchos.

Estes distribuidores são variáveis a fim
de distribuírem maior ou menor quantidade
de semente e são uns discos sobre os quaes
estão pequenas colheres semi-esphericas,
que levão a semente aos cartuchos acima
mencionados.

Peças suspensas em uma barra tocão as
colheres collocadas sobre os discos distri-
buidores e asforção a deixar cahir a semente
nos cartuchos.

Para fazer-se a alimentação, deve-se
produzir um movimento de balanço na tre-
monha e nos cartuchos collocados em torno
da arvore, que sustenta a dita tremonha.

Para isto ha em cima da machina uma
arvore que governa uma outra obliqua, en-
caixada em uma porca de parafuso, depen-
dente de um ponto de apoio movei sobre
dous pequenos munhões.

Manejada a manivela da arvore posta
na parte superior da tremonha, imprime-se ao
parafuso um movimento de traslação circular
na sua porca, e também um movimento de
oscillação ao mesmo parafuso.

Estes meios empregados para a alimen-
tação não são suficientes ; ella completa-se
variando-se a velocidade da arvore 

"da 
tre-

monha, de tal maneira que as sementes
possão serexpellidás em quautidades também
variáveis.

Isto se consegue por transmissões de mo-
viinentos de diâmetros differentes e por um

parafuso que faz subir ou descer a tre-
monha.

Póde-se suspender a alimentação de
uma das nove liuhas correspondentes aps
nove abridores e também fazer parar ou não
a acção dos cartuchos, que são feitos em
vários pedaços.

Nesta machina não ha cobridor de se-
mentes (couvreur), porque os oonstructores
preferem que esta operação se faça por meio
de outro apparelho, para que o trabalhada*
veja melhor o serviço que faz.

Abaixando-se a alavanca, que manobra
os abridores (rayoneurs), regula-se aprofun-
didade da abertura dos regos na terra.

Cylindros com água para parques
Os cylindros cuja descripção vou fazei-

são os do systema Amies e Barford.
Após a grade, o cylindro é um instru-

mento indispensável.
Seu fim é para espedaçar torrões que a

grade não pôde partir sufficientemente.
Além disso, serve para comprimir a

terra, enterrar as sementes e facilitar o crês-
cimento da herva nos pastos.

Ha cilindros destes feitos de pedra ou
de ferro fundido, mas os de que fallo são de
ferro batido.

Não devem ter falha, para que a água
que contiver, não se escape.

Têm a fôrma de um tambor atravessado
por um eixo, levando um punho na extremi-
dade da alavanca, que junta-se ao eixo e
equilibra-se por um contra-peso, tudo de
ferro.

Estes cylindros são de grande solidez 6
não estão sujeitos a quebrar-se pelo encontro
de pedras ou por causa das desigualdades do
terreno, como acontece cora os de ferro fun-
dido ou de pedia,

Uma das grandes vantagens destes cy-
lindros provém de que póde-se fazer com que
seu peso varie, augmentando ou diminuindo
a quantidade d'água que contenha, ou mesmo
pela sua ausência total.

Podem ser de diâmetros de eompri-
mentos differentes.

Enc!iem-se d'agua por um orifício fe-
chado com uma 1 olha ou com um parafuso.

Este instrumento serve não só para os
campos, como também para os parques, jar-dins, etc.

Quando snas dimensões são avultadas, o
tambor é apparelhado de modo a ser puxado
por um cavallo.

Os que são movidos assim servem paraos trabalhos de campos mais extensos; os
outros para os jardins, parques e seme-
lhantes.
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varia de
seu dia-

O preço, destes apparerhos,
£3.10.0 a £13.10.0, conforme c
metro.

%a<?or (Faucheuse) de Wooã
O uso dos segadores mechanicos é muitoantigo nosEetados-Unidos.
O quadrilho deste apparelho está asstn-tado sobre um eixo,no qualfixão-se duas rodas

que levão as da transmissão de movimento.
_ Oporta-serra recebe um movimento re-

ctilineo da esquerda para a direita e vice-
versa, movimento, que provindo das traus-
missões das rodas, serve para effectuar-se
a ceifa.

Se se tem de passar em terrenos des-
iguaes, ha uma forte mola que serve paraerguer a serra, de maneira que fique prote-
gida de qualquer accidente.

O trabalhador pôde com o pé suspender
a acção da serra ou faze-la funecionar pormeio de uma alavanca.

O custo desta machina é de 500 a 560 fr.
Ceifador-enfeixador automático. (Moisson-neuse avec volant ja velem* automatique)

Foi Samuelson quem inventou a machi-
na que vou descrever.

O apparelho é sustentado por pequenas
rodas.

Uma arvore vertical está fixada sobre o
varal da machina e a parte superior desta
arvore leva um volante enfeixador, o qual é
formado de quatro braços.

Em cada um delles ha um gonzo que faz
com que tendão a inclinar-se.

ü plano desses braços é oblíquo.
Dous dos quatro braços do volante levão

ancinhos, e os outros dous ancinhos sem den-
tes ou lisos.

Estes têm por fim deitar o trigo no mo-
mento em que a serra deve corta-lo, e aquel-
les servem para formar montes de trigo já
cortado.

A machina pôde em uma hora ceifar um
hectare ; é leve, e dous cavallos a puxão fa-
cilmente.

Engenheiro Bonjean.

Industria Nacional
JV. 596.— Memorial descriptivo acompanhando wm pe-

dido deprevilegio durante 15 annos.no Império
do Rrazil, para «propulsores de navios aperfei-
coados» invenção de Walter Marsh Jack<on, en-
genheiro mecânico, morador em Hew-Yorn.

Refere-se esta invenção a propulsores
de navios, e o objecto a que se propõe, é for-
necer um novo methodo para mover as em*
barcações com velocidade maior e menor
despeza do.que se conseguio até agora.

Como se sabe, quando os navios são
movidos por uma força produzida artificial-
mente, e operando sobre a superfície da
água como ponto de apoio, uma certa quan-tidade de água fíca impellida para traz, em-
quanto o navio recebe uma impulsão paradiante. A distancia a que esta água é impei-
lida para traz em uma unidade de tempo,
comparada com a distancia de que avança o
navio no mesmo espaço de tempo, chama-se
o recuo. A proporção do recuo nos methodos
até hoje empregados, depende da fórma do
agente propulsor na superfície da secção
transversal da água que deve servir de pontode apoio ; da rigidez do mecanismo de pro-
pulsão; da velocidade com que o agente pro-
pulsor actúa sobre o ponto de apoio d'agua;
da perda da energia primitiva oceasionada
pela fricção^das partes articuladas do meca-
nismo, e do trabalho perdido empregado em
agitar a água, e oceasionar correntes peri-
phericas, assim como em vencer a inércia do
mecanismo. Tem-se feito até hoje innumeras
tentativas para revolucionar o systema cora-
mum de propulsão, conhecido sob o nome de
propulsão por meio de lielice ou de rodas.
Consistirão essas tentativas no emprego de
água, ar, gaz, vapor, mistura de vapor e água,
de ar e água, de gaz ou produetor da com-
bustão e água, que se expellia do navio na
água ou no mar, por baixo ou por cima das
obras-mortas, provindo o impulso do navio,
em cada caso, da inércia da substancia des-
carregada, por um lado, e da inércia da re-
sistencia por outro lado, e sendo uma quês-
tão de densidade relativa da substancia ex-
pellida e do meio contra que se impellia, na
estimação da differença entre a impulsão ex-
terior e a reacção.

Não se pôde transmittir força de modo
efficaz por meio de um eixo que tenha torsão
e flexibilidade lateral e directa, e como um
eixo desta natureza é máo transmissor, tam-
bem é insuficiente como conductor de re-
acção, só pôde se tornar soffrivelmente «efficaz
quando é bastante forte ou rijo para que suas
partes componentes lhe dêm cohesão por sna
inércia collectiva.

Por conseguinte, a theoria da acção com
todos os factos tem sido até agora de dispor
grandes superfícies de acção transversal
contra as quaes se reage, e cobrir essas su-
perficies com superfícies de secção trans-
versai de descarga da mesma extensão, sendo
assim a inércia a única causa da acção e
reacção applicadas por um máo conductor
de ambas.

E' necessário a applicação de uma força
altamente concentrada para fazer passar um
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corpo pesado do estado de repouso ao de mo-
vimento rápido ; portanto, um corpo pesado
constitue um ponto de apoio excellente.

Si este corpo fôr solido, como ferro, aço
ou pedra, o ponto de apoio é ainda melhor ;
si fôr molle ou inconsistente, como atmos-
phera on agua, seu volume deve se augmen-
tar propositalmente para se obter a mesma
resistência, a densidade especifica regulando
as dimensões do ponto de apoio relativamente
á válvula para a acção reflexa.

Se lançarmos de um navio contra a
atmosphera uma columna de ar cuja secção
transversal seja igual a nove decimetros qua-
drados, obteremos uma pressão contra uma
superfície de secção transversal do ponto de
apoio, igualmente de nove decimetros qua-
drados e como 27 centímetros cúbicos de ar
pesam somente 33 grammas, teremos um
ponto de apoio tão insignificante que a
reacção contra o navio em nada conseguirá
vencer a resistência da agua ao movimento do
mesmo navio; se lançarmos contra o ar uma
columna de agua, nosso ponto de apoio,sendo
o mesmo,a reacção será igualmente a mesma.

Dar-se-hao mesmo resultado contra o ar,
vapor on qualquer outra substancia empre-
gada como agente, contra o mesmo ponto de
apoio.

Vê-se logo que para obtermos um ponto
de apoio para reacção e um eixo para con-
duzir ao mesmo tempo a acção e a reacção do
ar, precisamos de enormes seperficies de
secção transversal, pela razão que só deste
modo se pôde obter a necessária inércia para
conseguir esta rigidez indispensável para
que uma proporção sufficiente da força em-
pregada se converta em trabalho útil.

Para comprehender minha invenção, a
primeira cousa a fazer é afastar completa-
mente a theoria da secção transversal e exa-
minar as verdadeiras razões genéricas pelas
quaes a impulsão se produz completamente
sobre o navio.

Não concebo senão dous modos de con-
seguir esta condição: o primeiro enrijandoo
conduetor e o ponto de apoio por meio de
uma grande massa de matéria ; o segundo,
enrijando o mesmo por meio de uma energia
grandemente concentreda, obtendo-se assim o
valor da inércia pela precipitação do golpe.

Passamos a dar exemplos desses dous
methodos:

Dotamos a popa do nosso navio de um
bloco metallico de impulso, e contra este
bloco collocamos uma barra de aço do dia-
metro de 25 millimetros e cuja superfície de
contacto, por conseguinte, é somente de 25
millimetros.

Applicamos depois em linha directa com

abana alguns milhares de kilogrammas de
pressão estática, e o navio começa a mover-
se, continuando a acção da barra e da pres-
são, sua velocidade augmenta até que a re-
sistencia da agua descollada e da atmos*
phera venhão a ser iguaes ao impulso, ponto
que determina o maximum de velocidade
para a força empregada.

A acção e reacção são completas por
meio de um eixo e ponto de apoio perfeita-
mente rígidos, e a superfície de impulsão
concentrada é somente de um centímetro
quadrado. Poderíamos reduzir ainda esta
superfície e applicar igualmente bem a acção
e a reacção.

São desnecessárias, pois, superfícies de
secção transversal de grandes dimensões, se
applicamos convenieneemente a força. O ex-
emplo acima é um extremo do problema. O
outro extremo consiste em construir a popa
do navio com uma superfície enorme de sec-
ção transversal e revestir a popa inteira de
15 metros de diâmetro, por exemplo, com
uma columna de massa. Distribuindo depois
a mesma força de enorme superfície de massa
esta columna vem a ser rígida conw a pe-
quenabarra de aço mencionada acima; e
applica-se a força disponível á propulsão do
navio na mesma proporção que com a barra.

O primeiro caso é um exemplo de ener-
gia concentrada operando em um espaço pe-
queno, eo segundo caso, um exemplo de ener-
gia diffusa espalhada em um espaço propor-
cionado ; embora contendo os elementos ne-
cessarios para bem conduzira acção e a re-
acção, porém com methodos muito differentes.

O objecto desta invenção, actuando
sobre a agua de fluctuação com uma tão alta
velocidade, é crear um ponto de apoio de
fôrma alongada, fechada em seu limite ex-
tremo como um cul de sae ou becco sem sa-
hida, sendo o ponto de apoio cheio da agua
impedida correndo com tal velocidade que a
superfície da corrente produz um contacto
violento de fricção circumvizinha, estabele-
cendo assim uma resistência horizontal ri-
gida de fôrma alongada, e diminuindo ou
augmentando a extensão do pouto de apoio
assim estabelecido conforme fôr menor ou
maior a velocidade da agua.

Assim, se applico no centímetro qua-
drado uma pressão de 200 kilogrammas, e
emprego uma velocidade de corrente de 200
metros por segundo, meu ponto de apoio será
da mesma extensão; e se levo a velocidade a
400 metros por segundo, dobrando a pressão,
meu ponto de apoio vem a ser metade desta
extensão e proporcionalmente mais rigido.
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Em resumo, reivindico como pontos ecaracteres constitutivos da invenção :
1." O methodo acima descripto de pro-pulsão de navios no mar, consistindo em ar-mazenar energia ou força por meio de pres-sao sobre água existente dentro do navio, edescarregar em seguida a mesma água, sobforma de um jacto ou jactos immersos con-tra a água de fluctuação, com uma pressãosuperior á da caldeira ;2." A combinação de uma bomba conve-

niente ou mecanismo de impellir água, tendo
um tubo de entrada d'água e um ou mais
orifícios de sahida da mesma, sendo o ultimo
ou últimos de menor capacidade que o de
entrada, e um tanque ou reservatório de
armazenar água, disposto de modo a conter
ar ou outro agente elástico, sendo o mesmo
reservatório collocado entre a bomba ou me-
canismo de impellir água e os orifícios que
servem para dar impulsão ao navio ou
guia-lo ;

3. ° Em um mecanismo para mover ou
manobrar um navio fluctuante, a combinação
de uma bomba ou apparelho de impellir água,
tendo uma entrada para a água, e um tubo
de sahida cuja extremidade immersa é de
menor capacidade que a entrada, um tanque
ou recipiente disposto de modo a conter ar,
ou outro agente elástico, e collocado entre a
bomba e o tubo de descarga, e uma válvula
para interceptar a entrada e sabida da água
do tanque, substancialmente eomo foi des-
cripto;

4.° Em um mecanismo para mover e ma-
nobrar um navio fluctuante.a combinação com
um tanque ou reservatario dotado de uma ai-
mofada de ar, uma bomba ou outro apparelho
para impellir água no mesmo tanque ou re-
servatorio, e um tnbo de entrada conduzindo
ao mesmo reservatório, de,um tubo de des-
carga de água ligado ao mesmo tanque ou
reservatório, no seu fundo ou quasi no seu
fundo, sendo o orifício de sahida deste tubo
de descarga de capacidade menor que o
orifício de ontrada, substancialmente como
foi descripto :

5. • Em um mecanismo para guiar ou go-
vernar navios flutuantes, a combinação_ com
uma bomba tendo um orifício de admissão,
de um tanque armazenador em que impelle-
se a água sob uma columna de ar ou outro
meio elástico, um tubo partindo do mesmo
tanque, e um tubo movediço de descarga im-
merso e de menor capacidade que o de en-
trada da água, substancialmente como foi
descripto;

6.° Em um mecanismo para mover e go-
vernar um navio fluctuante, a combinação
com a bomba ou o apparelho de impedir água,
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e o tubo de entrada conduzindo a bomba ou
apparelho, de um tanque armazenador em
que água è impedida sob uma columna de ar,
um tubo de .descarga, de que em uma secção
è disposta de modo a gyrar e mudar assim a
direcçâo do jacto de água de sahida sendo a
bocea ou orifício immerso da mesma secção
rotativa de menor capacidade que o de en-
trada de água, e torneiras para interceptar
a entrada de água no tanque, e sua sahida
do mesmo, substancialmente como foi des-
cripto ;

7." O apparelho descripto para mover
oumanobrar umnavio,e consistindo: primeiro,
em uma caldeira conveniente; segundo, em
qualquer mecanismo conveniente para impei-
lir água ; terceiro, no emprego de quaesquer
meios convenientes para admittir a água em
que o navio está inteiramente ou parcial-
mente immerso, no navio e no mesmo meca-
nismo de impellir água ; e quarto, no des-
carregar a mesma água por meio de tubos ou
canos convenientes ligados ao mesmo meca-
nismo de impellir água, abrindo os orifícios
destes tubos na água era que o navio está
total ou parcialmente immerso (estabele-
cendo intensa qualidade de reacção no con-
duetor e impulso firme e rigido por inércia)
diqo e tendo uma pressão maior por centi-
metro quadrado do que aquella exercida por
centímetro quadrado pela caldeira com o fim
de crear um ponto de apoio rigido por iner-
cia na água em que o navio está total ou
parcialmente immerso, estabelecendo intensa
qualidade de reacção no conduetor e impulso
firme e rigido e conseguindo-se maior porcen-
tagem da energia da caldeira para mover e
manobrar navios do que aquella que se tem
obtido até hoje, substancialmente como foi
descripto ;

8. ° Em um apparelho para mover e ma-
nobrar navios, a combinação com uma bomba
de vapor em que o embolo de vapor é de su-
perficie maior que o embolo de bomba, de
um recipiente ligado á bomba e disposto
para conter ar ou outra substancia elástica e
a agtia tocada armazenada nelle sob com-
pressão dynamica e orifícios de sahida im-
mersos (um ou vários) em communicação com
o mesmo recipiente substancialmente como
foi descripto ;¦9." Em um apparelho para mover on
manobrar navios a combinação eom embolos
de vapor de supeaficies differentes, em am-
bolos de bomba ligados a estes, de um ori-
ficio de descarga de água immerso, para o
fim de mover ou manobrar o navio, substan-
cialmente como foi descripto :

10. A combinação com embolo differen-
ciai de uma bomba compound, eum embolo de

s. A.
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bomba de superfície menor que o embolo de
alta pressão da machina, de um recipiente
disposto para conter ar ou outra substancia
elástica, em que a água tocada armaze-
na-se sob pressão dynamica e orifícios ira-
niersos de descarregar água em connexãocom
elle, sendo estes últimos de superfície menor
que o embolo de bomba, para crear e man-
ter por centímetro quadrado uma pressão
maior nos orifícios immersos que a pressão
inicial da caldeira afim de mover ou mano-
brar o navio, substancialmente como' foi
descripto;

11. Em um apparelho para mover ou
manobrar um navio, a combinação, com um
mecanismo de impellir água e um orifício de
descarga immersos em connexão de um tan-
que de supprimento de água, tendo _ orifícios
de admissão immerso, e um tubo ligando o
tanque de supprimento e o mecanismo de
impellir água, substanciaimente como foi
descripto;

12. Em um apparelbo para mover ou
manobrar um navio, a combinação, com um
mecanismo de impellir água, e orifício de
descarga immerso, de um tanque de suppri-
mento d'agua tendo orifícios de entrada im-
mersos e uma camaraseparandoo ar e a água,
e um tubo de aspiração conduzindo do tan-
que ao mecanismo de impellir água, substan-
cialmente como foi descripto ;

13. Em um apparelho para mover ou
manobrar um navio, a combinação com um
mecanismo de impellir água, orifício de des-
carga immerso, e um tubo ligando o raeca-
nismo de impellir água e a descarga immersa,
de um tanque ou reservatório de suppri-
mento d'agua dividido em compartimentos
tendo orifícios de entrada ou admissão im-
mersos, válvulas para regular esta admissão,
tnbos fixos para receber o ar que se eleva e
para descarga, e um tubo de aspiração con
duzindo de uma câmara do tanque ao meca-
nismo de impellir água, substancialmente
como foi descripto ;

14. Em um apparelho para mover ou ma-
nobrar um navio, a combinação com um reci-
piente d'agua contendo ar ou outro agente
elástico e um mecanismo de impellir ou tocar
para fornecer de água o mesmo recipiente; de
um tanque ou reservatório de supprimento
d'água, tendo este ultimo orifícios de entrada
ou admissão immersos, um tubo ligando o
tanque de supprimento e o mecanismo de im-
pellir água, e tubo ou tubos de descarga
d'agua immersos partindo do recipiente,
substancialmente como foi descripto ;

15.° Em um apparelho para mover ouma-
nobrar um navio, a combinação com um re-
cipiente de água contendo ar ou outro agente

elástico eum mecanismo de impellir ou tocar

para abastecer o mesmo recipiente, de um
tanque de supprimento de água, tendo on-
ficios de admissão immersos e uma câmara

para receber o ar, um tubo ligando o tanque
de supprimento e o mecanismo de tocar a
água e orifícios de descarga de água immersos
ligados ao recipiente d'água, substancial-
mente como foi descripto;

16.° Em um apparelho para mover ou ma-
nobrar um navio, a combinação com um re-
cipiente de água, contendo ar ou outro agente
elástico, e um mecanismo para impellir a
água no mesmo recipiente de um tanque de
supprimento d'água, tendo orifícios de ad-
missão immersos, um tubo ligando o tanque
de supprimento e o mecanismo de impellir a
água, válvulas para regular a admissão nos
mesmos orifícios, tubo fixo de receber o ar,
sahindo verticalmente do mesmo tanque de
supprimento de água, tampas para os mesmos
tubos, e orifício ou orifícios de descarga li-
gados ao receptor de água, substancialmente
como foi descripto ;

17." Em um apparelho para mover ou ma-
nobrar um navio, a combinação com um re-
cipiente de água contendo ar ou outro agente
elástico, e um mecanismo de tocar e impellir
água para abastecer o mesmo recipiente, de
um tanque de suprimento de água, tendo ori-
ficios de admissão immersos, válvulas para
regular a mesma admissão, e uma divisão
transversal, tubos ligando o mecanismo de
tocar água e o tanque de supprimento, sendo
as extremidades do tubo que está dentro do
tanque, por baixo da parte superior da di-
visão, do lado opposto aos orifícios de ad-
missão, e orifício ou orifícios para água im-
mersos e ligados ao recipiente, substancial-
mente como foi descripto;

18." Em um apparelho para mover ou
manobrar um navio, a combinação, Com um
tanque recipiente de água e ar, tendo ori-
ficios de admissão de água e uma câmara de
ar, de um mecanismo de tocar ou impellir
água, tendo uma bocea de sahida immersa e
um tubo ligando o mecanismo, o de tocar
água, e o tanque ou reservatório, substan-
cialmente como foi descripto;

19." Em um navio, um tanque recipi-
ente de água e ar, tendo orifíciosde admissão,
válvulas para regular a admissão, e tubos
fixos que recebem o ar, prolongaudo-se acima
do tanque, e em communicação com elle, e
tampas para os mesmos tubos, substancial-
mente como foi descripto ;

20. Em um apparelho para mover ou
manobrar um navio, a combinação com um
mecanismo de tocar ou impellir água, um
tanque tendo orifícios de admissão immersos
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e um tubo ligando o tanque e o mecanismode tocar água, e meios para regular a di-recçao da água descarregada, substancial-mente como foi descripto;

21. Em um apparelho para mover oumanobrar um navio, a combinação com o me-canismo de tocar ou impellir água, um reci-
piente de água cheio, em parte, de ar ououtro agente elástico, e um tanque tendo
orifícios de admissão immersos, de um orifício
(caixa) de descarga immerso eum macho
ajustavel adaptando-se ao orifício de des-
carga, para abrir, fechar ou mudar a direcção
do jacto de água impellida, substancialmente
como foi descripto;

22. Um apparelho para propulsão e ma-
nobra de navio, consistindo em uma bomba,
um tubo de descarga partindo desta e nm
macho movediço de descarga collocado na
extremidade do tubo de descarga, substanci-
almente como foi descripto ;

23. Um apparelho para propulsão e ma-
nobra de navio, consistindo essencialmente
em uma caixa fixa tendo um orifício de admis-
são de água e um orifício de sahida collo-
cados approximadamente no mesmo plano,
um macho tendo um orifício adaptado para
entrar na mesma caixa e um mecanismo para
segurar solidamente o macho na caixa, su-
bstancialmente como foi descripto;

24. Um apparelho para propulsão e ma-
nobra de navio, consistindo essencialmente
em uma caixa tendo orifício de admissão de
água, e boeca de sahida para a livre passa-
gem de água e uma haste tendo na sua ex
tremidade inferior um macho adaptado para
entrar e gyrar na caixa fixa, tendo a mesma
haste um collar com chapéo, em sua extre-
midade superior para manter rigidamente o
collar em posição, substancialmente como foi
descripto;

25. Em um navio, a combinação com um
mecanismo de tocar ou impellir agna, de
orifícios de descarga immersos para elevar o
navio até a superfície da água, e tubos para
ligar os orifícios de sahida com o mecanismo
de impellir água, substancialmente como foi
descripto;

26. Em um navio, a combinação com ura
mecanismo de tocar ou impellir água, de
orifícios de descarga nas duas extremidades
ou perto das duas extremidades do navio que
guião a água descarregada para cima, e tubo
ligando os orifícios de sahida com o meca-
nismo de impellir a água, substancialmente
como foi descripto;

27. Em um navio, a combinação com um
mecanismo de tocar ou impelliragua, e ori

andar o navio, dos duplos orifícios de des-
carga para dirigir por baixo ou por cima a
água de descarga, e tubos ligando o meca-
nismo de impellir a água aos diversos ori-
ficios de sahida, substancialmente como foi
descripto ;

28. Em um navio, a combinação de um
mecanismo de tocar ou impellir água com
orifícios de sahida immersos, collocados nos
lados e na extremidade do navio, de modo a
se poder dirigir, impellir para diante ou para
traz, virar, submergir, baixar e levantar o
mesmo navio, ou governa-lo, move-lo e ma-
nobra-lo debaixo d'agua, substancialmente
como foi descripto.

Rio de Janeiro, 26 de Junho de 1888.
-Como procurador, Jules Geraud.

loticias Industriaes
Incineração do lixo

A commissão especial do Instituto Po-
lytechnico Brazileiro, a que forão remet-
tidos os novos planos de incineração do lixo
pelos Srs. engenheiros Gierth eFiesch La-
vagnino, apresenta o seu parecer nos seguin-
tes termos :

« O novo projeeto preenche as seguintes
condições :

« 1." Incinerar completamente o lixo
sem producção de gazes deletérios :

« 2.° Regularisar a manobra dos appa-
relhos ;

« 3. ° Aproveitar o calor da incineração
nos serviços necessários do próprio forno ;

«4.° Prever o caso do augmento do
lixo.

« Para esse fim os referidos enge-
nheiros, mediante es.udo continuo feito de
accordo com a commissão,- estabelecerão o
projeeto, dando ás câmaras de incineração
a fôrma de retortas, formadas de paredes
vasadas, e separadas, entre si por espaços,
que permittem a fácil circulação do ar ; e
addiccionárão ao projeeto câmaras especiaes
para a incineração dos cadáveres de ani-
mães.

« Ao forno achão-se annexadas seis cal-
deiras para a producção do vapor d'água
necessário a fazer funecionar as machinas,
entreasquaesadear comprimido, com a qual
é feita a manobra dos registros e mais peças
accessorias : um regenerador destinado a
fornecer o ar quente para a deseccamento do
lixo, e para a combustão, quando assim fôr

fidorde^aWdaTmmersos na proa para fazer' preciso : um resfriador dosgazes para o caso
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de grande calor nos gazes que sahem com o
fim do evitar a destruição rápida dos appare-
lhos: um ventilador para expelir os gazes e
assim augmentar a tiragem des fornos.

« Comprehende também o novo projecto
os apparelhos para o córrego dos fornos,
para a linha funicular suspensa, para a ex-
tracção das cinzas, para a desinfecção dos
caixões; a illuminação electrica, officinas e
casas de machina, a cobertura do forno, uma
ponte, guindaste, etc.

« Todos os dados, cálculos e especifica-
ções achão-se perfeitamente discriminados
em um dos documentos apresentados, e res-
pondem suficientemente ás objecções feitas
pela commissão no seu primeiro parecer.

« Pôde ainda o novo projecto ser sus-
ceptivel de algum aperfeiçoamento no acto
da construcçao do forno, mas, tal qual se
acha, pensa"a commissão que poderá funecio-
nar com efficacia.

« O forno representado no novo desenho
é calculado para queimar em 24 horas 200
toneladas de lixo ; mas com um segundo
ventilador conjugado ao primeiro, e cujo
logar no plano foi previsto, o forno poderá
queimar até 300 toneladas.

«Se o forno fôr construído perto de
algum morro poder-se-ha adaptar-lhe uma
chaminé com 100 metros de alturas, disposta
no morro; o quepermittirá dispensar o venti-
lador e realizar notável economia.

« O orçamenti apresentado eleva-se a
676:410$, porém, além da despeza com a
construcçao do forno propriamente dito,
abrange também as com a construcçao dos
accessorios, taes como trilhos, ponte, cal-
deiras, machinas de ar comprimido, dynamos,
injectores, pulverisadores diversos, venti-
ladores, virgonetes, etc, os qnaes absorvera
cerca de 50 °/0 mais ou menos daquellá im-
portancia, e poderão variar conforme as
condições do terreno em que o forno fôr
construído. "

« Em vista do exposto julga a commissão
que o novo projecto está no caso de ser rea-
lizado.

« Sala das sessões, em 7 de Agosto de
1889.— Antônio de Paula Freitas, enge-
nheiro.— Tisserandot.— Collatino Marques
de Souza Filho.»

Fabrica Nacional de Phosphoros
Os Srs. engenheiros Shauke, Gaffrêe e

Guinle acabão de abrir no Engenho-Novo
uma fabrica de phosphoros sob a denomi-
nação de Cruzeiro e em terrenos pertencentes
á firma social.

Consta a fabrica do seguinte :

Um edifício com 1,900 metros quadra-
dos e no qual acha-se estabelecida a fabrica ;
um armazém com 280 metros quadrados e
um outro menor com 117 ; casa de morada
para o mestre; uma ferraria ; dons armazéns
para deposito de madeiras, medindo 200 me-
tros quadrados; um escriptorio, um arma-
zem para fornecer viveres aos operários e
uma caixa d'agua de capacidade de 43,000
litros.

Existem já duas casas para operários, es-
tando em andamento a construcçao de outras.

Na 1* sala ha quatro machinas para
cortar madeiras em tiras ; uma para palitos,
duas para cortar as tiras para caixinhas, um
calorifero para seccar palitos, uma machina
para limpa-los, uma para pô-los em ordem e
uma para amolar facas; na 2a, 10 machinas
para collocar os palitos nas grades; na 3a e4%
laboratório com três moinhos e accessorios-,
na 5o, para parafinar e collocar as cabeças dos
phosphoros e quatro machinas e duas estu-
fas ; na 6a, dous estruetores chimicos; na
7a, 18 machinas para caixinhas e etiquetas ;
na 8a, duas machinas litographicas para cor-
tar etiquetas; na 9a, para seccar as caixinhas
á prova de fogo ; na 10°, para encher caixi-
nhas; na 11a, laboratório, dous moinhos e
accessorios; na 12a, paraempacotar ; na 13a,
para as latas de folha, caixas de madeira e
uma serra circular ; na 14a, machina motora
força de 30 cavallos, e officina para pequenos
reparos; na 15a, uma caldeira e um conden-
sador.

O pessoal existente na fabrica consta
de 130 operários; 40 homens, 50 mulheres e
40 crianças.

A madeira empregada é toda do paiz.
Pretendem os industriaes que a produc-

ção da fabrica, habilitado o pessoal de ope-
rarios, será de 150,000 caixinhas diária-
mente.

Fabrica de tecidos de S. Christovão
No dia 20 do corrente a Fabrica de te-

cidos de S. Christovão fez na casa da rua do
Ouvidor n. 133 uma exposição de seus pro-
duetos, constando de algodões, linhos enfes-
tados, toalhas, guardanapos, colchas ada-
mascadas, redes, chalés, mantas, cobertores,
tapetes, etc, etc.

Figurarão também na exposição traba-
lhos de seda e de jutta.

Todos os produetos expostos demonstra-
rão o adiantamento de nossa industria de
tecelagem.

As duas magníficas colchas de pura seda
e desenhos magníficos que são destinadas a
S. M. a Imperatriz entra seda brazileira, se
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bem que em pequena quantidade e, oferecida
pelo sencicultor capitão Luiz de Rezende.Sao directores deste estabelecimento in-dustrial os Srs. Dr. José da Cunha Ferreira,Henry Lowndes e Frederico Rufino daSilva.

O capital induzido é de 600:000*000.
Trabalhão 170 operarios, devendo serelevado o numero a 500 desde que a compa-

nhia emprehenda o trabalho de fiação e au-
gmente o numero de teares.

Noticias agricolas
Cultura do trigo

Em geral o solo apropriado á cultura do
trigo deve conter 1 por 1,000 de azoto, 1 por
1,000 do ácido phosphorico e 271/2 por 1,000
de potassa.

As terras pretas são as melhores para
a cultura do trigo.

As terras levemente argillosa s produzem
trigo rico de fecula e portanto mais apro-
priado á fabricação do amido e ao páõ de
luxo. As terras arenosos produzem trigo
pezado e bonito á vista, porém rendendo
pouco.

O trigo que procede de terreno arenoso
é mais rico de substancia gommosa e de glu-
ten e por conseguinte bom para massas;
sua farinha é menos branca e o pão que for-
nece não sendo agradável á vista é todavia
muito alimentício.

O lavrador deve renovar constantemente
o trigo que tiver de semear, sobretudo o pro-
cedente de Odessa.

E' muito conveniente enterrar o resto-
lho logo que se tenha feito a colheita. Este
modo de proceder tem por fim matar as plan-
tas adventicias que não subirão por se acha-
rem abafadas pelo trigo; as palhas enterradas
impedem que durante o verão a terra a en-
dureça formando torrões ; estruma-se o ter-
reno de um modo fácil não se perdendo os
elementos orgânicos e mineraes que con'
stituem o restolho.

Preparado o terreno, lavra-se em Abril,
dando-se segunda lavra em Maio, para plan-
tar-se em Junho, porquanto a plantação
neste tempo dá os melhores resultados.

Depois de cada lavra deve-se passar o
ancinho de Howard.

A quantidade de semente a lançar na
terra está em relação com a época do plantio.
Se a plantação se fizer em Maio e Junho a

semente será como 6, em Julho, na P quin-
zena como 9, na 2a quinzena como 12, no 1°
de Agosto como 15, sendo a razão deste facto
o não perfilhar e crescer vigorosamento o
trigo naquellas ultimas épocas como acontece
na primeira (Maio).

A sementeira deve ser coberta pelo
ancinho de preferencia ao arado. Este ulti-
mo instrumento demandaria mais esforço
e animaes, além de enterrar muito a semente
a qual não deve ficar abaixo da superfície
da terra mais de 5 centímetros, de modo a
faltar a luz e ar tão necessárias ao seu desen-
volvimento.

O ancinho ordinariamente empregado é
como já dissemos, o de Howard.

O emprego do ancinho que acabamos de
indicar, deve ser substituído nos grandes
estabelecimentos agricolas pelo semeador de
Smith.

Não é necessário declarar que a escolha
da semente é da maior importância para a
produccão.

Releva ainda apontar um engano em
que se achão alguns lavradores que, para
colher o trigo, esperão que a espiga fique
completamente secca.

No trigo, ao contrario de outros vege-
taes, o amadurecimento da espiga começa
pela parte inferior e por esse motivo convém
sega-la logo que começa a amarellecer.

Ramie

Em terreno bem preparado e com uma
cultura de 35,000 pés por hectare, e tendo
os caules a média de 10 a 12 grammas de
peso, o rendimento é o seguinte :

por pé por corte
Io anno  50 grammas 1,750 kilos
2o »  100 3,500 »
3" »  150 5,290 »
4o »  200 7,500 »

Em algumas culturas tirão-se 3,000
kilos por corte.

O rendimento da fibra secca convenien-
temente limpa sendo, de 20 % do peso
dos caules seccos, a produccão em filaça re-
gula por hectare

por corte
No Io anno  350 kilogrammas
No 2o »  750 »
No 3o »  1,050 »
No 4o »  1,500 »

(J. de A. Pratique). P.
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Dados Estatísticos
Alfândega da Corte

Importação directa de mercadorias estran-
ge1ras para consumo duranteo anno de18ss

lM10r,B»l!\C*A$

Allemanlia
Áustria
Bélgica
Cabo da Bòa Esp...
C. Verde (Ilhas)...
Chile
Cont. Argentina..
Cuba (Ilha)
Eslado Oriental...
Estados-Unidos...
França.. 
Grã-Bretanha
Hespanha
Hollanda
lndo-Chlna 
Itália
Malta (Ilha]
Nova Bretanha...
Oceania 
Paraguay
Portugal".
Santa Helena
s. Thomaz
Suécia

Total.

Valures officiaes

13.254:6838753
6hi:2978o00

5.361:1361071
3421000
4401000

97:680*210
11.069:1931201

32:652*500
19.670:6:168899
7.322:074*361

16.969:912*297
47.061:810*715

106:960*200
165:199*117

1.975:000*000
1.318:841*0.3

7:391*000
702:8511*000
179:479*030

6*625
7.593:343*710

1:633*000
70*000

201:2561000

TOTAL
AMIGCAIIADO

5.450:822*663

2.11. :993*837
85*200
66*000

13 '.471:925*275

3.6

Bens de raiz da Republica Argentina
Segundo o censo ultimamente feito exis-

tião em 1888, na capital, 14 provincias e
9 governos.

Hectares....  289,428,841
Valor  2,720,922,788

Gado na Republica Argentina

Do relatório apresentado pelo presi-
dente da Republica collige-se existir actual-
mente o seguinte numero de cabeças de
gado.

Vaccum 22,869,988
Cavallar 4,898,283
Lanar 70,453,665

No valor de  369,565,607
Pesos papel.

Exportação de azeite doce (óleo de oliveiro)
Anno Exportação Itália Hespanha Pori. Áustria

BibliograpMa
Recebemos e agradecemos:
Historia ãas Plantas meãicinaes é úteis,

pelos Srs. Drs. Theodoro e Gustavo Peckolt,
2o fascicnlo, tratando da familia das Pai-
maceas.

Não há necessidade de encarecer o tra-
balho, a que se votarão os Srs Drs. Peckolt
(pai e filho), autores por demais conhecidos
de nnmerosas obras referentes á flora na-

..,,,„,„ cional e de múltiplos ensaios chimicos sobre
6:263*598 j grande quantidade de producções brazileiras.¦¦" " ' 

Pois que,no trabalho, que temos avista,
ha mnito que aprender; chamamos para elle
a attençao da parte do publico, que se inte-
ressa por assumptos de tanta importância,
como seja o valor dos vegetaes na therapeu-
tica, nas artes e nas industrias.

Agricultura Ulustrada, 8a caderneta.
E' uma revista que começou, ha pouco tempo,
a ser publicada na Itália. Nella se deparão
variados e excellentes artigos sobre a indus*
tria mecânica e chimica agricola, alguns dos
quaes com referencia ao Brazil e em sentido
favorável.

0 Trabalho Nacional, ns. 1 e 2, Rio-
Grande do Sul. Órgão da Sociedade Agricola
Industrial da provincia do Rio-Grande do
Sul, vota-se a pugnar pelos interesses da in-
dustria nacional e animar os operários, em-
pregando todos os seus esforços, afim de que
não continuemos abatidos perante a industria
estrangeira.

Boletim da Alfândega do Rio de Ja-
neiro, ns. 17 e 18.

Revista Marítima, do IX anno ; con-
tendo: Reforma da marinha.— Pescada
balêa.—Emprego de óleo para calmar a agita-
ção dos mares. —Torpedeiras.—Ephemerides
navaes.—Guerra marítima.—Cruzador Ve-
suvio, etc, etc.

Associacion Rural dei Uruguay, ns. 16
e 17 do vol. XVIII.

Revista de Engenharia, ns. 217, con-
tendo: Imposto territorial.—Explosões de

981:270*670
15:673*200

2.162:499*630
2.288:887*916
7.213:780*387

15.820:724*765
51:284*140
71:576*860

395:000*000
5.1 -.323*198

2:431*521)
141-228*000
28:061*0.8

3*180
:817*212
783*840
33Í6C0

106:583*100

41.059:780*054

1877 740,416 81,3 13,9 1,7 0,2
1878 824,994 03,3 30,00 2,5 0,0
1879 1,086,635 81,6. 13,6 8,9 0,6
18.0 276,052 74,3 19,9 0,6 1,9
1881 981,010 69,1 25,1 0,6 1,8
1882 1,009,863 88,7 13,5 0,7 0,9
1883 1,125,988 91,6 21,6 0,9 0,3
1884 830,338 64,9 25,7 1,6 0,7
1885 809,740 41,4 48,4 1,8 1,8
1886 817,569 73,8 17,2 1,8 1,8

caldeiras.—Diffusão.—Cacáo, etc, etc.
Resumos de Agricultura, n. 9. Madrid.
0 Pombense, ns. 2, 3,4, 5, 6e 7, do

anno VI.
0 Trabalho (Alagoas), ns. 342 e 343.
La Espana Artística, ns.56,57,58,e59.
Bolletin dei Departamento Nacional de

Agricultura de Buenos-Ayres, ns. 14, 15 e
16 do anno XII.

Boletin de laSociedadFomento Fabril de
Chile, ns. 6 e 7 de Junho de 1889.

Correio Official de Goyaz, ns. 29,30,32.
0 Publieador Goyano, ns. 234, 235 e

236.
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ns

Monitor Sul Mineiro, ns. 972, 97.3 e
Boletinde V Union Industrial Argentina,126, 129 e 130. '
The Rio New's, ns. 35, 36, 37, 38 e 39'.uevista Sul Americana, ns. 15 e 16contendo: Ultimas publicações, quer quei-ram.quer não.-Mineiros notaveis.-Poesia.—Historia da htteratura brazileira.—Educa-

Çao, movimento espiritual do Brazil.—Chro-nica.-Poesias—Bibliogiaphia, etc, etc.11 Brasüe, n. 9 de Setembro de 1889,contendo: —Plantas úteis.—Innocencia.—
Immigração e colonisação, etc.

Informes e documentos relativos ao com-mercio externo e interior do México.—Mezes
de Abril e Maio.

_ Anales dei Instituto Agronomico-veteri-
nario ãe Buenos-Ayres, n. 27, vol. IV.

A Immigração, n. 60 do anno VI."

VALORES
Café lavado máximo 1

» superior I „
. 1-bfia |Nonunaes
» Ia regular J
¦ Ia ordinária  6*240
. 2a bôa  5*920
> 2a ordinária  5*580

por peso de 10 kilos. \

Rendas Fiscaes e Revista dos Mercados

ALFÂNDEGA
Importação 3.746:273*664
Exportação 482:373*144
Despacho marítimo 15:034*456
Extraordinária 192:5.33*057

4.435:915*221
Sello de papel e imposto para as-

sistencia publica 4:382*182

4.440:297*403
Depósitos 32:564*894

4.472:842*299
«eeebcdoria 844:496*817
Mesa Provincial 172:542*289

MERCADO DE CAFÉ
Entrarão durante o mez Saccas

Pela estrada de ferro D. Pedro II 96,593
Por cabotagem 28,256
Do interior 47,334

Total  172,183

Vendêrâo-se durante o mez Saccas
Para os Estados-Unidos 179,829

. a Europa 34,898

. Cabo da Bôa Esperança 8,070
» diversos portos 18,304

Total 241,101
Embarcarão durante o mez Saccas.

Para os Estados-Unidos 1^'„!1
i o Canal e Norte da Europa ±i,Mà
. o Mediterrâneo II'™1
i diversos portos Zo,m

Total  
~24Õ^97

Sahirao  K,mB
Existência  33^ '

Consumo b'000 '

MERCADO DE CARNE SECCA
Existiào no 1.° do mez ;

Do Rio-Grande do Sul  60,000 kilos.
Do Rio da Prata 2,800,000 »

VALORES

Carne do Rio-Grande (máximo).
» do Rio da Prata »
» • em mantas »

3,400,000 kilos.

250 rs. por kilo.
360 .
420

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO D.PEDRO II

Aguardente ,
Algodão ...
Arroz.
Assucar
Café
Carvão vegetal
Couros salgados e seccos ,
Farinha de mandioca
Feijão
Fumo
Madeiras
Milho
Polvilho
Queijos
Toucinho
Diversos productos

149 litros.
62,917 kilos.

600
97,785

5.637,036
819,063
249,826

6,147
7,687

278,418
68,418
5,250
6,410

67,230
191,182

1.349,870

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

Assucar 42,277 kilos.
Café  2,150,712
Farinha de mandioca.
Feijão...
Fubá....
Milho ...
Diversos.

231,584
3,120
3,630

325,459
385,751

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

Abacaxis...
Aguardente.

Alfafa
Algodão em fio
Algodão (oleo de caroços).

» em rama
» (tecido de)

Amendoim
Araruta
Arreios

1,700 unidades.
1,757 pipas.

88 barris.
12 garrafòes.
88 volumes.

309
216 volumes.

405,100 kilos.
45 volumes.

202
1.
1 saco.
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Arroz 1,199 sacos.
» com casca 1,300 »

Assucar 49,584 »
185 barricas.

Azeite de* amendoim 30 volumes.
» de baleia 264
» de sebo 7 »

Unira a  104 •
Bauha  s54>8?i ki,os-
Betas...}
Biscoutoli
Cacào.
Cadeiras
Camarões
Cambará
Carne de porco

¦ salgada
Canna
Carnaúba
Cavallo
Cera
Cerveja  •¦
Chapéos de carnaúba....

> do Chile
• de feltro

Charutos
Cocos

Colla...
Crina..
Couros pve

salgados ..,
» seccos

Doces
Esteiras
Farinha de centeio.,

mandioca..
Feijão
Flechas
Frutas
Fumo

• em folha
Gergelim
Gomma
Graxa
Jaearanda
Lã dc barrigudo...
Legumes
Lenlia
Licor de guacn.. ..
Linguas
Lingüiças
Madeira

Sal  5,181,786 litros

Maisena
Manteiga
Mate
Mel

> de fumo
Milho
Ovos
Paina
Palmito
Peixe
Pelles de pássaros.
Pennas
Pinho.
Plantas
Polvilho
Ricino
Boupa.
Sabão
Sabonetes

890 peças.
27 volumes.

303
15

18
200

38
176

2
2
2 unidades.
2

96
64 volumes.

3
6

709,500 unidades.
1,053 sacos.

58,800 unidades.
59

6
344 fardos.
40 volumes.

382 unidades.
207 volumes.
524

7 sacos.
20,405 »

3,885 »
volumes.

15 •
3,190 kilos.

78,319 »
185 »
134 .

14,920 .
603 couçoeiras.

9 volumes,
7

16,000 .achas.
6 volumes.

228
116 »

1,13S ds. de taboas
350 dormentes.

1,126 peças.
3,200 dúzias, ripas.

50 volumes.
3,527 kilos.

121 volumes.
44
12

3,709 sacos.
210 volumes.

13
170 dúzias.

53 volumes.
1 »
1

toros.
volumes.

55 sae »s
29 volumes.

J. •
11 ü Volumes.
153 »

Salsa
Sebo
Sola
Tapioca
Tecidos

» dela
Toucinho
Trigo
Tucum
Varas de marmello.
Vinho

• de caju

20 volumes.
760 kilos.

10,581 meios.
2 sacos.

98 volumes.
14

8,201 kilos.
10 sacos.
14 volumes.

6 dúzias.
91 »
16 »

MERCADO MONETÁRIO
Metaes

Soberanos

FUNDOS POBLICOS
Apólice, de 5'/.  gMMO» de 4  940*11)1)

, do Banco do Rio de Janeiro 200*000
Empréstimo Nacional de 1868  1:1^^00

, de 1879  1:026*000
Municipal de S. Paulo. 980000
externo da Bahia 57..... 98^000

LETRAS HYPOTHECARIAS
Banco do Brazil Xí.2ffi

, de Credito Real do Brazil 5 70.. 92*000
. 6 7... 91*000

. de S. Paulo.... 99*000
, Predial 85*000

ACÇÕES
Banco Agrícola

Aux»liar
do Brazil
Commercial

. 2" serie........
Commercio
Credito Real do Braz:l.. ¦.

> de S. Paulo.

Del Credere
Internacional

50 7o
Industria Nacional.
Industrial
Mercantil de Santos.

20 7»

2" serie..
• dos Varegistas

Predial
Provincial de Minas

i do Rio de Janeiro...
Rural
Territorial de Minas
União de Credito
Popular

» 2* serie
• de S. Pauln

Lavoura de S. Paulo
Caixa de Credito Commercial

541000
400$000
355$0OO
275$000

85$000
205$000
200$000

60$000
16$000

2700000
400&000
200$000
100H000
208$000
250.4000

72$000
161$000
1-20J.000

95$000
50000

308$000
250$000
110$000
130$000
27$000
60$000
95$100

115$000

CÂMBIOS
Fechou o mez de Setembro.

Sobre Londres  27 5/s P 1*000.
> Pariz  347 franco.

Hamburgo  428 marco.
Itália  348 lira.

» Portugal  196'7„
» Nova-York 10820 dollar.

Typographia Laemmert &.C. — Ouvidor, 66.
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SOCIE3Dj^.IDB

AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL

N. 10.-OUTUBRO DE 1889

PARTE OFFICIAL

Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional

Ministério dos negócios da agricultura, com-
mercio e obras publicas

Rio de Janeiro, 1 de Outubro de 1889.
Tendo tomado na devida consideração o

conteúdo do officio de 24 de Setembro ultimo,
declaro a V. S. para que faça constara
essa sociedade; que, em tempo opportuno,
será ella attendida.

Deus guarde a V. S. — Lourenço Cavai-
canti de Albuquerque.

Sr. conselheiro Dr. Nicolau Joaquim
Moreira, presidente da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional.

Exposições
Exposição preparatória da corte para a

universal de Pariz

Premioi conferidos aos Srs. Expositores pelas com-
Fr%lõelXconsuMvas 

que tomarão o encargo de
examinar os produetos.

DIPLOMA DE HONRA

2" Grupo

Lycêo de artes e- officios, estudos de

ensino de desenho.
M. Ramires, prothese dentaria.

.&¦: Leuzinger & Filhos, typographia.
28

H. Lombaerts & C, typographia, li-
thographia.

Paulo Robin & C, lithographia.
G. Leuzinger & Filhos, encadernação.
H. Lombaerts & C, encadernação.
José Hermida Pazos, Alt-azitmuth.
Antonio Alves do Valle de Souza Pinto,

retratos á penna e a lápis.
Ignacio Tavares de Souza, mosaicos de

madeira.
Francisco Martins Torres, manequins.
João dos Santos Couceiro, instrumentos

de musica.
Marcos Ferrez, photographias.
Nickelson, & Ferreira, photographia.
Commendador JoséFerreira Guimarães,

nhotographias representando estações da Es-
tradade Ferro D. Pedro 11,

3o Grupo

Mme. Rosenwald,,/?ôres artificiaes.
J. MaiYtinSyinoveis, especialmente os de

estylo gothico.
4o Grupo

Fabrica de Tecidos, S. Lázaro, meias e
camizas de meia.

Freitas Soares & C, calçado. '

Rheingantz & C, tecidos de lã ; Rio-
Grande do Sul.

Fabrica deTecidosdo Rink, tecidos dela.
Companhia Brazil Industrial, tecidos de

algodão.
Companhia Petropolitana, tecidos.

s. A.

v»SLJl Si
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Fábio Antônio de Faria, rendas; Santa
Catharina, Desterro.

Vital Fernandes Fam? .casaca de panno
preto para homem.

Pedro de Siqueira Queiroz, confecções de

cinco feifios .diversos.
D. Maria das .Neves Ferreira, collete de

setim azul para senhora.
MalaquiasPerminio Garcia, carábina e

metralhadora portátil.
José de Seixas Magalhães, malas de

viagem e objectos congêneres.. ,....,

_.-.-:., - 5°:,Grüpo

Gíovani Rasina, aperfeiçoamento de

ácidos inorgânicos". '. "¦'. í.-
Guilherme Scheeffer, óleos, Santa Çatha-

rina, Blumenau.
Francisco José Lepage, óleos essenciaes

de .plantas indígenas; Minas-Geraes, Bar-
bacena. .

:'• Eugênio Marques de Hollanda, col-
lecção pharmacognostica de produetos[d,® flora
brazileira e seus preparados.

. : Jorge Einsenback & C, phosphoros de
segurança, S. Paulo. --»."

Silva & Pinna,/(«MOs, cigarros e charutos.
¦¦ .-." Antônio Borges, de Castro, peptona sêcca.

¦¦¦¦ Fabrica de ferro de Ypanema, amostras
de ferro. -..,-.,

Companhia de Minas de Carvão» de
Pedra, e Fabrica de briquettes do Arroio
dos ratos, amostras de mineraes.

¦ 6o Grupo -

Corpo de bombeiros, apparelho de ex-
tineção de incêndios'.' v

7o Grupo • ... • ...,
Francisco Fontana, Ilex Mate, Paraná.

-•'-Companhia Luz; Stearica, Velas de ste-
arina, glycerina etc. .' ' ..-¦',

.' Sá Fortes & C., 'queijos < (da Mànti-
queira), MinaSrGeraes. ! ' •

• M. Franklin & C, chocolate, manteiga-
de cacáo, T)'aiiiiilhrrs'.A. >. '•'.";: ';:;; • '

V. Rabello & C, manteiga, Santa Ca-

tharina.
- Provincia de Santa Catharina,#eto variada

collecção de produetos de sua industria per-
tencentes a este grupo.

¦ 8" Grupo ] f Ã

D. Maria A. da M. T. de Rezende,

bichos de seda e material para a sua [criação
è conservação; seda, retroz e torçal dos re-

spectivos casulos.

DIPLOMA DE PROGRESSO

».,.-' 1? Grupo

Estevão da Silva, quadros de frutas.

2o Grupo „¦ , ..;•;

Dr. João Pires Farinha, trabalhos de-

mographicos.
Henrique Tribouillet, prothese dentaria.
José Hermida Pazos, instrumentos sei-

entificos.
Guilherme Meziat, trabalho de cabello,
EngelcheC, Orgão-orchestra, Pará.'
Schindler e C, piston. ...

3o Grupo
F. A. Maria Esberard, trabalhos de.

vidro e de barro. ... . ',.,.

Alberto Henrique Corrêa da Silva, ce-
ramica, Minas-Geraes.

E. Kramer, trabalhos de vidro de cores,
Santa Catharina.

Joseph Hancox, cerâmica.
LM. P. de Oliveira, flores artificiaes.

. D. Feliciana R. de Castilho, flores arti-
ficiaes, Santa Catharina.

A. L.-.. Bittencourt, flôres-ãepennas. ..
M. J. Martins, moveis do estylo japonez.
Segretin & Irmão, cadeiras e, guarda-

jóias.
Mme. Ascagne, mesa de cipós.
Casa de correcção da còvle,'trabalhos

de marcenaria, carpintaviaymosaidos, etc.:
Antônio dos Santos Carvalho^ íroJaZ/íos

de fundição, nfoenãàs, ventiladores, etô.
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Ferreira Nieoláo & C, calçado.
Carvalho Andrade & C, calçado'.
José Bittencourt da Silveira, fôrmas

para calçado.¦,.
Companhia Bomfim, tecidos de algoãão

tinto ebranqueaão.:
Orphãs do recolhimento da Santa Casa,

, borãaãos.
7 D. Anna Tliereza Xavier: bordados,

Santa Catharina, Desterro.
D. Claudina Mafra, bordados, Santa

Catharina, Desterro.
Peixoto de Magalhães & Irmão, con-

-fecções diversas..
Mme. Lion & Filha, collete de setim es-

carlate,;enfeitado de rendas.
D. Maria Salomé Keller, chapéo feito de

fibras vegetaes. , - y
Antônio Lúcio de Carvalho, chapéo feito

ãe fibras ãe timbó.
Manoel Joaquim Marinho, malas e seus

congêneres.

..'¦,..¦¦,-.¦ 5o Grupo

Fabrica da Estrella, -amostras de pólvora
Buarque & Maia,. chumbo de caça,
E. de Saint Dénis & C, couros cor-

¦tidos. '¦ '

Antero Leivas, nectandra amara. >-
Cardoso ¦ Monteiro, tinta de escrever e

copiar.
-". J. A. Sardinha, tinta de escrever e
copiar.

A. M. Coral, Jceroseneinexplosivo e ben-
zina.

Francisco José Ferreira de Rezende,
. vernizes.

Reinhardt Barth, fumo em folha; Santa-

Catharina, S. Luiz.
M. J. de Bittencourt, cigarros ãe

,palha.
Antônio Ribeiro Pereira,/wmo em rolo\

Minas-Greraes, Pouso-Alto.
Pedro Rodrigues Sarmento e José Pedro

Rodrigues Sarmento, fumo em Mo, Minas-

Geraes, Passa-Quatro.

Imperial Fabrica de Rape Paulo Cor-
deiro, rape.

M. P, da Fonseca & Ç., trabalhos ein
arame. ,

Saturnino Ferreira da Veiga, agitas
mineraes.

6o Grupo

Oficinas da estrada de ferro D.Pedro II,
roãas ãe ferro resfriaão e outras peças,

Administração da estrada de ferro Pau-
lista, aperfeiçoamento no serviço reciproco
ãa linha férrea e ãe navegação fluvial.

Arsenal de guerra da corte, modelos, ãe

7o Grupo

. Engenho Central de Quissamã, mel e
aguardente.

Engenho Central de Lorena, assucar
de'diversas sortes.

Leite Rosas, conservas defrutas e outras:
V. Michel, conservas defrutas e outras.
A. Bhering & C, chocolate _e café

moido.
. 7 Fritz,Mack&C.,Híwes, vinhoãecanna,

bitterseta. ;.' . ., 
' '.' "_., '*

José Antônio Ayrosa, laranginhas ãe
diversas sortes.

Leopoldo Hosçhl, manteiga, Santa Ca-
tharina.

Francisco Schmidt, manteiga, Santa
Catharina. :">"""'"'

O. F. marca O. F., manteiga, Santa
Catharina.

Oliveira & Genro, ilex-mate, Santa Ca-
tharina. .

Moinhos e Graneis, farinha ãe trigo.
Commendador T. S. Figueira de Mello,

café. '
José Serra, amenãóascobertas, confeitos,

etc.
Henrique Probst, aguarãente velha,

Santa-Catharina.
Bacellar & C., bitter ãejurubeba:
Cláudio G. da Silva Jacqttes, vinho ãe

caju. . /
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J. P. Faller, vinho de laranja, Rio-

Grande do Sul.
Eniilé Gabei & C, cerveja branca e

preta. .
Pr. Logos &C, cerveja marca Tells

bier.

DIPLOMA DEMÉRITO

Io Grupo

Vicente dei Bosco, quadros de flores e

frutas.
Frederico Antônio Steckel, pinturas de-

corativas.
João Baptista Pagani, quadros de pin-

tura.
2° Grupo

Hospicio de D. Pedro II, bordados,
trabalhos de agulha, crochet, etc.

Recolhimento das orphãs da Santa Casa,
trabalhos de agulha.

J. Martins & Figueiredo, esteiras da
índia.

Alexandre Seglieri, túmulo de mármore.
Casa da Moeda, moedas e medalhas.
Alberto Winchow, quadro calligraphico

com os dizeresda lei 13 de Maio de 1888.

3o Grupo

Lourenço Gomes Ferreira, cadeira-mo-
bilia.

Manoel Monteiro Bentim & Irmão, mo-
veis.

Hospicio de D. Pedro II, flores ar-
tificiaes.

Fabrica orphanologica da rua do Passeio,

flores artificiaes.
Giuseppe Baptiste, cerâmica, Santa

Catharina.
Enrique Lastre, espelhos com gravuras á

agulha.
4o Grupo

Antônio Silveira da Rosa, fôrmas para
calçado. •

Manoel Guedes & 0., Fabriba de
S. Martinho, tecidos, S. Paulo.

Anhaia & C, Fabrica de tecidos Bom-

Retiro, tecidos, S. Paulo. '

Clemente H. Willmot, Fabrica da Ca-

rioba, tecidos, S. Paulo.
Harsten & Hadlich, tecidos, Santa Ca-

tharina, Blumenau.
José Attmann, t-cidos, Santa Catliarina,

Joinville.
GustavoRoeiler,íecito,SantaCatharina.
Rheingantz & C, tecidos de algodão,

Rio-Grande do Sul.
Fabrica de tecidos do Riuk, tecidos de

algodão.
Mme. Capitani, bordados,
Hospicio de Pedro II, bordados e tra-

balhos de crochet.
Mesnard e J. Develly, malas e seus

congêneres.
5° Grupo

Cardoso & Suburger, couros curtidos.

Augusto Schonemann, essências de cascas

de laranjas e limão, Santa Catharina, Blu-

meneau.
Raulino Horn & Oliveira, licor de gua-

Una, Santa Catharina.
J. R. das Cotias, xarope peitoral balsa-

mico.
Bartholomeu & C, jurubeba: Peruam-

buco, Recife.
Firma social Bueno Dias & C, pre-

parados pharmaceuticos.
Antônio Borges de Castro, preparados

pharmaceuticos.
Frederico Schlemm, sobonetes, Santa

Catliarina, Joinville.
Fritz, Mack & C, perfumarias.
Fabrica Nacional de produetos chi-

micos e iiharmaceuticos, fftxÍHctos de phar-
macia gallenica.

J. R. Castanheira, sulfuretode carbono.
Nancy Reynaud Navarro de Andrade,

licor de creme e limão.
Gonçalves tle Souz-i & Fernandes, fumos,

cigarros e charutos.
Lopes & C., fumo desfiado, Rio-Grtende

do Sul, Cachoeira. ¦
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.; Antônio Lopes da Costa, fumo desfiado
e cigarros de papel.

Alberto Petermann, fumo em folha,
Santa Catharina, S. Luiz.

Schemberger, fumo em folha, Santa Ca-
tharina, S. Luiz.

6o Grupo
Administração da S. Paulo Railway,

resultados representados no diagramma ex-
posto.

r Grupo
E. M. Bollidair, chocolate empáoehol-

landina, licor estomacal, S. Paulo.
F. J. Lepage, vinho de laranja, Minas-

Geraes.
Eugênio Marques de Hollanda, licores.
Augusto R. Procopio, ilex mate; Santa

Catharina.
Bacellar & C, laranginha.
José Alves, banha de porco, Rio-Grande

do Sul.
J, F. Romaris, vinagre natural de

canna.
Fr. Logos, cerveja preta e branca.
Villiger & C, licores.

¦¦'¦ OttoFreygangjHcóres, Santa Catharina.
H. Spernan, laranginha e álcool, Santa

Catharina.
J. G. Roth, vinho de um, branco e

tinto, Rio-Grande do Sul.
J. Fischer,vinho branco e tinto, Colônia

Azambuja.
F. de Albuquerque, vinho de uva,

branco e tinto, S. Paulo.

OBSERVAÇÕES

2o Grupo—Ao collegio Abilio apenas a

commissão consultiva recommendou a re-

messa dos objectos de aprendizado á Expo-

sição Universal, sem marcar-lhe prêmio.
No mesmo caso estão os seguintes expo-

sitores do
8o Grupo - Serraria Bella-Vista, op-

tima; Imperial Instituto Fluminense de

•Agricultura, interessante pelo estado : Fran-

cisco José Lepage, notável pelas indicações

scientificas, Minas-Geraes ; Barão do Serro-
Azul, Paraná; José Gomes Ribeiro de
Avellar.

Releva ainda declarar que muitos pro-
duetos, por haverem chegado tardios, fôrão
sem julgamento remettidos com destino á Ex-

posição Universal de Pariz, contando-se entre
elles: a riquíssima collecção mineralogica da
escola de Onro-Preto, em Minas-Geraés ; os

produetos agricolas enviados ocolligidos pelo
Sr. Dr. Gorceix, alguns da Parahyba do
Norte e muitos da provincia do Espirito-
Santo etc.

Rio de Janeiro, 12 de Outubro de 1889-.
— Nicoláo Joaquim Moreira.

Exposition Universelle de 1889

Commissariat Oênêral du Brésil
36, Ruo de Lafayette.

Paris, le 13 Septembrel889.
Monsieur André de Oliveira,

Rio de Janeiro.
Cher Monsieur et Ami,

J'ai 1'avantage de vous aceuser recep-
tion de v/ lettre du 20 Aoüt portant connais-
sement à 10 c/ chargées s/ Ville de Buenos-
Ayres et destinées au Commissariat du Bré-
sil. Le nécessaire a été fait pour leur réex-
pedition au Champ de Mars et distribution
sera faite des ouvrages du Dr. pires de
Almeida, comme vous le désirez et confor-
mémentaux intentions de Sa Majesté 1'Em-
pereur.

Agréez, cher Monsieur et Ami, 1'expres-
sion de mes meillenrs sentiments.

Le Secrétaire General,
Amédée Prince.

Exposição de Assucares e Vinhos

Do lllm. Sr. Draenert recebemos a segidnte
carta gue com todo o prazer publicamos:

S. Domingos, 18 de Outubro de 1889.

lllm. eEx. Sr. Conselheiro Nicolau
Joaquim Moreira,

Ha pouco li no Auxiliador da Industria
Nacional, sob a direcção e redacção profi-
ciente de V. S., uma allusão a meu trabalho
sobre Os Vinhos Nacionaes, parecendo
estranhar-se a demora que ha na sua publi-
cação.
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. ... E)' para;affirmar, que acompanho a V.
S. nestas considerações .muito justas, e que
não menos admiro á inexplicável demora
alheia á minha vontade.

Aos 29 de Abril do corrente anno, entre-
guei o .meu relatório sobre os resultados
das analyses de'52 amostras de vinhos na-

• cionaes — e por ordem de S. Ex. o Sr. Mi-
nistro da- Agricultura — ao Centro da
Industria .e Commercio ãe Assucar, a

' corporação que realizou a respectiva expo-' sição dé assucar e vinhos e qüe ficou, ipso
facto, encarregada das publicações respe-
ctivas. -

Com esta declaração julgo dever resal-
var a minha responsabilidade e por isto rogo
aV. S., que seja inserta no mesmo periódico.' Cóm alta estima e consideração

De V. S. Att. Ven. Adm. e Cr. Obg.
Dr. F. M. Draenert.

. Economia' politica
Capital

(Extracto de uma conferência feita pelo Dr. Nicolau
Moreira, no Museu Nacional, quando nelle pro-fessor)

Em linguagem scientifica a palavra ca-
pitai exprime um conjúncto de objectos pos-
suindo um valor qualquer.

O capital é um dos principaes elementos
das industrias, e resulta do trabalho acumu-
lado pela, economia e pelo tempo, e quando
bem.applicado. produz proveitos, que não só sa-
tisfazem as necessidades da vida e concorrem
para o nosso bem-estar, como tambem con-
correm para' a formação da riqueza publica
e fortuna particular, sendo, desta condição
especial que surgio o nome de capital, deri-
vado. do termo latino Çapus. \

O capitai não é, como pensão alguns
economistas, antagonista do trabalho, peld
contrario, quer seja próprio, quer seja o
resultado de empréstimo,' favorece o tra-
balho e o desenvolvimento das industrias.

O indivíduo que possue um capital qual-
quer pôde fazer-se industrial; pôde empres-
tar o áeu dinheiro; pôde, finalmente, tornar-
se associado em um ou outro estabeleci-
mento industrial.

.; Em todos estes casos o capital fuhc-
ciona bem e sempre concurrentemente com o
trabalho próprio ou alheio do individuo que
o possue, ef portanto, o, capital e o trabalho
são dous poderosos'agentes de producção.

Verdade é, porém, que segundo,a edu-
cação do povo o capital pôde tornar-se pre-
judicial ao desenvolvimento industrial de um

paiz. . , ¦'.-. ,
Parecerá uma extravagância de minna

parte acabar de proclamar que o capital e o
trabalho concorrem pára o adiantamento das
industrias e augmento da. riqueza publica
e dizer-vos agora que o capital pôde con-
trariar esses phehomenos.

No Brazil, por exemplo,, a nossa popu-
lação industrial e scientifica está acostu-
mada a trabalhar até obter um pequeno
pecúlio, que, transformado em apólices ou
em propriedades, satisfaça apenas as suas
necessidades mais palpitantes, e,, obtido este
ãesideratum, o medico larga a sua clinica ou
restringe-a, o industrial fecha a sua officina
porque já tem que comer. Daqui dous gran -
des prejuízos, braços que podião fortalecer
as industrias, intelligencias que as podião
fecundar desapparecem e por conseguinte as
industrias fallecem, a riqueza publica di-
minue, augmenta-se o numero de consumi-
dores e as dificuldades de nossa existência
crescem progressivamente.

O individuo, porém, que não possue
capitães, dispõe todavia de recursos para at-
trahi-losao seu trabalho. Assim èque elle
pôde oflerecer o seu braço e a sua intelli-
gencia ao industrial; pôde pedir emprestado,
mediante certos juros o capital de que ne-
cessita, ou então associar-se com qualquer
capitalista para promover um certo e de-
terminado ramo industrial em que é profis-
sional.

Ora, examinando todos estes meios que
apresentamos, reconhece-se que fi ara o ope-
rario o primeiro é o menos favorável, por-
que se elle não corre risco algum no futuro da
empreza, não passa tambem da posição em.
que uma vez se collocára. E, com effeito,
por mais que o salário se augmente, por mais
que a intelligencia do operário se desen-
volva a ponto de torna-lo perito, nunca
elle poderá auferir vantagens como as que
alcançaria explorando a industria, fazendo

i render quer o próprio capital quer o empres-
(tado, de concomitância com o seu trabalho.
| E nem se diga que no caso do individuo
não possuir capital seria melhor entregar-se
ao simples encargo de operário, porque, meus
senhores, nós consideramos a actividade
um capital importantíssimo, maxime, quando
a essa qualidade se une a moralidade indivi-
dual.

Da abundância de capitães nasce o
I desenvolvimento das industrias-, uma nação



JL^U^ILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 2_3

Pobre de capitães não conhece o espirito deiniciativa, não se despega da antiga rotinaem que se .implantara, e quando projectoalguns passos mais largos,é um lance depen-dente de fortuna ou da sorte e não do racio-cimo e do estudo, sendo que quasi semprerecebe decepções em conseqüência do poucohabito dessas tentativas.'' Entretanto, não se tomem estas nossas
palavras em'sentido'absoluto; assim comodissemos que individuos dotados de aotivi-dade e moralidade, são em nossa opiniãocapitalistas, assim também encontramos
nações que não sendo tão ricas, como outras
nellas as industrias prosperão admirável-
mente. Tomarei por exemplo a Fiança e os
Estados-Unidos.

Naquelle paiz existem capitães acctimu-
lados por muitas gerações e entretanto a
extensão das culturas e da industria manu-
factureira não stipplánta a da União Ame-
ricana, e isto se explica facilmente.; é quenós Estados-Unidos o capital effectivo tem
uma applicação immediata e apropriada á
industria.

Considerado o capital sob o ponto de
vista agrícola elle constitue tres categorias :
— Cihtellectual—C. fundiário—C. de ex-
ploração.

Capital intellectual. Este capital é o
mais,importante não só em relação á indus-
tria,' como porque é mnito difficil de ser
substituído. Quanto mais perito e intelli-
gente se mostra o lavrador, maior somma de
productos obtém. A habilidade, a experi-
encia e a. pratica constituem as mais impor-
tàntes condições de uma proveitosa cultura.
Este capital éconstitnido pelo lavrador, por
sua'familia e por seus operários.

Capital fundiário. Em sua mais lata
acçepção.o capitai fundiário designa todos
os bens immoveis, terras, edifícios etc.

- Sendo um dos capitães mais difflceis a
realisar, è justamente o mais seguro e que
corl*e menos risco de completa mina.

O seu serviço productivo ou renda é
muito variável e depende de innumeras cir-
ciimstancias. A qualidade da terra, a habi-
lidade do explorador, os meios de que dispõe,
as condições commerciaes da localidade e as
vias de transporte importão muito ao bom ou
máo resultado do capital fundiário.

" Ainda em relação ao valor venal do
capital fundiário elle depende do serviço pro-
ductivocomo também da offerta e demanda.

O capital fundiário e eminentemente
fixo, incorporado ao solo e só pôde ser
lentamente' constituído de modo que nao se
lhe podem adaptar as instituições bancarias
c/ueftinccloiiâo''nos centros commerciaes e

industriaes por serem condições daquéllas o
gyro constante de seus capitães.
l' O meio mais seguro, o recurso mais
vantajoso para a constituição do capital fun-
diário sâo as caixas de credito liypothecario,
formadas não por capitalistas, porém por
associações ruraes. "¦-'¦

O capital territorial que se representa
pela adquisiçãodosolo pôde augmentar ou
diminuir pela influencia do proprietário e
Conforme a intelligencia'do rendeiro ou do
parceiro; entretanto é forçoso confessar que
pouco poderá perder o solo porque o áüg-
niento da população e a.cultura dos logares'
circumvizinhos conservão-lhe sempre certo
valor.
j Em geral na Europa muitos lavradores.1
preferem ser rendeiros a serem proprietários,'7
porque o capital quepoderião necessitar fiara,adquisição do solo transformão em capital'
circulante e, por conseguinte, maiores van-
tagens colhe o explorador de sua industria.
Uma das principaes. questões da economia
rural refere-se ao capital que deve achar-se
sempre em relação com. o solo, a espécie da
Cultura, o clima e a sahida do produeto.

! O capital é um instrumento resultante
da industria humana e da economia, tendo,
porém, sua origem primitiva nas faculdades dó'
fiomeni e apresentando-se sob a fôrma de'
machinas,motores,soio, agentes fertilisantes,„
salários, alimentos, etc. ' 

'¦¦

| Toda a vez que o lavrador julga que;
Com insuficientes capitães pôde ingerjr-se
£m explorações que requerem maior fundo,
èlle arruina-se completamente, quando, pelo'r
contrario, limitando-se a uma esphera de'
acção correlacta ás suas circumstancias eco-;
jiomicas poderia auferir fruetuosos lucros. ''"''

i O capital nunca deve ser empenhado eití •
uma cultura' Senão quando o produeto puder
rpmunerar largamente seu concurso depóis'f
fle satisfazer ás despezas e para isto tem-Se
necessidade de que osprocessos; de cultura
sejão apropriados aos meios, os esforços piro-
porcionados aos effeitos, tendo em vista que
nem todos os .solos devem ser explorados da
inesma maneira. /' 

'*

i Mais vale cultivar bem um certo numero'
de hectares, do que mal o dobro; ho primeiro
caso ha sempre lucro, no segundo não. - '
' O lavrador deve procurai* combinar os
interesses do presente com os do futuro e
por seu concurso examinar antes dè tudo o
estado do solo, o caracter das estações e a
sabida provável dos productos, e isto tanto
piais quando se trata da grande lavoura em
queseempenhaogratidescapita.es. ;

: :' É,' cóm effeito, pôde o lavrador possuir '
tâ mais férteis terras-, èlle nádá obterá, senão'

T-
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jogar como capital sufficiente para prepa-
rar os instrumentos de exploração e se a
terra não pôde corresponder senão parca-
mente aos interesses do capital empregado,
outro tanto não acontece quando ha dinheiro

para que a exploração empregue as mais aper-
feiçoadas machinas.

Quando se trata de rendeiros e necessa-
rio também que o arrendamento não seja
elevado. „ , : ,

Ora um drs grandes defeitos dos nossos
lavradores e que traz um grande desvirtua-
mento de capitães é o amor excessivo para a

propriedade.
Acresce que muitas vezes as quantias

despendidas com a compra de terras sao
emprestadas, e dahi quasi sempre a ruma
do proprietário.

O engano em que se achão esses compra-
dores de terras está em não comprehende-
retn que assim diminuem o capital de expio-
ração que bem applicado lhes daria optunos
resultados. ,

O capital empregado em terras nada

produz ou se produz não passa de 3 e 4 /„
entretanto que na exploração daria 8 a 10 'L.

Dous lavradores com a quantia de
4.000,000$, um empregando em terras e ou-
tro melhorando na cultura, oi" ganhara
120^000 o outro 320 a 340$000.

Não reprovamos ao lavrador a compra
de terras uma vez que possa cultival-as, não
achamos porém, conveniente que as sommas
despendidas saião do capital de exploração.

A grande extensão de terras ainda tem
um lado prejudicial e vêm a ser que os la-
vradòres se vem obrigados a disseminar as
suas forças e portanto a reduzir os seus re-
cursos, dando como resultado a obtenção de
poucos produetos melhorados.

Quem muito abraça pouco aperta, e
pois a administração de uma vasta exploração
é muito mais complicada, requer maior som-
ma de conhecimentos e não sabemos se esta-
mos em circumstancias de encontrarmos
grande numero de lavradores com esses re-
quisitos.

E' verdade que faltão capitães á nossa
lavoura, mas é também verdade que não se
economisa, e o que é mais não se dá ao capi-
tal a applicação racional em harmonia com
as exigências de uma cultura progressiva.

Se os capitães são escassos, diz o Sr.
Gomes de Castro, não chegão a ponto de
levar ao estado desgraçado em que se acha a
nossa lavoura.

Não se pense porém que desconhecemos
ser a terra nm capital que a industria humana
põe a render e que quanto maior ren-
dimento der tanto mais poderosa será a

industria de que ella se origina e tanto mais
considerável a riqueza que crea no interesse
de todos. -iii

O interesse, portanto, do agricultor de-

pendente está do que lhe resta, tirados todos
osgastos feitos com o costeio de industria.

Quanto ao capital circulante não nos
merece seria attenção porque não só elle como
os respectivos juros serão primeiramente de-
duzidos do produeto bruto da colheita e pois
acha-se por demais garantido.

Em geral quando falla-se de rendimentos
ao-ricolas confuiídem-se dous factos diversos:
o°rendimentodo fundo e oslucrosda indusena
do cultivador. Conseguindo um empréstimo
de 6 a 8 °/„ para adquirir um terreno que não
rende 2°/0°faz-se uma péssima especulação.

NemVsmo no que diz respeito á con-
strucções adaptadas ao gênero de cultura que
pratica o lavrador deve este adiantar-se sem
que o desenvolvimento da exploração o re-
clame.

Seria um erro econômico construir vas-
tos armazéns, grandes galpões sem ter pro-
duetos para enche-los.

Passemos agora ao capital de exploração.
O capital de exploração compõe-se do

que os Francezes chamão cheptel, sendo este
morto ou vivo.

O cheptel morto consta das machinas e
instrumentos, de lavoura; este capital não se
transforma pela producção e por isso chama-
se fixo; deteriora-se porém e o lavrador, deve
em seus cálculos, lançar uma dioiinuição de
15 a 25 °/0 annualmente do valor deste ca-
pitai.

Todos sabem que um apparelho de be-
neficiar café, uma machina de descaroçar
algodão, um machado, uma fouce, uma.en-
xada dão pelo trabalho um produeto, con-
tinuando todavia a serem o que erão primi-
tivamente, porém deteriorados pelo tempo
e pelo trabalhou .

O capital de exploração comprehende
os objectos, moveis vivos ou morto*, taes
como, machinas, instrumentos, gado, etc. o
capital circulante e o de reserva.

Este capital é de uma necessidade a toda
prova, somente a sua computação é difficili-
ma, isto é, os agricultores encontrão grande
difficuldade em marcar uma certa quantia
para uma determinada porção de terreno.

A extrema diversidade de terrenos, a
variedade de culturas, as situações econo-
micas e industriaes, os progressos agricolas,
o valor venal das terras, levão o agricultor,
a ser o único juiz competente, não sendo
possivel estabelecer-se regras a tal res-
peito.

Assim nós vemos que em uma rotação
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biennal, obtendo colheitas abaixo de regula-res ate as culturas triennaes, com industriasagrícolas a differença por hectare é extra-ordinária; em França vai de 200 fr. por he-ctar a 900 e em alguns estabelecimentos
agrícolas encontra-se a base de 2 500francos.

E' preciso manter certa proporção entrea lavoura e o capital de exploração para quenão absorva quantias improductivas e porconseguinte tudo quanto fôr luxuoso e des-
necessário deve prejudicar o lavrador e a
industria.

(Continua)

Explorações mineralogicas
Ministério dos Negócios da Agricultura,

Commercio e Obras Publicas
Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 1889.

Illm. e Exm. Sr.
A maior parte ou quasi totalidade das

concessões feitas em longo periodo de annos,
para descobrimento e lavra de minas não
tem produzido sinão sacrifício estéril dos
esforços empregados mais ou menos energi-
camente pelos concessionários contando-se
em grande numero os que, apoz as primeiras
tentativas, de todo têm interrompido os tra
balhos executados, incorrendo as concessões
em caducidade, como único frueto da dili-
gencia e do tempo e das despezas consumi-
das. Este estado de cousas perdura ha muito
sendo notório o abatimento da industria da
mineração entre nós, ao passo que a varie-
dade e abundância das riquezas do sub-solo,
bem patenteadas em diversas regiões do
Império, promettem e assegurão desenvolvi-
mento e pujança a este ramo da actividade
nacional, com grande resultado para a for-
tuna particular e para a fortuna publica. _

Não cabe na esphera da acção admi-
nistrativa remover de prompto as difficul
dades que estão estorvando o progresso
industria, da mineração, entre as quaes avul-
tão a falta de vias econômicas de commiini-
caçSo, a carência do numeroso pessoal habi-
litado nue este ramo industrial exige, e,
como conseqüência natural, o retralnmeiuo
dos capitães que o mallogro
cessões parece intimidar
Tanto quanto estiver, porem, na alçada do

governo imperial, nada será poupado para,

constrangido a iniciativa individual e esti-

Sr nesta direcção o espirito de empreza.

29

Com este empenho, que cnnvem tornar
conhecido, afim de despertar aquella inicia-
tiva por parte de homens idôneos para enca-
minhar a bom êxito emprezas d'esta ordem,
declaro a V. Ex. que, revogado n'esta parte
o aviso circular n. 87 de 20 de Outubro de
1887, não só concederá o governo para as
pesquizas relativas o descobrimento e cara-
cterisação das minas o praso que as circum-
stancias indicarem como necessário, mas dará
autorisação a cada concessionário para lavra
de tantas datas mineraes quantas forem pre-
cisas, á vista das condições locaes, distah-
cias e outros requisitos, para assegurar a
remuneração do capital pela permanência do
trabalho e certeza dos seus resultados, evi-
tando-se por este modo que, circumscriptas á
poquena área de uma só data mineral offere-
ção em muitos casos as concessões campo
insufficiente á actividade útil.

Para este fim terá V. Ex. em attenção
mui particular, nas informações que a tal
respeito houver de prestar-me, a indicação
do praso e numero de datas, segundo fôr
aconselhado pelas condições locaes, conside-
rando a situação das jazidas, a distancia que
as separar dos povoados mais próximos, e os
meios de communicação existentes, organi-
sados ou projectados.

O que confio do seu zelo e discernimento,
esperando que V. Ex. prestará a este objecto
a maior consideração.

Deus Guarde a V. Ex. —Lourenço
Cavalcanti de Albuquerque. — Sr. Presi-
dente da província de Goyaz. — Cumpra-se
e archive-se. Palácio da Presidência de
Goyaz, 17 de Setembro de 1889. — Mon-
tandon.

da

de tantas con-
cada vez mais.

Physica e CMmica Industriaes
Aço

Os Srs. Treve eDurassier procurando
reconhecer as relações existentes entre as
propriedades physicas e chimicas do aço pro-
cederão pelo modo seguinte :

Prepararão 15 barras distribuindo-as
em 5 series tendo cada uma das cinco di-
versos gráos de carburação e temperadas por
differentes meios.

Magnetisadas as barras até a saturação
determinou-se a sua força magnética pelo
methodo de declinação.

Á barra que continha,
bono, temperada em agua fria prbduzio q

0,95% dè car-

máximo de declinação representado por 47.
s. A.
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A que continha igual somma de carbono
e que fora temperada com óleo a 10° centi-
grades ou 50° farh, produzio 43.

Deste facto conclue-se que a natureza do
liquido empregado para a tempera influe na
capacidade magnética do aço.

A barra que continha 0,25 de carbono
apresentou uma deelinação marcada por 13,
mostrando quão notável é a influencia que
exerce.

Ao preparar os diagrammas de varia-
ções para diversas séries de barras fez-se
patente a influencia da porcentagem do car-
bono e do liquido da. tempera.

Observou-se que no topo de escala do
carbono a natureza do liquido da tempera não
apresentava grande influencia.

Além disto o estudo destes diagram-
mas demonstrou um facto digno de attenção,
a notável similitude entra as curvas magne-
ticas e as da elasticidade das barras, con-
cluindo os investigadores que o carbono dá
elasticidade ao aço, augmentando ao mesmo
tampo sua capacidade para o magnetismo.

Resistências das madeiras européas
1,467 kilgrs.
1.077 »
1,05-1 »
1.032 »
1.033 »
1,080 »

tttfi »
057 »
981 »
968 »
918 »
883 »
«55 »
850 »
7oO »
585 »

As experiências fôrão feitas sobre vigas
de 5 metros de comprimento e 10 centi-
metros de esquádria e firmadas levemente
por suas extremidades.

A este estracto que fazemos de um jornal
francez accrescentaremos a seguinte tabeliã
na qual ha referencia a algumas de nossas
essências.

A ameixeira rompe-se ao peso dc
o ormo »
O carpeno »
A faia ». »
O carvalho »
A aveleira »
A macieira »
0 castanheiro »
O pinheiro •>
0 pinheiro manso »
A nogueira »
0 trecho »
O vidoeiro »
O salgueiro »
A tilia »
Alamo de Itália »

MADEIRAS

Carvalho...
Freclio ,,, ,,...
Pinheiro de alcatrão
Teka
Óleo
Peroba
Cedro 
Yinhatico .-...

is *1 !«
li SS il
,41 $3. *e
«.¦» *s íi I \yís li SftS
S*= í?=j IHiSsSa Si «çS>

Icllòg. kllng
0,920 5,40 3,18
0,720 8,23 3,10
0,660 4,10 3,90
0,750 7,10 4,73
1,008 13,88 5,50
0,838 9,93 0,30
0,720 0,06 4,30
0,7-'0 7,07 4,70

lies iílencia
per man ente
por mitlimt*
tro quadra-
do em um
coejflcienle
de segu-
rança.

1/2 k.
1,59
2,55
1,95
2,30
i,75
3,15
2,15
2,35

1/Sk.
1,06
1,30
1,70
1,57
1,83
2,10
1,13',50

Pixe

Um dos sub produetos de que mais a
chimica industrial se tem utilisado recente-
mente, ô do pixe ou resíduos da fabricação
do gaz. :. . , . .

O preço elevado do quinino mduzio ai-
guns chimicos a tentarem extrahir o quinino
artificial do pixe, se isso não conseguirão,
todavia fôrão, recompensados do seu traba-
lho pela descoberta da tinta anilhia que
se desenvolveu a ponto de formar hoje uma
importante industria, que em muitas partes
revolucionou as industrias em que se em-
pregão matérias corantes.' 

Foi ainda aprofundando o segredo do
pixe que se descobrio a saecharina.

Entre a anilina, que pôde ser conside-
rado o primeiro produeto extraindo do pixe,
e a saecharina, que é o ultimo—existe ainda
um terceiro que tem sido durante dez annos
estudado e aperfeiçoado e que já seestátor-
nando de uma utilidade notável na medicina
moderna.

E' sabido que existe uma certa relação
chimica entre o quinino extraindo da casca
da quina calyssaia e um produetodo pixe
chamado chinolina. Mas como existissem na
chinolina propriedades therapeuticas sente-
lhantes ás do quinino, experimentarão os chi-
micos allemães um alcalóide que pudesse
substituir o-quinino.

Assim é que desde 1881 vários chimicos
têm systematica e persistentemente estudado
esta questão.—Vários alcalóides têm sido
descobertos suecessivamente e quasi todos
têm vindo enriquecer a nossa pharmacopéa.—Todos estes produetos são autipyretieos,
isto é, têm a propriedade de reduzir a febre,

O mais notável destes alcalóides foi cha*
mado antipyrina, pelo Dr, Korr de Mimich
que o applicou com excellentes resultados
no tratamento das febres, e que se dedicou
ao aperfeiçoamento de sua manufactura. Ul*
timamente o Dr. Korr publicou uma memória
sobre o assumpto, tornando assim conhecida
a maneira de o produzir e a sua natureza
cliimiea. O verdadeiro nome teçhnico deste
alcalóide é Dimetry loxy chinkina, que por
abreviatura se chama antipyrina,

E' considerado pelos médicos como um
dos melhores antipyrethicos, mesmo sem ex-
ceptuaro quinino.

A sua acção thermica é muito mais pro*
longada do que a dos outros antipyretbieos
e o gosto é menos desagradável de que o do
quinino —não traz os inconvenientes da
quina.

Além de ser febrifugo, também se em*
prega a antipyrina nos casos de tísica, pneu*
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^^pleurisi^nevral^lnmbagosciatico

dos producfo^f'- POrélD' as de^obertas

A. de Eliükli,

Prata Mozaica

nnro!?'lem'Se,.24 gl'ammas de estanho bem
En!„n rCi0l5ér de ferro i adiciona-se a
S com t? fi 

ldiad6f de bÍSmUth0' mechen(lo-se com um fio de ferro até fundir-se tudo.Retira-se a colher do fogo e junta-se-lheainda 24 grammas de mercúrio, misturando-se completamente, e depois despejandosob,re uma pedra para esfriar.
Quando é necessário empregar esta pre-paração, dissolve-se em clara d'ovo á qual seaccrescenta vermelbão dos douradores ouálcool, e uma pequena quantidade de gommaarábica.
Applica-se sobre madeira ou metal sendodepois polida.

22?

Pilha Electriea de Fortin
A pilha electriea Fortin consta de ele-

mentos sobrepostos, sendo composto cada um
dos elementos de um receptaculo quadradode vidro de cerca 10 centímetros de lado
sobre 10 millimetros de profundidade. O fundo
de cada um tem tres buracos, nos quaesestão fixados tres hastes pequenas de carvão
que excedem alguns millimetros á parte infe-
rior do receptaculo. Sobre essas hastes e no
interior do vaso colloca-se uma chapa de
zinco, que fórma um dos pólos do elemento,
e em cima tres pequenos pedaços de borracha
sobre os quaes repousará uma chapa de car-
vão, que formará o polo da pilha.

O elemento da pilha assim formado fica
completo; enche-se assim oito, dez e até
mais, segundo a intensidade da corrente que
se quer obter; mas dez elementos bastão
para alimentar uma lâmpada de incandes-
cencia de intensidade igual á de uma Iam-
pada Carcel, isto com extrema regularidade
de luz. A duração dessa luz pôde ser de 10
horas consecutivas, com a despeza única-
mente de alguns centimos. (

O liquido excitador, que provocará, pelo
seu contacto sobre os zincos e os carvões, a
corrente electriea, é simplesmente formado
de crystaes de bichromato de soda dissolvi-
dos na água fria. Com dez litros d'agua, um
kilogramma de bichromato de soda e um ki-
logramma de ácido sulfurico ordinário em
uso no commercio, forma-se o liquido exci-
tador} são, como se aeaba de vêr, produetos

cujo preço não é. elevado, mas a economia, daluz assim produzida provém principalmentedo mudo por que esse liquido, se comporta na
pilha, e e essa funeção inteiramente nova notrabalho das pilhas electricas que dá toda a,importância a esse novo apparejljo.

Por uma installação idêntica á dos fiosde campainhas electricas de aposentos e, deuma corrente, é fácil obter a luz em qual-quer peça. Deste modo como acabamos dever, a illuminação electriea pôde estende-seaos campos mais afastados, porquanto não énecessário ser electricista para obte-la, e os
produetos que entrão no liquido da pilhaestão suficientemente espalhados no com-mercio para que seja fácil have-los em toda,
parte e por preços módicos.

Industria Nacional
N. W-Mempnal descriptivo acompanhando um ve-Mo de privilegio, durante IS annos, no ImmríadoBrazil, para uma machina electriea álreclT de sol-dar, forjar c tratar os metaes pela eleetrieidade in-vencao de Ehhn Tliomsm, morador emlyimiMas.sachusetts). Estados-Unidos. ¥

Minha invenção refere-se em geral et.um apparelho para trabalhar metal, execu-tando as operações da soldadura, forjadura,
etc,, em qne correntes electricas de grandepotência ou quantidade, passando pelo metal
que deve ser aquecido, se empregao comoagente de calor.

Consiste a invenção na combinação, comuma machina dynamo-electrica de qualquerconstrucçâo, conveniente, de peças de aper-ter ou grampos mantendo na posição dese-
jada o metal que ha de ser soldado, forjadoou tratado de outro modo, sendo este meca-nismo de apertar ligado directamente á parteda machina dinamo em que se produzem ascorrentes destinadas a soldar, forjar ou aque-cer, e montado inteiramente em uma arma-dura proprja, achando-se as peças convém-entemente approxjmadas uma de outra.

Refere-se igualmente ã invenção a meios
para cortar ou desviar a corrente do metaldepois de completa a operação da soldaduraon forjadura.

Consiste tambem em detalhes particu-lares de construcçâo e em certos aperfeiçoa-mentos na arte de soldar por meio da ele-ctricidade.
Minha invenção fornece um apparelhocompacto facilmente transportavel: por cau-sa da combinação directa da machina dy-namo com o mecanismo de apertar, de maní-

pulação e regulação fáceis, e offerecendoao
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mesmo tempo economia de corrente, pelo facto
de serem os ditos grampos ligados directa-
mente á fonte original das correntes,sem am-
tervenção de longos conductores. Apresenta
tambem economia de matéria sobre os outros
apparelhos de soldar e forjar por meio da
electricidade.

O apparelho, além disso, produz sua

própria corrente, condição esta que é pre-
ciosa e necessária em um apparelho portativo
destinado a trabalhar em situações em que
uão se podem obter outras fontes de corrente
para excitar a machina.

Dou a meu apparelho o nome maclnna
electrica de soldar on forjar, para distin-
gui-lo de outros apparelhos da mesma natu-
reza geral, em que as correntes derivadas de
um gerador passão por uma bobina de induc-
ção. e esta ultima fornece as correntes de
grande volume que se lanção nos grampos
do apparelho.

Em resumo, reivindico como pontos e
caracteres constitutivos da minha invenção :

1." Uma machina electrica directa ou
apparelho de ssldar ou forjar, consistindo
em um gerador dynamo construído de modo
a produzir correntes de grande volume, e
grampos convenientes ou mecanismo de se-
gurar communicando com a parte da machina
em que são produzidas as correntes de grande
volume, sendo todas as peças deste meca-
nismo montadas era uma armadura própria e
em proximidade conveniente uma da outra,
como foi descripto, e para o fim especificado ;

2.° Um apparelho direito de soldar ou
forjar consistindo em um gerador dynamo
dotado de uma armadura estacionaria, gram-
pos convenientes ou mecanismo de segurar
para manter em posição as peças tratadas, e
communicações electricas directas dos Cor-
nes dos carreteis de armadura nos mesmos
grampos como foi descripto e para o fim es-
pecificado ;

3.° Em uma machina electrica directa
de soldar ou forjar um electro-iman de pólos
múltiplos rotativo, em combinação com uma
armadura fixa e conductores enrolados nelle
e ligados a uma serie de grampos de segurar
e soldar ;

4.° Em uma machina electrica directa
de soldar ou forjar excitando-se por si mesma,
um conductor de armadura em que correntes
são induzidas pela revolução de partes mo-
vediças ; extensões ou connexões dos mes-
mos conductores de armadura a uma serie de
grampos de segurar e soldar, e guias ou sup-,
portes fixados no caixilho da machina que
traz os mesmos grampos ou supportados neste j
auxilio : em combinação com um segundo e -

distincto conductor de armadura, e conne-
xões delle a uma resistência variável re

por um carretei reactivo variável ou seu equi

valente, a um commutador que commnta, as

correntes para a excitação do campo ma6ne-
1C°'5° 

Em uma machina dynamo-electrica
de soldar ou foijar por meio da electricidade
um núcleo de armadura laminado e dotado
de encaixes, consistindo os conductores da

armadura nos mesmos encaixes e íeixes cie

fios isolados, cujas extremidades ou W
achão-se ligados aos grampos de soldar quer
directa, quer indirectamente, passando o

mesmo conductor de armadura somente de

uma extremidade do núcleo de armadura a

outra e por detraz, e formando em conse-

quencia perto de uma espira completa sobre
onucleu. .»„„„„•

6 ° Em uma machina do gênero descri-

pto, uma armadura dotada de duas séries de
encaixes relativamente grandos e pequenos
em uma das quaes enrolão-se os conductores
do circuito principal; e na outra e nos en-
caixes menores o conductor ou conductores
excitantes para os electro-imans"

7.» Em uma machina dynamo-electrica,
nm núcleo de electro-iman laminado circular
construído em secções e tendo peças de polo
dirigidas radialmente para o interior, em com-
binação com o annel extremo de ferro ou
outro metal, ou uma caixa em que se ia-
bricão ou se supportão as secções, substan-
cialmente como foi descripto e representao
os desenhos. .

8.° Em um apparelho electrico de soldar
ou forjar, a combinação com um dos grampos,
de uma roda de linguetes e alavanca, e uma
connexão intermediária por meio de parafuso,
como foi descripto e para o fim especificado;

9.° A combinação em um apparelho ele-
ctrico de soldar ou forjar de um grampo mo-
vediço, uma alavanca de impellir, ligada
frouxamente a este, um parafuso dotado de
uma porca e de uma roda activa dotada de
um linguete de impellir, como foi represen-
tado e para o fim especificado ;

10.A combinação em um apparelho ele-
ctrico de soldar ou forjar com uma parte
movediça do grampo, de uma b.irra de ex-
centricô ou eixo dotado de manivella, um ou
mais excêntricos fixados no mesmo eixo, eum
ou mais collares ou mangas embraçando os
mesmos excêntricos e ligados a uma parte
movediça do grampo, como foi descripto e
parado fím especificado;

11. Em um apparelho electrico _ de
soldar a combinação com grampo movediço,
de um mecanismo regulado por meio deste
para cortar a corrente de soldar em um ponto



^AUXILIADOR DA INDUSTRIA NACIONAL 229

predeterminado, como foi descripto e para ofim especificado;
12. Era um apparelho electrico desoldar, a combinação de uma corrediça mo-vediça,_ um grampo montado nesta, uma pa-rada ajustavel montada na mesma corre-

dica, e um detentor actuado pela mesma pa-rada para abrir um commutador afim de cortar
a corrente de soldar em um ponto predetermi-nado, substancialmente como foi especifi-
cado.

13. Em um apparelho electrico de
soldar, a combinação de um grampo fixo, uma
peça corrediça approximando-se e afastan-
do-se do mesmo grampo, um grampo mon-
tado na mesma corrediça, e uma mola ou
mecanismo equivalente que tende a reunir
os mesmos grampos, substancialmente como
foi especificado.

14. Em um apparelho electrico de
soldar, a combinação de um grampo fixo,
uma peça corrediça, um grampo collocado
nesta, uma mola que tende a reunir os
mesmos grampos, e meios para ajustar a tensão
da mesma mola, substancialmente como foi
de;cripto.

15. Em um apparelho electrico de
soldar, a combinação de um grampo move-
diço, um mecanismo regulado por meio deste
para cortar a corrente de soldar em um
ponto predeterminado e meios para variar a
quantidade da corrente, fornecida ao appa-
relho, substancialmente como foi descripto.

16. O methodo acima descripto de unir
secções de tubo ; o qual consiste em applicar
uma manga de collar ou luva de emparelha-
mento ás extremidades vizinhas das secções,
fazendo depois passar uma forte corrente ele-
ctrica pelas partes, afim de effectnar a união
da manga e do tubo, completando assim a
juncção.

17. O processo acima descripto de fa-
bricar elos, anneis, fôrmas sem fim de metal,
o qual consiste em formar duas secções em
U ou ferradura, collocando juntas as extre-
midades livres ou abertas das mesmas, e
depois fazendo passar uma corrente electrica
de soldar ou brazar pela juncção existente
entre as duas metades ou partes, como foi
descripto e para o fim especificado.

18. O aperfeiçoamento acima descripto
na arte de soldar electricamente tubos, canos
ou peças tubulares, o qual consiste em chaii-
frar ou fazer de fôrma comca a extremidade
tubular, de modo a deixar uma estna es-
treita ou aresta mais próxima do diâmetro
interior quedo diâmetro exterior do tubo,
como foi descripto e para o fim especificado

19. O aperfeiçoamento acima descripto

na arte de soldar juntas duas secções ou
peças tubulares de chumbo, estanho ou outro
metal doce: o qual consiste em formar as
extremidades confinantes dos tubos ou partes
tubulares com uma aresta estreita ou estria;
fazendo depois passar uma corrente electrica
aquecedora pela juncção e mover as peças
uma para outra, afim de acompanhar o der-
retimento da parte conica ;

20. Em um apparelho electrico de soldar,
a combinação, com muitos pares de grampos
destinados a manter em justaposição as
peças para soldar, de meios para applicar a
corrente successivãmente a cada par de
grampos, á vontade, subtancialmente como
foi especificado;

21. Em um apparelho electrico de soldar
a combinação com um par de grampos de
muitos pares de peças de contacto, separadas
mantidas em contacto electrico com as la-
minas ou folhas para soldar, e meios para
fazer passar á vontade a corrente entre cada
par de peças de contacto, substancialmente
como foi especificado;

22. Em um apparelho de soldar, forjar
electricamente ou submetter o metal a outras
operações exigindo correntes de grande vo-
lume, um gyrador dynamo tendo vassouras
collectoras de corrente, atadas aos grampos
conductores ou electridos que mantêm as
peças tratadas;

23. Em um apparelho de soldar, forjar
electricamente ou submetter o metal a outras
operações, como foi descripto ; uma machina
dynamo tendo uma armadura rotativa e col-
lectores para recolher o corrente produzida
em combinação com um grampo movediço ou
reforço para as peças tratadas, montado de
modo a se poder mover parallelamente com o
eixo da armadnra, e levando comsigo um dos
collectores;

24. Em uma machina dynamo, uma
armadura tendo duas series de carreteis ou
espiras, uma supportada sobre a outra;

Consistindo uma série em muitos con-
ductores isolados ligados em múltiplo a an-
neis collectores contínuos para fornecer cor-
rentes de grande volume, e achando-se a
outra ligada por um commutador conveni-
ente de rectificação a um carretei susten-
tador do campo magnético da machina.

25. Um apparelho de tratar metaes
por fortes correntes electricas: consistindo
essencialmente, em uma machina dynamo
dotada de armadura rotativa e. grampos ou
reforços para manter as peças tratadas,
montada em uma mesa supportada sobre o
dynamo e ligada directamente ás vassouras
collectoras do mesmo dynamo; /
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26. Em um apparelho para tratar ele-
ctricamente os metaes, uma machina dynamo,
tendo uma armadura rotativa dotada de
duas espiraS ou carreteis, grampos ou re-
forços para manter as peças tratadas, ligadas
ás vassouras que recolhem correntes de
grande volume produzidos em uma série de
espíras ou carreteis, commutador de rectifi*
caíjão ligado ao outro carretei e interposto
entre os mesmos carreteis e o carretei de
campo magnético da machina, e uma resis-
tencia variável ligada ao circuito do dito car-
retel para Variar a corrente aquecedora for-
necida aos grampos ou reforços que mantêm
em posição as mesmas peças;

27. Em um apparelho de soldar, forjar
electricamente ou submetter metal a outras
operações que exigem correntes de grande
volume, uma machino dynamo, tendo uma
armadura rotativa e vassouras collectoras
convenientes para recelher a corrente á pro-
porção que gyra a armadura, em combinação
com grampos ou reforços destinados a manter
as peças tratadas, ligadas ás mesmas vas*
sottras, e meios para levantar Uma das
mesmas vassouras ou ambas, fora do con-
facto com as superfícies com que commu-
nicão os bomes do carretei da armadura.

Rio de Janeiro, 3 de Agosto de 1889.
— Como procurador, Jules Géraud,

N. WS—Memorial de.icriptivo do melhoramento in-
Womifw por Cmrdú tíé Struve ao « rxppnarelho
para purificar o gaz e regular a sua pressão »
privilegiado pela patente n, 663, de 1 de Fevereiro
Úe 1889.

Em meus apparélhos para purificar o
gaz e regular a sua pressão, privilegiado pela
patente n. 663, reconheci, depois de novas
experiências, que o emprego do mercúrio no
reservatório annular descripto, no relatório
que acomppnhou e pedido do privilegio,
daVa resultados mui importantes e satisfa-
ctorios, e como este fluido não temsidoempre-
gado anteriormente em apparélhos desta
ordem e em nenhuhs reguladores de gaz,
constitue, portanto, invenção minha esta
applicação que melhora o meu apparelho,

Em resumoj reinvindioo como ponto e
caracter constitutivo do melboramente in-
troduüido na minha invenção i

O emprego exclusivo do mercúrio, no
reservatório annular que existe na parte su-
perior da caixa, servindo para interceptar a
comuiunicaçlo do gaz ctíin o ar exterior.

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 1889,
i— Como procurador, Jules Gérqud,

N. 751—Memorialdescriptivo acompanhando um, pe-
üido de privilegio, durante 16 tííittos, «O lnipmo
do Brazil, para aperfeiçoamentos m producção
de pinturas e desenhos sobre porcellana, louça e
vidro. Invençãv de ham Baptiste Hèfmenil Bon-
nuiid, mwador em Londres.

O objecto desta invenção ê produzir
pinturas e desenhos simples ou tíolorMüs
sobre porcellana, louça de baíro ôu vidro,
portimpíeço consideravelmente menor que
pelo processo de pintura á mâo empregado
até hoje.

Para a pôr em pratica, tomo uma lá-
mina de vidro, e depois de limpâ*ia perfeita-
mente, revisto-a para a sensibilisar de uma
solução de matéria orgânica, sendo á, solução
que prefiro composta de cerca de 100 centi-
metros cúbicos de água, á qttâl addicióno
pouco mais ou menos 20 grammas fle melaço
ou Outra substancia análoga, e de 5 a 20
grammas de bichromato de potassa (segundo
o estado da atmosphera) e 19 grammas ap-
proximadamente deborato de soda«. O Vidro
assim preparado, depois de se deixar seccar,
colloca-se sobre uma prova photographica
positiva, gravura óu outra pintura ou de-
senho conveniente (que se tornou transpa-
rente por qualquer meio apropriado, o ém-
prego de cera, por exemplo, si não se achar
a mesma prova photographica, ou outra pin-
tura ou desenho sobre vidro, o que é
preferível) que se deseja reproduzir, com a
superficie sensibilisada contra a prova ou
gravura, e depois de exposta a mema la-
mina de vidro á acção da Iub, segundo o
modo usual de tirar provas de um negativo,
durante um espaço de tempo sufficiente—o
bastante para a luz atravessar toda a pin-
tura—os raios luminosos têm actuado sobre a
lamina ou placa sensibilisada de modo a per-
mittir pelo processo seguinte o desenvolvi-
mento pordegráos da pintura, polvilhando a
placa com córes ou tintas metallicâs em pó.

Começo por espalhar o pó colorido qüe
representa o matiz geral da pintura ou de-
senho para produzir, procedendo depois do
mesmo modo para todos os tons de côr e isto
acabado fixo as cores por meio dê uma Com-
posição graxa, pondo-as assim na mesma con-
diçâo que aquellas que sé applicâo â mão pelo
processo usual. Consiste esta composição
em:

Essência de alfazema
pouoé)mais ou menos. 100 ceht. cúbicos

Essência de graxa de
Veneza idem  io grammasResina em pó idem... 5 »

A pintura obtida que, pelos processosordinários, estragar-se-liia ao cabo fle tnei§
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XtW^ Ça° aPresenta um ligeiro

i,.. " " 1",,™™, polvilhobvoüha^snperficiennaioreseíasso 
sobre

com uma

ÍLSPfiíÍeS W1*8 e os detalhes um
S^ÍEf tin,tas chatas> empregando
cionada " ^ gmxa aci,na men"

nwíf íítÔ' é evillellte V113. voltando apaca tenho uma bella pintura com toda a
Kffi?os matl"es'e- emfim>todos °s to«scompletos e prompta para ser transportadafcoore porcellana ou outra matéria análoga quese queira decorar em uma só operação.

. í>ara effectuar este transporte, revistoa pintura de uma composição graxa de col-lodio, afim do não se produzirem fendas peladessecação, Emprego a composição seguinte:
Collodio a 27„, pouco

mais ou menos  100 cent. cúbicos
Essência graxa de Ve-

«eza idem  io grammas
Resina em pó, idem.. 5 »

A pintura possuindo assim um supporte
provisório, collocoa em um banho de água
morna, onde a deixo até ficar a matéria or-
ganíca completamente dissolvida, depois do
qtiè, mergulhos em um banho contendo ap-
proximadaniente 10°/,, de potassa cáustica ;lavo-a em seguida em agita limpa e ponho
éttl «m outro banho de água, contendo 10"/0
de borax e 5% de assucar, onde a pellicula
dâ tiôllodto com a pintura completa sobre
ella, abandona o vidro. Posso então trans-
portada sobre porcellana ou outra substancia
analõgá, que se queira tendo sido a por'
cellana ou outra substancia collocada prévia-
mente no banho promptapara receberapelli-
cuia quando deixa o vidro. Submettida, emfim,
a substancia á acção do fogo, segundo o pro-
cessoordinario, tem-se um desenho ou pintura
absolutamente permaneute colorida e mati-
zada como se disse acima. Todas as tintas se
derretem em uma só exposição ^ ao fogo, e
Obtètíi-sè assim pinturas muito finas.

Em resumo, reivindico como pontos e
caracteres constitutivos da invenção:

1.* O processo de produzir sobre um
süppórtè provisório ttma pintura completa ou
desenhos com tintas ou matizes e todos os
effeitos de luz e sombra de modo a se poder
transportar a mesma sobre porcellana olisub-
stancia análoga em uma só .operação, sub-
stahcialmônte como foi descripto ;

2.° Em combinação com o prooessoacima,o emprego, sobre toda a extensão da pinturade corpos graxos, substancialmente como foi
descripto;

3.u O prooesso de produzir pinturas e
desenhos com cores e matizes sobre porcel-lana, louça e vidro, substancialmente como
foi descripto.

Eio de Janeiro, 10 de Agosto de 1889.—Como procurador, Jülcs Gêráilâ.

Noticias Industriaes e Agrícolas
Conservação dos animaes coloridos nas col-

lecções zoológicas
O álcool habitualmente empregado paraa conservação, pela via humida, dos animaes

coloridos, tem o inconveniente de alterar e
algumas vezes apagar completamente as
cores que revestem os animaes.

Para remediar este facto, eis o processo
apresentado por Mr. Fabre Domergert,

Toma-se em vez de álcool o seguinte
xarope no qual se iramotge o animal.
Xarope de, glycose diluído

pela água (25 do pesa-sal.. 1,000 partes
Glycerina branca 100 »
Álcool methylico 200 »

Cttinpliora á saturação.
Dissolve-se a glycoso em água quente, e,

depois do resfriamento, ajanta-se-lhô glyoe-
rina, álcool e algumas pitadas de camphora
eln pó.

Esta mistura, sendo sempre acidâ, con-
vém neutralisa-la pela addição de um pouco
de lexivia de potassa e de soda.

Depois da filtraçao por meio do papel,
deixa-se ftuctuar sobre o liquido alguns fra-
gmentos de camphora.

Este liquido é muito apropriado á côn-
servação dos crustáceos de textura solida e de
côr azul vermelha ou verde e de alguns echi-
nodermos.

Os animaes molles conservão geral-
mente sua coloração, porém contractândo-se
ainda que se tome o cuidado de faüô-los
passar por fracas diluições.

Os camarões tomão a côr vermelha de-
vida ao álcool, mas neste caso pôde ser ô li-
quido substituído pelo chlorureto de carbono
de que Pouchet servio-se 'para conservar o
pigmento azul da lagarta.
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Mina aurifera da Passagem

(minas-geraes)

The Ouro Preto Gold Mines of Brazil
Limited

A mina e a importante officina onde o

minério é trabalhado estão em uma das encos-
tas de profundo e alcantilado despenhadeiro.

De um lado estão os dous poços que
penetrando nas entranhas da terra vão ser
atravessados por seis galerias. _

Os poços fôrão abertos em minério e
como entre as galerias elle abundasse, fi-
zerão-se muitas escavações que, ligando as

galerias, derão origem a grandes grotas,
cujos pilares, ora são naturaes, ora são co-
lumnas artificiaes de pedra morta (chama-se
assim a pedra que não contém minério).

Os poços são ligeiramente inclinados e

posto que sua extensão seja superior a 400
metros sua maior profundidade vertical nao

passa de 80 metros.
Emum delles funcciona incessantemente

um systema de bombas ligadas por uma só
hastea, de 400 metros de comprimeto, mo-
vida por uma roda hydraulica especial.

As águas de filtração são desta fôrma
elevadas quanto baste para irem por meio de
tubos escoarem-se através do solo no despe-
nhadeiro onde está situada a fabrica.

O comprimento das maiores galerias é
dç 700 metros, estas encontrão os poços a,
175 e 215 metros da bocea ; a galeria mais

próxima da superficie do solo está a 120
metros da bocea do poço e a mais distante a
400 metros.

O minério não é sempre da mesma ri-

queza e acha-se todo em rocha de mistura
com pyritos ar.enicaes, bismuth, manganez,
nickel, cobalt, cobre, etc. ...

A proporção do ouro varia muito. Al-
guns veios alcanção de 200 grammas de ouro
por tonelada de minério. E' talvez a maior

proporção conhecida no minério de formação
quartzosa.

O minério tratado no espaço de um mez
anda por 2,000 toneladas.

A companhia paga a seus trabalhadores
250 réis por cada tonelada de minério ex-
trahido da mina.

O processo para a separação do ouro é
o da pulverisação do quartz e a lavagem re-
petida das areias de pulverisação.

Para este fim tem a companhia quatio
baterias de pilões, escalonados por altura de
modo a serem as rodas hydraulicas postas
em movimento pela mesma água suecessiva-
mente.

O ouro e as areias auriferas que por seu

peso especifico vão ficando depositados em
Eos inclinados providos de sulcos trans-

versaes ou de forros de baeta, são depois

lubmettidos ao processo da amalgamaçao
C°m 

(TÜêlo amalgamico é finalmente levado
ás retortas, sendo o ouro obtido pela evapo*

ração do mercúrio ; este no estado de vapor

é levado aos apparelhos condensadores e

retoma sua fôrma liquida. _
A composição do ouro assim produzido

nas retortas é de 950 por 1,000.
As ultimas lavagens levão em suspensão

uma sensível porção de areia contendo ainda
ouro, não pôde, porém, ser este aprovei-
tado com vantagem pelo processo da amai-

gamação, a companhia o remette em cai-
xões para Londres, onde é submettido a
novos processos chimicos.

O custo do transporte desta areia em
costa de animaes era um obstáculo ao seu
aproveitamento. „,. ,

A estrada de ferro veio felizmente pro-
porcionar um transporte mais barato e assim
oferecer novo incentivo para o desonvolvi-
mento da mineração do ouro.

A sede da The Ouro Preto Golã Mines
of Brasil Limited está em Londres.

Seu capital registrado é de 4.000:000$.
O gerente da mina da Passagem é o Sr.

Henry Gifford, o qual tem sob suas ordens
um distincto estado-maior de engenheiros
inglezes, francezes e allemães; entre os ul-
timos está o habilissimo engenheiro chimico
Ernesto Klage.

A companhia possue um^s quatro minas
na vizinhança de Sabará, das quaes duas, a
do Raposo e do Borges, estão sendo expio-
radas.

O pessoal empregado na linha da Pas-
sagem anda por 600 pessoas, sendo metade
italianos e a outra metade nacionaes, nestes
ultimos estão compreheudidos 70 mulheres.

(Correspondência do Jornal ão
Commeráo).

Carmim

O carmim é constituído pelo corpo da
cochonilha fêmea passando por um processo
especial.

Colhem-se as cochonilhas antes de co-
meçarem a postura, submergindo-as em água
fervendo, para mata-las.

Pulverisão-se depois fervendo o pó por
espaço de 15 minutos, findos os quaes jun-
ta-se cremor de tartaro e continúa-se a
fervura por mais 10 minutos, acabando-se
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oupor addicionar-lhe ura pouco de alumencarbonato de potassa ou soda.
Os confeiteiros unem o carmim á gomma

para colorir as amêndoas; os pintores em-
pregão a colla do peixe mui fina quando tra-
balhão em miniaturas.

A cochonilha vive sobre o cactus; tem a
fórma de uma abelha, porém sem azas; é
provida de seis pés, com quatro dos quaesagarra-se fortemente á planta de cuja seiva
se alimenta.

Depois de pôr milhares de ovos e cho-
ca-los, morre em seguida. As larvas mudão
de pelle diversas vezes, sendo difficil co-
nhecer previamente a cochonilha macho fu-
tura.

O macho passa ao estado de crysalida
transformando-se em uma espécie de mari-
posa.

A cochonilha dura de dous a tres mezes.

Phylloxera
A phylloxera, pelas observações do Dr.

Pallas, nâo ataca as vinhas cultivadas em
terreno arenoso.

O insecto não pôde penetrar por entre
grãos de areia moveis como são.

Destas observações partio o processo do
areiamento dos vinhedos proposto por M.
Espitalier.

Fabrica de Conservas
A fabrica de conservas estabelecida â

rua de S. Pedro n° 200 e denominada Gaa-
rany, de propriedades dos Srs. Ventura e
Campos, funçciona a vapor e dispõe de 150
operários que se revesão dia e noite.

As conservas de peixe e carne e os
doces preparados por processos que são pecu-
liares aos industriaes ou por elles modificados
encontrão ainda tudo o que é necessário ao
seu enfardamento para poderem ser trans-

portados a qualquer parte do Império e
mesmo para o estrangeiro.

Quarenta e duas tachas trabalhão sob
o impulso de um forte motor, e á acçao de
um forno de fogo continuo graduado.

Machinas de serrar e aplainar facilitao
a construcção das caixas, e apparelhos mo-

demos trabalhão de modo a fabricar 20,000
latas de folha de Flandres diariamente.

Na pregação da goiabada, as peneiras j
resfriadores e tachas entrão em jogo de tal

3o oue em poucos minutos a substancia do

Soaggrega.se á calda formada por perto
"p i 300 kilogrammas de assucai.

Outro muitos melhoramentos inte_ cio-
- ™ £ Sos & Ventura introduzir no

nao os ors. tampo» -* ' , ,. „„;„,. Vo-,)r
seo estabelecimento para dar-lhe miuoi valor

30

e importância, quer relativamente ao máximo
de producção, quer sob o ponto de vista
econômico e industrial.

Abacate
O fructo do abacateiro fornece pela

analyse:
Oleo de chloriphilla 50 partes.
Laurina 50 »
Oleina 39 »
Stearina 35 »
Substancia vejeto-animal... 60 »
Gomma 60 »
Resina 14 »
Substancia saccharina 142 »
Ácido acetico, água, etc— 550 »

1000 partes.
A semente contém muita fecula, água,

ácido gallico, sabão vegetal, tannino, etc.
O abacate contém um oleo que obsta a

queda dos cabellos; o sabonete com e-le pre-
parado amacia a cutis e modifica as dôi es
produzidas pela gota.

A semente fresca e moida e applicada
em fórma de cataplasma combate os panari-
cios; secca, torrada e pnlv-erisada é um
optimo remédio contra as diarrhéas.

Com o sumo da semente fresca marca-se
a roupa de um modo indelével.

Phosphato calcareo
O phosphato de cal empregado como

adubo na lavoura sahe quasi todo da Caro-
lina do Sul nos Estados-Unidos desde 1868.

Uma extensão de 120 kilometros de
comprimento sobre 50 de largura e com es-
pessura de 5 a 20 pollegadas tal é a mina
fornecedora do útil adubo das terras culti-
vaveis.

Sarraceno
O trigo sarraceno é um poderoso con-

gestionador da pelle do cavallo, produzindo
ao mesmo tempo prurido.

A parte da semente que cobre a amen-
doa é indigerivel e portanto sem quebrar o
grão por meio de machinas, nâo se tirará
vantagem apreciável na alimentação dos
animaes.

O seu coeficiente anda pelo da aveia.

Aveia
A aveia de grãos brancos amarellados

reclama solo fértil e clima brumoso.
A aveia de grãos pretos vão perfeita-

mente em solos expostos ao calor.
A aveia de grãos russos desenvolve-se

bem nos climas meridionaes e solos um pouco
seccos.

s, a,
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AppârBlhoâ para a cultura a vapor e seus
àccêssoriüâ

Antes de tudo, examinemos de uma ma-
neira geral o que è óomtnum aos processos
dftatè systema de enltura, e depois occupar-
nos-hèmos com especialidade de cada um em
particular.

As Vantagens da cultura a vapor sâo
as que seguem :

1.* Para os trabalhos difficeis ó vapor è
uma força menos cara (jue a de cavallos;

2.1 As lavras ficão mais profundais e são
mais efficazes;

3.a As operações dê cultura fázèm-sè
com mais promptidão nas òccasiões Urgentes;

4.a Obtêm-se colheitas superiores com
menos estrume, especialmente em terras
ãf gtloâas;

5." A terra fica limpa com mais rapidez;
6." As terras tenazes tornão-se mais

friâVeis e porosas, rotas e revolvidas as
camadas inferiores e quebradas as duras
camadas superiores que se formão pelo pizardos cavallos •

Dêstfarte são desnecessários os siibos
para a agita, meBmó nas terras fortes ;

1/ Nas estações desfavoráveis, em queseria impossível úâaf dò serviço dé cavallos,
pode-se comtudo trabalhar muitas vezes com
o arado.

8.* Gonsepe-te diminuir o numero dé
câvâllõã dè tmé sê pr&ôiãa cómmummente,
em lüálaüèt* estabelecimento agricola dô
4üe rêstiltâ economia de dêspèza. '

Foi nô itttilitô de áttendôr á estas diver-
SÃS Condições pê ôS fabricantes mencionados
procurarão ímt m apparelho.

1. ° Simples em sua eonstrucção ;
2.a Fácil de se comprehender e manejar

por trabalhadores camponezes;
3." Capaz de funcoionar em toda a posi-

ção que se queira;
4.° De custo módico ;
5.4 Exigindo poucas despezas de rena-

Nestas vistas os Srs. J. «fe F. Howard
fabrica» agwa duas espécies de apparelhos
a vapor para cultura por dous systemas dif*ferentes.

Para sociedades agrícolas, grandes pro*
pnetariôá, ou para aluguel, o systema dedttáS lôCombVèis è o melhor '; 

porém para oâ
pequenos proprietários que cultivem suas
terras, basta o appartílhô de uma só locomo-
vel, cômô Sttfficiéüte que è, e cujo custo é de
metade dos outros.

Apparelho com uma locomovei
O caracter deste systema de lavrar con-

siste em que> apenas entrao na terra o arado
e os cylindros de transmissão de movimento.

O movimento é dado pela locomovei L,
transmitte-se pelos moitões p, aos (sabres-
tantes P, collocados sobre uma carreta, e
faz-se na direcção de uma ou de Outra lança
A ouB, conforme é ó sentido em que traba-
lha um ou outro dos cabrestantes •

Os cabrestantes* que são independentes
da locomovei, têm a mais simples construc-
ção ; òs tambores de enrolar e desenrolar mo-
vem--se sobre um eixo de ferro' batido» o
qual é preso por coxins {coussinets) que bus-
tehtão a arvore motriz e as duas rodas de
transporte,

Desta disposição resulta grande força
e solidez, muita facilidade para transportar
o cabrestante e fazê-lo funecionar.

Os tambores podem deixar de funecio-
nar por um movimento de alavanca, o'que
perniíttè áo coftductor enrolar Com cuidado o
cabo, assim como, em câsô de accidènte,
fazer parar instantaneamente ò Cultivador
ou o arado, sem fazer parar a locomovei.

O arado è dè fôrma especial. Cotopõe-se
de Vários arados pârciaes, levando assim
duas, tres, oü quatro relhas.

Os arados pârciaes são fixados â direita
e á esquerda a um forte qitadrilho (chassis),
que póde-se alçar ou baixar de modo a que o
jogo dos arados pârciaes, que liâo fllncciona,
nâo possa levantar, nem fazer sahir do tra-
balho, nem também pesar sobre o pé âmc*
ciona.

O apparelho de uma locomovei com a
força dè dez cavallos, cvtsta £ §20.

Apparelho cúm duas locomovais
A primeira diferença entre este sys-

tema e o precedente consiste em qüé collo-
ca-se as duas locoinovêis parallèlamènte efáz-se marchar os dõüs arados simultânea-
mettte.

Conforme o Sr. Kowârd, ê preciso és-Colher caldeiras para estas locomoVéís, cujas
variações de nível sèjão diminutas, vistoestas machinas terem que funccíóttar, porvezes, dias íüteíròs èm terrenos montüõSôS.

Uma outra diferença do systema pre-cedente consiste em yie. cada uiyia dãs düâslocomoyôis leva seü cabrestante; todavia,osta disposição nào òbsta que estes àppu-relhos sejão empregados nõs câsôs de lavrascom uma locomovei, pois qué cada uma dellástem o seu tambor de enrolar ê desenrolar ocabo, solídamente montado sòbrè o qüàdrllho
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(chmm) da machina. O arado é o mesmo queno caso precedente. Além de servirem paraa lavra das terras, ellas se prestão igE
Kíf?{°Btr0v8 trabalhos' taescomLe-bu ha de trigo e batedura de algodão , sendosua força motriz transmittida pelo volantecomo nas outras locomoveis simples.

Estas locomoveis podem conduzir 20,000a 30,000 kilos de carga em caminhos com-muns
O preço de duas locomoveis de 14 ca-vallos e de 1 eylindro, cada umacomappa-

relhò completo, é de £ 1.350.
Direi mais qile para emprego destes

apparelhos convém terrenos limpos, sem
pedras, côm poucas arvores, com fraco de-
clive, uniforme, e cuja superfície para a
lavra seja pelo menos de 20 hectares.

Trabâlhão melhor em terras fortes quenas fracas.
Em terras ligeiras o preço do serviço

feito com cavallos é de 24 frs. por hectare e
de 22 frs. com estas machinas.

Em terras fortes custa no primeiro caso
38 frs. e 28 frs. no segundo.

¦ Na Bélgica chega a descer a 15 frs. 30
a cultura de um hectare, sendo feita com
machina, ao passo que é tambem de '38 frs.
se fôr feita com cavallos.

Estes apparelhos não darão vantagem
quando faltar água, e não fôr difficil ter
trabalha dores ; nos casos contrários, são
vantajosos.

Bongean.
Valor Agricola do Sangue

Para ter uma idéa do valor do sangue
como elemento fertilisante convém examinar
sua composição chimica. O sangue contém :

Água
Substancias orgânicas

sahnas .

73,75
25,20
0,80

99,75

As substancias orgânicas encenão 18,9
por cettto de azoto e as salinas, 7,5 de saes
de potassa e 10 % de phosphatos, de sorte
que ò sangue liquido coiista de

AzótO 2,95
Ácido phosphorico . . • 0,40

e o sangue secco, conforme o estado em que
se acha

Azoto 12,15 a 18,73
Ácido phosphorico 1,63 a 2

Para apreciar porém o valor real do
sangue é preciso compara-lo com outras

substancias orgânicas.

Segundo as tabellas de Boussingault e
Payen e a mais recente dê Mr. Deherain, as
substancias classificâo-se na ordem seguinte:

Porcentagem tle azoto no producto secco.
Uritía hUffianá ...... 23,^2 a 28,64
Retalhos dé lâ ..... 2Ô,_>6 '
Negro inglez 17,31
Pelihas. ......... 17
SangiiéS diversos 17 a 12,18
Rastiras de pôntáâ dé Véâdo 15,78
Guano do Peru. ..... 15,7'3 a 5,60
Borra de pello de boi ... lã, 12
Excretes humanos .... 14,-â
Carne muscular 14,ãS
Urina de animaes 12,50
Pôde peixe 12 a 11,78
Resíduos de bacftlháo . . 8,73
Tourteaüx 6 ft 4,78
Poitdrétte 4,4') â 2,47
Estrume de curral . . . 2,41 a 1,30

ColombíM
A colombiliá, constituída pelos excrè-

tos dos pombos, poderoso estrume, reélama
muito cuidado em suas applicações conforme
a natureza das plantas a favor das qtlâés sé
a emprega.

A sua composição chimica indica o grau
de sua força :

Água 45 a 58
Azoto. . ..... 1,2 a 2
Ácido phosphorico . . 1 a 2
Potássio ...... 1,5 a 2

Dados Estatísticos
Progresso no deêènvolvime

de ferro, imtnigração
Republica Argentina.

1057 10 4.O0O
1857-62 47 20,000
18__- 67 572 51,000
1867-72 1)22 1U,000
1872-.7 2,230 í,H),_OÔ
1877—8 2,600 ,,,,,00
1882—87 7,526 630j000

ntõ de Estradas
e exportação dà

Pesos
lí!,000,000
49,000,00.1
90,000,000

150,000,000
810,880,000
263,000,000
400,000, 00

Exportação dô Chile em 1888
Pesos fortes.

Minereo  63,206,990
Agricultura ,,. 8,704,383
Manufacturas 48,81ã
Artigos divôfsOS....»...... 110,031
Numerário 300,875
Reexportação 638,924

Total  
^73,089,935

Mais do t|üé em 1887. 13;539,97f
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Estabelecimentos bancários nos Estados-
Unidos

A 7 de Outubro de 1886, o numero dos
bancos nacionaes era de 2.852. Seus recur-
sos se dividião do seguinte modo : capital
realizado 548.240.730 d.;—reservas diver-
sas 237.152.685 d.;—depósitos particulares
1.172.968.308 d. ;-depósitos do thesouro,
16.563.300 d.;-circulação 228.672.610 d.

Em seteannos,pois,del879a 1886,fun-
darão-se nos Estados-Unidos 794 bancos que
ainda subsistião a" 5 de Outubro de 1886. O
accrescimo do capital de todos os bancos re-
presentava 93 milhões de d. ;-as reservas
123 milhões de d. ;— os depósitos, 299 mi-
Ihões de d.;- iíto é, um total de cerca de
555 milhões de d., ou 2.600 milhões de
francos. O accrescimo, na realidade, é muito
mais considerável. Com effeito, sobre o total
dos depósitos dos bancos nacionaes em 1879,
os feitos pelo thesouro federal elevavão-se
a 241.421.000 d. ; sendo apenas de
16.563.000 d. em 1886. Deixando de parte
os depósitos federaes em 1879 e em 1886, o
augmento dos depósitos particulares não era
inferior a 525 milhões de d. Se a essa somma
addicionar-se o augmento do capital e o das
reservas, teremos um total de 741 milhões
de d. ou 3.705 milhões de francos. Esta
somma dividida por sete annos dá a média
annual de 228 milhões de francos.

A datar de 1886 foi constante o movi-
mento ascencionâl. Em um anno, de Outu-
bro de 1886 a Outubro de 1887, fundárão-se
209 novos bancos; o capital dos bancos na-
cionaes elevou-se de 548a 580.000.000 de
d. ; o que dá um accrescimo de 32.000.000
de capital em um anno.

A 5 de Outubro de 1887, o numero dos
bancos nacionaes era de 3.049; seus recur-
sos reunidos consistião em : capital realizado
578.463.765 d.; reservas, 245.363.449 d.;
depósitos, 1.369.870.410 d.

Estes algarismos sorprendem as pes-soas que não acompanhão os progressos dos
Estados-Unidos. Merecem figurar entre os
mais sérios da estatísticas dos bancos.

Cumpre não acreditar que progressão
tão rápida deu-se em favor dos national banks
com detrimento dos demais bancos. Segundo
os registros do fiscal geral da circulação, o
numero dos state banks e os seus recursos,
tem, pelo contrario, augmentado.

O numero dos private bankers desceu
um pouco ; mas os capitães ao sen dispor são
muito mais importantes do que erão em 1879;
quanto ás caixas econômicas em 1887 conta-
vão-se664, com o capital de 1,288.013,365 d

A esses diversos bancos cumpre accres-
centar 42 loan and trustcompanies possuindo
um activò de 248.057.701 d.

O conjuneto dessas diversas categorias
de bancos apresentava, em Outubro ultimo,
os seguintes resultados:
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Em resumo, os diversos bancos e caixas
econômicas têm á sua disposição 23 bilhões
740 milhões de francos.

Estes algarismos dão a medida do des-
envolvimento da riquezanosEstados-Unidos.

Passas
Em 1888 a producção de passas e vinho

na Califórnia augmentou consideravelmente.
Em 1886 a colheita de vinho attingio a

18,000,000 de galões, sendo a das passas de
15,000,000 de litros.

Na actualidade a exportação de passasda Califórnia regula por 12.564,000 libras,
sendo a do anno anterior de 6,658.750
libras.

Café de Java
Segundo uma carta recebida por S. Ex.

o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros
de Werdemueller d'Elgg, e datada de Par-

[veroean, a producção total do café na ilha
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de Java em 1888 foi de 1.068.986 picols ou
de 65.742.639 kilogrammas (lpicol=61,5kilós), e a colheita em 1889 é avaliada em
1.050.000, isto é, em 64.575.000 kilo-
grammas de café.

De 1879 a 1888 os preços de café va-
riárão do modo seguinte :

1879 De 40 1/2 a 50. cents. por 1/2 kilo.
1880 De 37 a 48 idem.
1881 De 34-1/2 a 38 3/4 idem.
1882 De. 25 1/2 a 34 l/á idem.
1883 De 26 a 35 1/2 idem.
1884 De 26 a 36 1/2 idem.
1885 De 24 a "8 idem.
1886 De 25 1/2 a 41 idem.
1887 De 39 1/2 a 59 idem.
1888 De 35 a 51 1/2 idem.
100 cents.= lflorim= 1,70 marco ai-

lemão= 2,10 francos=„41 ao nar.
[Diário Oficial).

Curo nos bancos
O deposito de ouro do Banco de França

é o mais considerável de todo o globo. Se-
gundo um especialista deste ramo da esta-
tistica, Ottomar Haupt, tal era no fim de
Outubro de 1888 o deposito de ouro dos prin-
cipaes bancos do mundo (reduzida a moeda
a francos):
Banco de França 1.022.000.000
Banco da Rússia. 964.000.000
Banco da AUemanha 732.000.000
Banco da Inglaterra 514.000.000
D iversos de Nova-York.... 462.000.000
Banco dos Paizes-Baixos... 205.000.000
Banco Austro-Hungaro.... 199.000.000
Diversos da AUemanha.... 192.000.000
Diversos da Itália 149.000.000
Banco da Itália 188'^'™8
Banco da Bélgica 86-°°°"°°°
Banco de Portugal 29.000.000

Total 4,682.000.000

Faltão a esta relação diversos estabele-
cimentes, entre os quaes o Banco de Hes-

panha. (J. do Com mercio).

Metaes-Moeda
São do íllm. Sr. conselheiro Borjade

Castro os seguintes excerptos de um seu im-
Dortante escripto.

Depois do descobrimento da America a
relação dos valores recíprocos dos dous me-
taes era geralmente de 1 para 10,7 ; a prova
está no efital de Medina expedido em 1497
nor Fernando e Izabel de Hespanha, pelo
í 1 se conclue da comparação dos valores

das moedas de ouro e de prata que a relação
era de 1 para 10,755. Em 1600 elevou-se o
preço do ouro compWativainente ao da prata
mais abundante, e a relação tornou-se de 1
para 12, e continuou a elevar se, de maneira
que em 1700 attingio a 15, e na Hespanha e
Portugal a 16,e eml800 chegou a ser de 1 para
151/ , como está consagrado na lei monetária
fraiíceza de 7 germinal anno XI (28 de Março
de 1803). Com a producção enorme da Cali-
forna e da Austrália, o ouro tornou-se abun:
dante, mas não obstante a relação não soffreu
grandes alterações, até que com os forneci-
mentos de prata das celebres miuas do Nevada
a subida tornou-se precipitada, como mostra

quadro seguinte :
Valor médio de Relação dos .

ANNOS uma nnçade praia valores dos
em L'tndres dous metaes

Dinheiros
1861—1870  BI 1 para 15,55
1871—1875 . 59 15,98
1870—1880 54 1/i8 ".*
1881 51 "/„ 18,21
1882 51 8/8 18,27
1883 .O»/,, 18,6)
1881 50 »/s 18.63
1885 48 14, 19,3»
ls8fi 45 »/, 20,78
1887 41 6/8 21,13

Consta que actualmente a relação é de
para 22.

O Dr. Soetbeer, de quem tomamos as
ultimas indicações,e cujosquadrosestatísticos
sobre a producção dos metaes preciosos são
acceitos por todos com a maior confiança, pre-
tende que no período que se seguio logo ao
descobrimento da America a producção an-
nual de ouro era de 5,800 kilogrammas e
47,000 de prata, augmentandodepois como
descobrimento das minas do México e outras
da America, do Japão, da Sibéria e nova-
mente da America, como se vê no quadro
seguinte:

ANNOS OURO PRATA ,§ .
A_. . 6£

Kilog. Kilog. '.r-s
a* ¦!.

1493-1520(prod. annual) 5,800 47,000 1: 8,,a
1601-1620 8,520 62>,9.0 1: 49,01
1701—1720 - 12.820 355,600 27,74
1711—1760 21,610 533,145 21,66
1801—1810 17.778 ,94,150 50,30
1851—18.0 200,569 89õ,_52 4,46
1861—1870 190,041 1.220,117 6,42
1871—1875 173,904 1.9.9,426 11,-2
1876—1880 172,414 2.450,252 14,21.
1881-1885 149,141 2.861,709 19,19'
1886 147,097 3.137,175 21,32

Para julgar da importância das fontes
que concorrerão para a marcha sempre pro-
gressiva da producção dos dous metaes, con-
forme mostra o quadro, convém lembrar que
no anno de 1519 os hespanhoes entrarão no
México, onde encontrarão ouro e prata, em
1533 submettêrão o Peru e dous annos de-
pois começarão a explorar as celebres minaa
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dft Potosi ; em 158Q principiou o Japão a for-
necer ouro, era 1584 encontrou-se o mesmo
metal no Brazil pela primeira vez, exploran,-
do-seum seeulo depois os jazigosos mais ricos
daquelles tempos, calculada a producção no
periodo de maior abundância, de 1710 a 1789,
emeerea de 90,000 arrobas ou 1.322,100 kilo-
grammas, no valor da 180 milhões de libras
sterlinas, a £ 9.000 a arroba, no período de
1750 a 1810, quando já as minas de prata de
Petosi apresentavão-se menos abundantes as
de Guanaxuata, no México, exploradas desde
muitos annos ostentarão grandes riquezas,
era 1840 descobrirão-se as minas de ouro da
Sibéria, em 1848as da Califórnia e em 1851 as
da Austrália, as duas ultimas tão ricas como
nunea eneontrarau.se outras, e finalmente
desde 1875 que explorão-se as afamadas
minas de prata das montanhas do Nevada, na
America doNorte,

Pelo exame da ultima columna que pre-
paramos expressamente para isto, se vê queantes que fossem descobertos e explorados os
jazigos auriferos da Califórnia e da Austrália
a producção dos dous metaes regulava na
razão de 1 de ouro para 30 de prata, termo
médio, chegando no máximo a 50 de prata •
entretanto que a relação dos valores variava
de 1 para 11 até de 1 para 15 1/2 e no ma-
xirao 16, conservando-se assim ainda no pe-riodo da abundância do ouro, de 1Q48 em
diante até o descobrimento das minas de pra-ta, quando principiou a subir novamente,
chegando a set* de l para 22, como succede
actualmente,

Gado existente actualmente na Republica
Oriental

¦¦¦_ 7.658,400 cabeças de gado vacara de
criase novilhos no valor de 45.950,400
pesos».

604,200 bois no valor de 8.174.400.'590,000 cavallos e éguas no valor da3,540,000.
10,500 asnos e mula3 no valor de

126.000 pesos,
22.989,600 cabeças de gado ovino no

valor de 18.31*1,680.
23,700 eabeçasde gado cabium no valor

de 33,70Q,
92,600 cabeças de gado suino no valor

de 135.000.

Papel-moeda circulante no Brazil

Sobre este assumpto lê-se no relatório
do Ministério da Fazenda no corrente anuo,
o seguinte :

« Havia em circulação a 31 de De-
zembro do anno passada 5,279,249 netas de
500 réis, 8,649,470 de 1$00Q, e 5,199,203
de 25J000, no valor total de 21,677:4349500.

A somma de todo o papel-moeda cireu-
lante era de 188,829:010^500,»

BMiograpliia
Recebemos e agradecemos.
O Correio Official, de Goyaz ns. 33,

34, 36, 37, e 38.
0 Pombense, ps* 8, 9, 10, 11 e 12.

Anno VI.
Revista de Engenharia, ns. 218 e 219

contendo oimposto territorial, actos officiaes,
refutação ao systema de obras concedidas
ao Visconde de Figueiredo, estrada de ferro
Transandina, minas de carvão de S. Jero-
nymo, variedades etc.

União Ibero-Americana, Setembro $Outubro de 1889.
0 Trabalho, (Alagoas) ns. 344, 345,

236, 237, 348 e 349.
Revista Marítima n. 3 (Setembro) con-

tendo pastas techinas —* reforma compul-
soria—torpedeiras explosivas, manobras e
singraduras e muitos outros artigos de inte-
resse marítimo.

Gazeta ãa Victoria, ns, 312, 313 e 314.
0 Trabalho Nacional, (Rio-Grande do

Sul)ns. 3,4, 6 e 20.
0 Lidustrial (Vassouras) de ns. 1 a

36, 37e38.
Boletim de la- Union Industrial Arqm -

tina, ns. 131, 132, 133 e 134.
Monitor Sul-Mineiro, ns. 577 978

979 e980. '
Memórias de Ia Socieãaã Cientifica —

Antônio Abrate ns. 9, 10 do vol. 2*.

Totaes

(,' Gado....  31.975,900
Valores....... 76.341,180 pesos.

The Rio.New's, ns. 40, 41, 42 q 43,
Boletim dei Departamento Nacional da.

Agricultura de Buenos Ayres n, JVIf,
Espana Artística, n. 10,
Boletim da Alfândega do Rio de Já-neiro, ns. 19 e 20,
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Goyano, ns. 237, 938,O Publicado}
239 e 241.

Analea dei Instituto Agronômico Vete-nnanode Buenos-Ayres, ns. 28, 29.Boletim do Club Naval, 8, 9 e 10.
Revista Sul Americana, ns. 17 e 18contendo—limites de Sergipe— poesias —

movimento espiritual do Brazil —America-
educação do Dr. Silvio Romero—Historia
da litteratura contemporânea etc, etc.

L'Agricultura, (MiJano)n. 9.
11 Villagio, (Milauo) n. 8.
Remmen de Agricultura, n. 10.
Meio de attetider aos effeitos da secca ede

fornecer a melhor agua possível ás habitações ;
paços hygienicas, pelo Sr. Collatino Marques
de Souza.

Fundição e deposito de typos de Laem-
mert & C.

. Revista dos Constructores, ns. 7, 8 e 9,
contendo interessantíssimos artigos sobre a
hygiene publica e das habitações, forneci-
mento d'agua ao Rio de Janeiro—Immersão
oceânica — Estatística industrial— monn-
mentos e .Iluminação electrica,— hydrau-
licaetc. etc.

Boletin de Ia Sociedade Nacional de
Agriciãtiira n. 16. (Santiago).

II Brasile, Outubro, n. 10.
A Immigração, n. 61 do 6o anno.
Association Rural dei Urugnay, ns. 18 e

19.
Alguma cousa sobre vários assumptos

pelo Sr. Carlos Barbosa (Juiz de Fora).

Vendêrào-se . ur»nte o mez Saccas
Para os Estados-Unidos., 138,985

» a Europa .. .34,387
» Oabo d» Bô_ Esperança.... 8,126

diversos portos. 18,664
' Total ........ 200,161

Embarcarão durfinto 0 mez SacQBS.
Para os Estados-Unidos ,,, 138,985

. o Canal a Norte da Europa. 55,554
» o Mediterrâneo 11.79.

diversos portos .6,594

Total.... 232,925
Sahn-ào durante o mez; Saccas

Consumo 4,000
Stock 389,468

VALORES • .
Café lavado mamimo 1

. superior.»  NominaeB

. 1'bôa J
1* regula» 6$260

» 1" ordinária 6$_)6Ü
• 3»b6a mm

2* ordinária 5JÍ175
por peso de 10 kilos.

MERCADO DE CARNE SECCA
Existência:

Do Riu-Gvanda do Sul  270,000 kilos.
Do Rio da Prata  3,880,000 .

Total  4,150,000 .

VALORES

Carno do Rio-Grande (máximo). 240 rs. por.kilo.• do Rio systema platino... 270 »
» do Rio da Prata 340 »
» cm mantas 40O .

Keutlas Fiscaes o I te vista das Mercados

ALFÂNDEGA
Importação  4.252:825$370
Exportação.
Despacho marítimo.
Extraordinária

471:586*517
32:072$402

219:166$804

Imposto de 30 7o do sell°'

Depósitos.....  • ¦

4.975;651$093
4:661$490

..980:31_$583
29:860$876

TUal  5.Ol0:173$459

Reeebedoria...  ''SSSS
Mesa Provincial lOI.SJHoÇJb.

", 
MERCADO DE.fiAFE

Entrarão durante o mez :
Pela estrada de ferro D. Pedro II
Por cabotagem..... •• •• •
Uo interior. •.' •'

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO D.PEDRO II

Aguardente ,.
AlgodSo
Assucar;...
Café
Carvão vegetal
Couros salgados e seccos .
Farinha de mandioca
Feijão ,
Fumo
Madeiras
Milho....
Polvilho
Queijos ,,
Toucinho
Diversos

40 pipas,
59,008 kilos,
16.716 .

7.088,921 .
1.063,062 .

94,932 .
11,619 .
26,454 .

300,873 »
30,235 .

600 >
4,192 ,

352,243 »
170,780 -.
871,907 .

Total.

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

Saccas Café ..; 3,192,619 kilo».
117,315 Farinha de mandioca 194,779 >
¦28,653 Feiji.o 600 .. .
58,784 Fubá 1,486 ..

Milho V, 403,846. »
204,752 Diversos. 535,1?8 i : ,
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GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

Abacaxis...
Aguardente.

2,500 unidades.
1,641 pipas.

317 barris.
9á garrafões.

131 volumes.
304,556

124 .
8 »' .

562 sacos.
2 >

62 volumes.
3,394 sacos.

41,545 .
285 volumes.
159
248

214.786 kilos..
volume.

921 volumes.
4

86
10

136
7 unidades.

volumes.
225
27
14

5
2
3

22
190

8
Charutos  350,500' unidades.3 

volumes.
7,140
b,ÜOO unidades.

143 volumes.
5

296
300 unidades.

¦ 84 volumes.
27

19,560 sacos.
7,173 »

5 volumes.
3,000 unidades.

volumes.
8,441 kilos.

91,790 »
178 sacos. \
137 volumes.

Algodão (óleo de)
em rama

» tecido
Alhos
Amem oim.
Araruta
Arreios
Arroz
Assucar
Azeite de an euduin...

de |-eixe
Bagas ,
Banha ,
Batatas dores.........
Betas
Biscoutos
Cadeiras
Camarões
Cangica -..
Canoas
Canos
Carne de porco¦ salgada
Cannas
Centeio
Cera

» de carnaúba....
Cerveja
Chapéos de carm úba.

» de feltro

Cobertores
Cocos

Colla..,
Cri na..
Couros pie• seccos
Doces
Elixir cabeça de negro....
Farinha de mandioca
Feijão
Flanella
Flechas
Frutas
Fumo ,

• em folha
Gergelim
Gounna
Graxa  111,152 kilos.
Jacarandá
Jurubeba.
Lã
Lenha ...
Línguas. .
Madeira.,

Palmito?
Peixe
Piassava
Pinho do Paraná.
Polvilho.
Presuntos
Sabão
Sabonetes

Salsa
Seb»
Sola.
Tecidos ....
Toucinbn...
Velas de com
Vinho

195 dúzias.
324 volumes.
716

12,754 taboas.
141 volumes.

2 »
136
18

3,055,425 litros.
25 volumes.

1,040 kilos.
13,073 meios.

63 volumes.
48,607 kilos.

1 volume.
48 volumes.

MERCADO MONETÁRIO
FUNDOS PÚBLICOS

A 15 DE
OUTUBRO

Apólices de 5 °/0 _..
Emprest. Nacional de 1868.

, de 1879.
de 1889.

Apjlices do Kio de Janeiro.

1:004*5000
1:0250000

921/ü
l:000igUOO

A 31 I>E
OUTUBEO
965/3000

1:0103000
1:0060000

92°/.

LETRAS HYPOTHECARIAS
Banco de Credito Real do

Brnzil  837„
» Predal  81%

Manteiga........
Massa de tomates.
Mate
Mel...,
Milho..!
Óleo de'mocotó...
Ovos...
Paina...
Palitos....

180 couçoeiras.
20 volumes.
13

32,000 achas.
226 volum s.
438 ds. de taboas
244 dormentes. |

1,180 peças.
6,000 duzia°, ripas.,
3,180 kilos.

3 volumes.
1,015

55 ,
7,609 sacos.

10 volumes.
210 .

5 .

ACÇÕES
Banco Agricola

» Auxdiar 2a serie
do Brazil
Colonizador Agricola.

» Commercial
• 2* serie...
» , de S.Pauln.

» Commerciantes
Commercio

CreditoR.de S.Paulo.
com 20 

Del Credere
Industria Nacional...

Industrial
Internacional

50 •/....
« Lavoura e Commercio.

» de S. Paulo.
» Metcantil de Santos..

» > > 2\
serie 

> dos Vare-
gistas  1601000
Nacional

. Popular  129^000

48á000
580000

2903000
87^000

2703000
9011000

2543000,
591000
16|000

2720000

2020000
3850000
1850000

1150000
2600000

86%
80 7»

430000
700000

3030000
70#000

2600000
840000
550000
283000

2500000
70.000
160000

2850000
800000

2030000
3650000
1733000

690000
1200000
2750000

720000 68.0000

» 2* serie
> de S. Paulo..

Predial
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N. 11.-NOVEMBRO. DE d889
PARTE OFFICIAL

— uo.—
Sessão d» Conselho Administrativo em1 de Outubro de 18SÍ».

PRESIDÊNCIA DO DR. NICOLAU JOAQUIM
MOREIRA.

Presentes os Srs. membros do conselho:
Drs. Nicolau Joaquim Moreira, Souza Lima,Pessoa de Barros e Portugal, commendadores
Botelho e Henrique Nascentes, major MottaTeixeira, Valentim e J. da Motta Teixeira,
o Sr. presidente declarou aberta a sessão.

Leu-se, foi posta em discussão e appro-
vada a acta da sessão antecedente, effectuada
em 16 de Setembro de 1889.

EXPEDIENTE
Fôrão recebidas com agrado e enviadas

á Bibliotheca as seguintes publicações:.. Diário da Bahia de 30 de Agosto a 14 de Se-
Lembro; Monitor Sul-Mineiro de 15, 22 e 29* "7 -de Setembro de 1889.

Tiverão o mesmo destino um exemplar
da collecção das leis da provincia do Rio
Grande do Sul do anno de 1888, e outro do
additamento á lei n. 1616 de 21 de Dezembro
de 1887, remettidos de ordem da respectiva
presidência em officio da secretaria do go-

t7verno de 16 de Setembro ultimo.
4 ¦ ¦

/*-. ORDEM DO DIA
*; * O Ex. Sr. presidente communicou ao

conselho ter, em 23 de Setembro ultimo, of-
ficiado a S, Ex, o Sr. ministro da agricultura,

! depois de o haver pessoalmente procurado
cóm o Sr. thesoureiro da Sociedade, afim de
chamar a sua attenção para o máo estado em"" que se acha o próprio nacional por ella oc-
ctipado, o qual já não podendo accommodar

¦ os alumnos, que todos os annos se apre?cti tão,
afim de matricularem-se nas aulas das escolas

.1

por ella e|eadas e mantidas, não tem umasala para a sua bibliotheca, que deveria seruma das mais ricas; pois, aquella em quese acha está em estado de nem poder servisitada; o pavimento térreo, em que está si-tuada, é humido e escuro, de modo a estragar
as obras e jornaes, que lhe são oferecidos.
Por mais de uma vez tem o conselho procurado
providenciar a tal respeito; a falta de re-cursos, porém, esmaga todas as tentativas.
A assembléa geral subvenciona, é verdade,ha muitos annos, a Sociedade com seis contos
de réis; entretanto que esta para funccionar
e manter seus cursos despende de sua partequasi outro tanto, cumprindo notar que oactual Thesoureiro, que serve ha 21 annos,
desistindo annualmente da quantia de quatro-centos mil réis que o orçamento lhe dá para
quebras, tem por diversas vezes supprido á
Caixa da Sociedade; e ainda o anno passadocom quantia maior de novecentos mil réis,
comp se vê do ultimo balancete, déficit quetende, a augmentar-se todos os annos, se ai-
guma providencia não fôr tomada, devidoisso á diminuição dos juros das apólices quea Sociedade possue, e á falta de concurrencia
de sócios.

Como medida econômica o que.fazer parasahir da difficuldade? Vender algumas apo-
lices? Seria isto um palliativo de momento,
trazendo de mais a diminuição da renda daSociedade. Supprimir apublicação do Auxilia-
dor f Uma Sociedade, que tenfpor fimauxiliar
a industria nacional sem um repositório de co-nhecimentos scientificos ê práticos, e um meio
de divulgá-los, seria uma .associação inútil,
dando-se ainda mais o desaparecimento deum jornal industrial, que conta 56 annos de
existência! Fechar as escolas? Seria estancaruma das fontes de instrucção popular votadaa saciar a sede intellectual daquelíes, cujos
PaTis, por descuido ou falta de meios, deixarão
de cumprir essa missão sagrada na'época

s. a.
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própria, attendendo-se ainda ao. facto de
terem recebido instrucção, desde que a So-
ciedade fundou as escolas, perto de cinco mil
individuos.

Não podendo realisar-se estas hypo-
theses, reselvêrão os Srs. presidente e the-
soureiro da Sociedade dirigir-se a S. Ex. o
Sr. conselheiro ministro da agricultura, soli-
citando auxilio de S. Ex. neste sentido —
reconstrucção do próprio nacional e augmento
da verba concedida - pois que, se esta em
outras épocas era sufflpienite para satisfazer
as necessidades da Sociedade, na actualidàde
não corresponde aos seus encargos.

Ficou o Conselho inteirado.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. pre-

sidente encerrou a sessão. , ,
Sala das sessões da Sociedade Auxilia-

dora da Industria Nacional, em 1 de Outubro
de 1»^89. — Dr. Nicolau Joaquim Moreira,
presidente.—Augusto Alvares de Azevedo,
secretario adjunto.—Henrique Eduardo Nas-
centes Pinto, servindo de secretario adjunto.

Escola Nocturna de Adultos

Directoria dos Cursos da Sociedade Auxilia-
dora da Industria Nacional, em 31 de
Outubro de 1889.

Illm. e Exm. Sr. . — Passo ás mãos de
V. Ex. "o mappa de freqüência dos alumnos
das Escolas Nocturnas de Adultos e Indus-
trial, durante o segundo trimestre do cor-
rentfe anno.

Deus Guarde a V. Ex.
Illm. e Exm. Sr. conselheiro Dr. Ni-

colau Joaquim Moreira, mui digno presidente
da Sociedade Auxiliadora da Industria Na-
cional.

O Director,
Francisco Antônio Pessoa de Barros.

MAPPA DEMONSTRATIVO DA FREQÜÊNCIA DIÁRIA DOS ALUMNOS DAS DIFERENTES CLASSES DOS

CURSOS NOCTDRNOS DA SOCIEDADE AUXILIADORA DA INDUSTRIA NACIONAL, DURANTE O

SEGUNDO TRIMESTRE DO CORRENTE ANNQ LECTIVO DE 1889

JULHO
7 8 9 10 U 12 11 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25Dias 12345678 9 10 11 12 U 11 15 16 17 18 ta síu zi vi ms -ti *J *i> 27 28 23 30 31

1.' Classe. 36 3"7 31 36 35 ,35 7. 35 35 3j 36 36 37 
~ 

37 37 38 38 38 38 .. 38 38 36 36 36 38 .. .. 38 38

2.' Classe. 10 10 8 7 10 10 .. 10 8 8 8 7 6 .. 5 10 10 9 9 8 .. 7 10 10 10 10 8 .. .. 8 10

3.» Classe. 5 5 5 5 0 6.. 055556.. 666465.. 506635.... 6 ti

Desenho... 12 .. 10 .. 10 .. .. 9 .. 12 7 .. 6 .. 12 .... 12 12 10

1," Classe. 33 35 35

2 ¦ Classe. 12 12 12

AGOSTO
33 35 32 32 32 33 .. 33 36 36 .. 35 35

12 12 12 13 13 13 12 12 11 .. 11 11

3.» Cl.lsSJ.

Dflsaiiho....

1," Classe.

2/ Classe.

3.» Classe.

Desenho...

1 i 1

13 ..12

5 5 5 7 li 6 6 6

12 .. 10 .. .. 13

5 5

10 ..

35 34 32 35 35 35

10 10 10 8 8 8

5 114 5 5

12 .. 13 .. 13 ,.

35 33 33 33 35 35

8 12 1,2 13 11 8

5 3 3 3 7 7

11 .. 10

38 33 31 33 35

1-2 13 11 1.0 10

6 6 6 8

.. 13 .. 1-2 ..

SETEMBRO
35 38 38 37 36 36 .. 35 35 35 31 31 31 .. 38 38 38 39 39 38

9 9 9 8 8 .. 7 7 7 12 12 12 .. 12 9 9 8 8 8

8 8 7 7 7 .") .. 5 5 4 A -1 3».. ... 3: 3. 5 5 5 6

.. ..11 12 .. 13 .. .. 11 .. 10 ,í"'U .. .. 12 .. 12 .. 13

9 ..

38 ..

8 ...

6 ..

Curso Noeturno da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, ein 15deO.Uubro
de 1889.

ii \, José Pinto da Silva Leal, porteiro.

:¦¦'!¦

«.
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Exposição Universal de Paris
lista das recompensas concedidas aos

expositores do Brazil
GHANDES PRÊMIOS

ECONOMIA SOCIAL

Fecção II. — Participação aos benefícios das
Sociedades cooperativas de producção:
1. Nação brazileira, a S.--M. D. Pedro

II, a S.. A. I. a Princeza D. Isabel,
pela abolição da escravidão no
Brazil.

•¦.¦¦• - 

_CLASSE VI
Ensino primário

2. D.Pedro d'Alcantara, membro asso-
ciado estrangeiro do Instituto de
França, pela fundação e manutenção

- a sua custa de escolas em seus do-
minios, e pela impulsão que tem
dado á instrucção publica em seu
paiz.

CLASSE VIII

Ensino superior
3. Observatório Imperial do Rio de Ja-

neiro.
4. Escola de Minas de Ouro-Preto.

CLASSE XLI

Produetos cia exploração de Minas e de
Metalhirgia

5. Governo Imperial pela fabrica de ferro
d'Ipanema, em São-Paulo.

6. Commissão de Minas-Geraes pela col-
lectividade de sua exposição de mi-
neraes.

CLASSE XLII

Produetos de Explorações
Florestaes

Industrias

10.

11.

7. Governo Imperial pela collectividade
dos produetos desta classe.

8. José F. Lepage, Barbacena, pela sua
collecção de madeiras.

CLASSE XL1II

Produetos de pesca de caça e colheitas
9. Governo Imperial um diploma equi-

valente a um grande prêmio pelo
conjuneto dos produetos desta classe.

Gastão Menier, Paris, pela sua col-
lecção de caoutchouc do Pará. t

Commissariado Geral do Brazil, Paris,
pelo conjuneto desta classe.

CLASSE XLV

Produetos chimicos e pharmaceuticos, ;
12. Menier, Brazil, pelas suas collecções

desta classe.
CLASSE LX1II

Material e processos de engenharia civil,
trabalhos públicos e architectura x«

13. Governo Imperial pelos trabalhos pu-
blicos e especialmente pela Estrada
de ferro D. Pedro II.

14. Governo Imperial pelo pavilhão do
Brazil no Campo-de-Marte.'

CLASSE LXXII
Condimentos e estimulantes. — Assucares,

cafés, cha, mate, etc.
15. Governo Imperial pela producção de

cafés no Brazil.
16. Commissariado Geral do Brazil, Paris,

pelo conjuneto da exposição de cafés.
17. Commissão central do Rio pelo con-

juneto da exposição de cafés.
18. CommissãodaBahia,pelasuáexposição

de assucares.
19. Commissão de Pernambuco pela sua

exposição de assucares.
CLASSE LXXIII -•- . - .

Bebidas fermentadas
20. Ministério da Agricultura do Brazil

pela sua collecção de, alcools de
canna de assucar.

classe lxxiii ter
Ensino agricola

21. Governo Imperial pelo ensino pra-
tico de agricultura e especialmente
pelo Instituto Imperial Agricola do
Rio.

CLASSE LXXXIÍ1

Plantas de estufas
22. Commissariado Geral do Brazil, Paris,

pela sua collecção de plantas de
estufas.

MEDALHAS DE OURO

CLASSE V Us

Ensino das artes ão desenho
Lyceu de Artes e officios do

pelos desenhos dos alumnos.
Bettencourt da Silva, director do

Lyceu, (como collahorador).

Rio,

dito

¦#
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CLASSE VI

3. Collegio Abilio, Rio, dirigido pelo Sr.
. Dr. Joaquim Abilio César Borges.

4. Barão de Macahubas, Rio, material
escolar.

5. Dr. Menezes Vieira, livros de en-
sino.

6. Associação Promotora da ínstrucção
Publica, Rio.

CLASSE VIII

7. Bibíiotheea Nacional, Rio, pelos 12
vols. de seus Annaes.

7 bis. Instituto Histórico e Geographico do
Rio, pelos regulamentos e relatórios
sobre sua organisação.

8. Museu Nacional," Rio, pelos 7 vols.
grossos in-4° de seus archivos.

9. Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional,Rio, pelos 24 vols. de sua
Revista.

Ensino technico
10. Lyceu de Artes e officios, Rio. •
11. Orphanotrupio de Santa Isabel, em Per-

nambuco e de N. S. da Esperança, j
na Bahia. \

CLASSE XI

Applicação usual das Artes do desenho c da j
plástica

12. Grande Panorama da cidade e da bahia!
do Rio, exposto na avenida de Suf-
fren, n. 80, Paris, e pintado por
Victor Meireilles de Lima e H. Lan-
gerock.

CLASSE XVI

Oeogtaplúa , Topographia, Cosmographia
e Estatística

13. Commissariado Geral do Brazil, Pariz,
cartas muraes do Brazil, pintadas
segundo os documentos originaes.

14. Instituto Histórico e Geographico, Rio
pelas suas publicações desde meio
século.

15. Contra-almiran te barão de Teffé, map-
pas de exploração do Rio Javary.

16. Alfândega do Rio, collecção de seu
Boletim. ?•

CLASSE XVII

Moveis baratos e moveis de luxo
17. Fabrica Progresso, Rio, gabinete

gothico em palissandre, etc.
18. Moreira, Carvalho & 0a, Rio, moveis

diversos.

classe xxx
Fios e Tecidos de algodão

19. Companhia Petropolitana, Rio, te-
cidos de algodão.

20 Companhia de tecidos do Rinclc, Rio,
tecidos de algodão coloridos.

CLASSE XXXVI

Vestuário dos dous sexos
21. Jean-Adolphe Schritzmeyer, S. Paulo,

chapéos para homens.

CLASSE XLI

22. Exma. Sra. viscondessa de Cavai-
canti, Paris, collecção de pedras
preciosas.

23. Escola de Minas, de Curo-Preto, col-
lecção de Mineraes.

24. Estrada de Ferro D. Pedro II, Rio,
oficinas de fundição.

25. Antônio dos Santos Carvalho, Rio,
ferro fundido.

CLASSE XL1I

26. Carvalho, Moreira & Ca, Rio, madeira.
27. Caio Prado, presidente do Ceará, ma-

deira.
28. Commissão de Minas, madeiras.
29. Commissão brazíleira de limites entre

o Brazil e a Republica Argentina,
Rio, madeiras.

CLASSE XL1II

3D. Exma. Sra. SanfAnna Nery» Paris,
collecção de coca e caoutchouc, da
provincia do Amazonas.

3.1 . Boris Frères, Ceará, collecção de va-
rios produetos pertencentes a esta
classe.

CLASSE XLIV

Produetos agrícolas não atimentares
31 bis. Barão d'Abiahy, Parahyba do

Norte, algodão, fibras textis, etc.
32. Boris Irmãos, Ceará, algodão.
33. Dannemann, Bahia, collecção de cha-

rutos.

CLASSE XLV

Produetos chimicos e pharmaceuticos
34. Companhia Luz Estearica, Rio,

velas.
35. Francisco José Lepage, Barbacená,

Minas-, produetos chimicos.
3G. Eugênio Marques de. Hollanda, Rio,

produ ctos pharm aceiíti cos. -
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CLASSE XLVII

Couros e pelles »
37. Cardoso & Sieburger, Pelotas, Rio-

Grande do Sul, couros envernizados.
38. Emile de Saint-Denis, Rio, couros e

pelles cortidas.

CLASSE LXIII

39. Joseph Hancox, Rio, tijolos e tubos.-

CLASSE LXVI1
Cereaes. — Produetos farinaceos com os

seus derivados
40. Commissão de Pernambuco, tapioca,

arroz e farinha de mandioca.
41. Commissão de Santa Catliarina, pelacollectividade dos produetos desta

classe.
42. A. Lepper, Rio, arroz e farinha do

mesmo.
43. The Rio de Janeiro Flour Mills and

Granaries, Limited, Rio, farinha de
trigo.

44. Francisco de Assis Souza, Bahia,
tapioca.

CLASSES LXX e LXXI

Carnes e peixes
45 • Jaime Cibils, extracto de carne, usina

em Matto-Grosso.

CLASSE LXXII

46. Boris Frères, Ceará, cafés.
47. Commissão central do Rio, cafés.
48. Instituto Imperial agricola, Rio, cafés.
49. Lacerda & C, Rio, cafés.
50. Senador Antônio Prado, São Paulo,

cafés.
51. Martinho Prado (pai), S. Paulo, cafés.
52. Martinho Prado (filho), São Paulo,

cafés.
53. Elias Pacheco Chaves, São Paulo,

cafés.
54. João Soares do Amaral, São Paulo,

cafés.
55. Barão de Arary, São Paulo, cafés,
56. Lacerda & Irmãos, Rio, cafés.
57. Lacerda Irmãos & Piza, Santos, cafés.
58. Lacerda Filho & Irmão, Rio, cafés.
59. Francisco Soares de Camargo, cafés.
60. Eugênio de Lacerda Franco, cafés.
61. Barão da Leopoldina, Minas, cafés.
62. Tobias Laureano Figueira de Mello,

Rio, cafés.
63. Usina central de Lorena, São Paulo,

assucares, : j

64. Usina central da Pàrahyba do Norte,
assucares.

65. Usina central de Quissaman, Rio,
assucares.

66. Usina central de Bracuhy, Rio,
assucares.

67. Usina Pinto, Pernambuco, assucares.
68. 'Usina central do Rio-Bonito.
69. Usina Bambuzal, Pernambuco, cafés.
70. Francisco F„Fontana, Coritiba, matte.
71. Companhia Andaluza, Fraaklin & C",

Rio, chocolate.
72. N. Rouquayrol, Pernambuco, creme e

xarope d'ananaz.
CLASSE L XXIII

73. José Aguirre, Espirito-Santo, aguar-
dente de canna.

74. B. J. Jacques, Rio, vinho de caju. -
75. Adolpho Leão Teixeira, Minas, vinho

tinto.
76. Gabriel & C, Rio, cervejas.
77. Logos & O, Rio, cervejas.

CLASSE LXXXIII
Plantas de estufas

78. Binot, Rio, plantas diversas.

MUDAIHAS DJE PUATA

CLASSE IV ,
Desenhos e Modelos de architectura

1. Sauvage, Paris, planta da Bibliotheca
Nacional do Rio.

2. Schreiner, Rio, planta do hospital da
Jnrujuba.

classe v bis
Ensino das artes ão desenho

3. Collegio Abilio, Rio, trabalhos de
alumnos. .

4. Professor de desenho do dito collegio,
(como collaborador).

classe yi
5. Barão Homem de Mello e coronel Pi-

menta Bueno, Rio, Atlas d'o Brazil.
6. Hilário Ribeiro, Rio, livros de ensino.

CLASSE VII
Ensino secundário

7. Collegio Abilio, Rio, livros e publica-
ções concernentes ao ensino secun-
dario

CLASSE vm
Ensino superior

8. F. A. P. da Costa, Pernambuco, obras
sobre a geographia geral e loc^J,
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10.

11,

Santos (J. Américo dos), Rio, collecção
da Revista ãe engenharia.

Sociedade de Geographia do Rio, col-
lecção de seus Boletins e Conferen-
cias.

Mesma sociedade, pela imitação emma-
deira do meteorito de Bendegó.

CLASSE IX

Impressão e livraria
12. Leuzinger & Filhos, Rio, impressões

diversas.
13. Lombaerts & C, Rio, impressões di-

versas.

CLASSE X

Papelaria, encadernação, material das artes
ãa pintura

14. Leuzinger & Filhos, Rio, encarderna-
ções e registros.

15. Lombaerts & C, Rio, encadernações
e registros.

CLASSE XI

10 G. Huguenin, Paris, cartas muraes do
Brazil, no pavilhão do Campo de
Marte.

17. Paulo Robin & C, Rio, cartas, qua-
dros synopticos, etc.

CLASSE XII

Provas e apparelhos ãe photographia
18. A. Ducasble, Pernambuco, panorama

de Pernambuco e retratos.
19. Marc Ferrez, Rio, vistas e paysagens.
20. Estrada de Ferro D. Pedro II, Rio,

vistas dos trabalhos d'arte da linha.

CLASSE XIII

Instrumentos ãe musica
21. J. dos Santos Couceiro, Rio, instru-

- mentos e amostras das madeiras que
servem para sua fabricação.

CLASSE XV

Instrumentos ãe precisão
22. J. H. Pazos, Rio, nova luneta azimu-

thal de Liais.

CLASSE XVI

23. Francisco Calheiros da Graça e índio
do Brazil, offieiaes da Marinha Im-
perial, Rio, cartas geographicas.

24. Dr. J. Pires Farinha, Rio, trabalhos
demographicos.

25. Paulo Robin & C, cartas e planos.

. CLASSE XVII

26. Manoel José Martins, Rio, moveis de
estylo.

27. Segretin.Irmãos, Rio, moveis diversos.
28. Ignacio Tavares de Souza, Rio, mosai-

cos.
CLASSE XX

Cerâmica
29. Sra. viuva Nouguès, Pará, cerâmica

ordinária.

CLASSE XXVII
Apparelhos e processos ãe aquecimento e

illuminação não electricas
30. Jorge Eisenbach & C, São Paulo,

phosphoros de segurança.

CLASSE XXIX

Marroquins, marchetaria, trabalhos ãe
arame e escovas

31. Commissão de Pernambuco, cestas,
balaios, gaiolas, bocetas, etc.

32. Companhia
CLASSE XXX

Brazil Industrial, Rio,
tecidos de algodão e indianas.

CLASSE XXXIV

Rendas, filôs, bordados, passamanes
33. A. Ducasble, Pernambuco, lenços bor-

dados e rendas.

CLASSE xxxvi
Ferreira, Nicolau & C, Rio, calçado.
Freitas, Soares & Rocha, Rio, calçado.
A. J. Maia & O, Pernambuco, cha-

34.
35
36

péos de feltro e seda.
37. Pinheiro Requião, Bahia, chapéos.

CLASSE XXXIX

Objectos ãe viagem e ãe acampamento
38. José de Seixas Magalhães, Rio, malas

e maletas.

CLASSE XLI

39. Barbosa filho, Minas, ferro em barra
da forja de Gandarela.

40. Companhia Arroyo dos Ratos, Rio-
Grande do Sul, carvão de pedra.

41. The Ouro-Preto Gold Mines Limited,
Minas, mineraes de ouro, pyrites
arsenicaes, etc.

42. S. João dei Rey Gold Mines Limited,
Minas, pyrites arsenicaes.

43. The D. Pedro North dei Rey O Limi-
ted, Minas, idem.

44. Museu Nacional, Rio, mineraes,
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CLASSE XLII

45. Arsenal de guerra, Rio, madeiras de
construcção.

46. Barão do Serro Azul, Paraná, arau-
carias.

47. Boris Fréres, Ceará, Madeiras diver-
sas.

48. Estrada de ferro D. Pedro II, Rio,
madeiras diversas.

49. Serraria a vapor da Bella-Vista, São
Paulo, madeiras diversas.

50. Grêmio de Espirito Santo, madeiras
diversas.

51. Instituto Imperial d'agricnltura do
Rio, madeiras diversas.

52. Manoel Pinto d'Alvarenga Rosa, Es-
pirito-Santo, madeiras diversas.

53. Cidade de Diamantina, Minas, madei-
ras diversas.

CLASSE XLIII

54. Antônio Pedro da Conceição, Espirito
Santo, cascas e resinas.

55. Lacerda & C, Havre, caoutchouc do
Pará.

CLASSE XL1V

56. Barão d'Abiahy, Parahyba-do-Norte,
resinas, ceras, etc.

57. M. J. Bittencourt, Rio, charutos e
cigarros.

58. Commissão de Minas-Geraes, matérias
oleoginosas e tinctoriaes.

59. Commissão de Pernambuco, fibras e
tabacos.

60. "Paulo Cordeiro, Rio, rape.
61. Scipione Demarcbi, Rio, fibras vege-

taes.
62. Gonçalves de Souza & Fernandes, Rio,

tabacos preparados.
63. Silva & Pinna, Rio, charutos e cigar-

ros.
64. R. A. da Silva, Minas, tabacos.
65. Instituto Imperial de Agricultura do

Rio, ramie e outros produetos.
66. Carlos Teixeira & Lemvig Fog, Rio,

cellulose, fibras e matérias primas
extrahidas de diversas plantas.

CLASSE XLV

67. Bartholomeu & C, Pernambuco, pro*
duetos da jnrubeba.

68. Escola de Minas d'Ouro-Preto, Minas,
collecção de matérias medieinaes.

69. Borges de Castro, Rio, peptonas.
70. Gomes de Azevedo Sampaio, S. Paulo,

óleos, extractos e sementes medi-
cinaes,

CLASSE LXI

71. Companhia da Estrada de ferro e de
navegação paulista, S. Paulo,vistas
das estações e dependências da ex-
ploraçâo, typos de trilhos e dor-
mentes.

.*'¦

CLASSE LX1II
' 72.. Casa de Correcção, quadros e mesas

de mozaico,

CLASSE LXV
Material de navegação e de salvação

73. Arsenal de marinha, Pernambuco, mo-
delos de construcções navaes.

CLASSE LXVII

74. Boris Frères, Ceará, farinha de man-
dioca.

75. Commissão executivo do Rio, feijões.
76. Sra. Jeronyma Couceiro, Pernam-

buco, feculas diversas.
77. Alfredo Dutra, Ceará, feijões.
78. Commissão do Ceará, farinha e grãos

de carnaúba, (copernicia cerifera).
79. Fabrica de Saudade, Rio, arroz.
80. Usina central de São Francisco da

Victoria, Espirito Santo, arroz.
81. Caetano Silveira, Santa Catharina,

farinha de milho.

CLASSE LXIX

Corpos graxos alimentícios, lacticios e ovos
82. Schmidt, Santa Catharina, manteiga.

CLASSE LXXII

83. José Aguirre, Espirito-Santo, café.
84. Francisco de Assis Souza, Bahia, café.
85. J. F. S. Bery, Minas, café.
86. Antônio Borges de Athayde, Espirito-

Santo, café.
87. João Antônio Carvalho, da mesma

provincia, café.
88. Antônio V. CavalcantiH Pernambuco,

café.
89. José Alves do Nascimento, Espirito

Santo, café.
90. J. Braz da Silva, Pernambuco, cacáo.
91. Francisco B. Chagas, Pernambuco,

café.
92. Commissão da provincia de São*Paulo,

café.
93. Usina central de Cambucy, Minas,

café.
94. Usina central de B5a-Esperança^

Minas, café. ¦) ..if t
95. Escola agrícola de Goiamandtifta,. Ba--

naneira, Parahyba-dp-íNcnJte^caféj,:
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96.
•97.

98.
99.

100.
101.

102.
103.
104.
105,

106.
107.

108.

109-

110.

111.
112.

113.
114.
115.
116.

118.

119.

120.

121'.
122-

123.

124.
125.
126.

127.

128,
129.

130.

131.

132,

Í33.

Mariano Ferreira *a Fonseca, Minas,
café.

Marcial Ferreira àa Fonseca, Minas,

Barão d'Iporanga, Rio, café.
Francisco José de Mello, Pernambuco

café e assucar.
Vicente Mendes, Minas, café.
João Xavier da Motta, São Paulo,

café.
Antônio Dionysio Pereira, Minas, café.
Antônio Pereira Cotrim, Bahia, café.
João Pimenta, Minas, café.
Carlos José Ribas Gouvêa, Minas,

café.
Ribeiro de Novaes, Bahia, café.
Antônio S. Ribeiro, Pernambuco, café

e cacáo.
Geraldo Ribeiro de Souza Rezende,

São-Paulo, café.
João dos Santos Carvalhaes, Bahia,

café.
Francisco dos Santos Machado, Espi-

rito-Santo, café.
José Felicio dos Santos, Minas, café.
Rodrigues da Silva e C, Espirito-

Santo, café.
Silveira Barbosa e C., Minas, café.
Souza Pimenta, Rio, café-
S. C. Vicíorino, Pernambuco, café.
Orphelinato Isabel, Pernambuco, as-

sucar.
Companhia União Agricola do Porto-

Real, Rio, café.
Usina central d'Ipiranga, Minas,

café.
Usina -central de Bom-Jardim, Bahia,

assucar.
Usina central de Cupim, Rio, café.
Usina central de São Francisco, Per-

nambuco, assucar.
; B. A. Gavião Peixoto, São Paulo,

assucar.
Gonçalves & Frère, Bahia, cação.
Antônio J. Belchior, Bahia, cacáo.
Gustavo Pinto do. Nascimento, Espi-

rito-^anto, cacáo.
Ildefonso P. Correia & C, Paraná,

matte*. -
Antônio Rangel, baunilha.
Fritz Mack & C, Rio, licores di-

versos.' Eugênio Marques de Hollanda, Rio,
licores diversos.

Orlando Barros, Pernambuco, licor
de laranja.

Domingos Rodrigues Viotti, Minas,
licor de pecego.

J, B. Lanatté, Pernambuco, vinhos
(.3 fructas do paiz.

CLASSE LXXIIl
134. Pedro Faller, Rio-Grande dq Sul,

vinho de laranja.
135. Fritz Mack & C, Rio, vinho de

canna.
136. Pinto de Figueiredo, Minas, vinho

tinto e branco.
137. Antônio de Lemos, Pernambuco,

cerveja branca e preta.
138. Francisco José Lepage, Minas, vinho

de laranja. (
139. Montenegro, Ceará, vinho da ctyhj,
140. Quinta Isabel, Pernambuco, vinho

de caju.
141. H. da Silva Rebello, Santarém, Pará,

vinho de caju.
142. Ritter & Frère, Pelotas Rio-Grande,

cervejas.

4.

:i7
i

6.

7.

MEDALHAS DE BRONZE
CLASSE I

Obras de arte—Pinturas a oleo
Henrique Bernardelli, Rio, quadro

intitulado El-Dorado. (Na secção
Internacional). '

CLASSE VI

Monsenhor Couturier, livros de ensino.
CLASSE IX

Alves & C, Rio, livros e publicações
diversas.

Préalle, Pernambuco, musica. .
CLASSE X 

''.:.,

Cardoso Monteiro & C, Rio, tinta
Monteiro.

Frederico Antônio Steckei, Rio, cores
mineraes em pó.

CLASSE XI

8.. Exma. Viscondessa de Cavalcanti,
Rio, collecção de moedas e me-
dalhas brazileiras.

9. Mme. Ducliemin de Freitas, Mara-
nhão, cópia de gravura em bordado
de seda.

CLASSE XII
10. J. A. Fidanza, Pará, photographias.
11. Lindermann, Bahia, quadros plioto-

grapliicos.
12. Nicholson & Ferreira, São Paulo,

retratos e agradecimentos.
: CLASSE XVI

13. Visconde de Beaurepaire Rohan, Rio,
atlas do Brazil.

14. Cláudio Lomelino de Carvalho; Rio,
carta geral do Brazil,
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15. Estrada de Ferro D. Pedro fa, Rio,

plano geral da rede.16. Pedro Correia de Araújo, Chili, qua-dro estatístico.
17. Lopo Netto, Rio, carta das lagoas dosPatos e Mirim e dos canaes que asbgão. . '
18. Mme. de SantAnna Nery, Paris, do-

cumentos estatísticos sobre o Brazil.
CLASSE XVII

19. LuizJ. C. Baptista, Pernambuco, mo-
veis em mozaico.

20. Commissão de Pernambuco, moveis di--versos.
CLASSE xx

21. F. A. M. Esberard, Rio, moringas, fil-
tros, etc.

CLASSE XXV
Bronzes iVarte, fundição serralheria artis-

tica.
22. Antônio dos Santos Carvalho, Rio,

peça ornamental e columnas de
ferro fundido.

CLASSE XXVIII
23. E. Samico, Pernambuco, perfumaria.24. Meirelles & C, Rio Grande do Sul,

extractos e sabões,
25. Ildefonso Falcão Dias, Pernambuco,

agua dentifricia.
26. Lima Frères, agua dentifricia.

CL.iSSE xxx
27. Anhaya &C, São Paulo, tecidos de

algodão.
28. Companhia Bomfim, Rio, indianas.
29. Commissão de Minas Geraes, peças

de algodão.
30. Gusttwo Roeder, Rio, tecidos de ai-

godão.
CLASSE XXXI i

31. Fabrica de tecidos do Rinck, Rio,
pannos e casimiras,

CLASSE xxxni
32. H. Boiteux, Rio, sedas.
33. Mme. Maria de Rezende, seda branca

e amarella.
classe; xxxiv

34. Boris Frères, Ceará, rendas.
35. Casa dos expostos, Pernambuco, cro-

chet, bordados, labyrintho.
36. J. A. da M. Guimarães, Pernambuco,

cordão, cortinas de seda e ouro.
37. Orphelinato de N, L da Esperança,

Pernambuco, labyriiitUo, l
32

98, i Antônio Fernandes Ribeiro, Rio, pas-samontarí».
CLASSE XXXY

39. J..J. Pinho & 0., Rio, luvas.
OLASSE XXXYI

40. A. L. Bitteuoourt, Rip, flares artifl-
ciaes de pennas.

41. Boris Frères, Ceará, chapéos de palha,.42. Carvalho Andrade & Q,, Rio, calçado.
43. Commissão de Pernambuco, flores ar-

tificiaes.
44. J. M, p. Oliveira, Rio, flores artifi-

ciaes,
45. Antônio Fernandes Ribeiro, Rio, dra-

gonas.
classe xxxvm

46. Arsenal de guerra do Rio, armas.
CLASSE xxxix

47. Manoel Marinho, Rio, malas de couro
e maletas.

CLASSE XH
48. Benjamim Pinto Gouvêa, Rio, tor-' neiras, tubos, etc
49. Carlos Gabriel de Andrade, Minas, py-rites, etc
50. Commissão de Pernambuco, águas fer-

ruginosas e phosphato de cal.
CLASSE XLII

51. Arsenal de marinha, Pernambuco, ma-
deiras de construccâo.

52. Thomaz Dias Baptista, Paraná, ma-
deiras de construccâo.

53. Commissão de Pernambuco, madeiras
de construccâo.

54. J.Bittencourt, Rio, substancias tan-
niferas.

55. Miranda Jordão Frères, Espirito Santo
madeiras.

56. Basilio Emilio dos Santos Leal, Espl-
rito-Santos, madeiras.

57. Quintanilha Souza, & O-, Pará,,, amos-
trás dè madeiras. ' 

^
CLASSE XLLIII

58. Anselmo Pereira de Andrade, Minas,
caoutchouc de mangaba.

59. Domingos José de Almeida, Pará,
colla de peixe.

60. José Ferreira Brant, Minas, caout-
cnouc.

CLASSE X!4Y
61. JuãoB- Beviláqua, Cearft, algodões

. bíHtOB, iiíl
S, A.

'.¦ -¦¦ ¦ 4fv

*
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62. JoRoBrigido, Ceará, óleos vegetaes.
63. JoséB. da Conceição, Pernambuco,

fibras e matérias tinctoriaes.
64. Joáo Cordeiro, Ceará, óleos vegetaes.
65. José Francisco Correia & C, Rio, ta-

66. J. Bento da Costa, Minas, açafrão.
67. Alfredo Dutra, sementes, cascas di-

versas.
68. José Ferreira Brant, Minas, matérias

tinctoriaes.
69. Francisco José Lepage, Minas, óleos e

resinas.
70 Cicero Franklin Lima, Ceará, cascas.
71. ClarindoF. dos Santos Nelson, Minas,

resinas e outros produetos.
72. Antonio Ribeiro Pereira, Minas, ta-

73. Francisco Rezende, Rio, vernizes.
74. Rheinart & Barth, Rio, tabaco em

folhas.
75. J. J. da Rocha, Minas, folhas medi-

cinaes.
77. J. Braz da C. Silva, Pernambuco,

plantas medicinaes e odoriferas.
78. Francisco Tagarro, Espirito Santo, ai-

godão, seda vegetal e fibras teci-
veis.

CLASSE XLV

79. Joaquim Luiz Ferreira & C, Mara-
nhão, jalapa, salsaparrilha e caroba.

80. Catão Gomes Jardim, Minas, resina
fóssil.

81. Francisco Rezende, Rio, produetos di-
versos.

82. Joaquim Tayoba, Minas, produetos
pharmaceuticos diversos.

83. José Vai, Pernambuco, carvão ani-
mal.

84. A. M. Veras, Pernambuco, produetos
pharmaceuticos.

CLASSE XLVIIl

85. Moreira da Costa, Minas, utensis para
a extracçáo dos diamantes e dos mi-
neraes que os acompanhão.

CLASSE LVI

86. J. Bittencourt, Rio, fôrmas para cal-
çado.

CLASSE LXI1I

87. J. B. Cavalcanti, Pernambuco, cal
vegetal e pedras calcareas.

88. Companhia de edificação, Pernambuco,
tijolos e telhas.

89'. Manoel Joaquim Correia da Silva, Rio,
telhas de terra cozida.

90, Lobo, Una, Pará, telhas e tijolos.

¦,, ..*" CLASSE LXV

Material de navegação e de salvação,

91. Companhia deNavegação do Amazonas,
Londres, typos de barcos á vapor
empregados no rio Amazonas.

classe LXVH

92. Ernesto Deocleciano de Albuquerque,
Ceará, gomma de mandioca. _

93. L. Simões Arêas, Santa Catharma,
mandioca. . .

94. J. José Custodio, da mesma província,
amido. , .

95. G. Emeudcerfer, da mesma província,
farinha de milho.

96. Thomaz C. S. Lins, Pernambuco,
gomma d'arrow-root. _

97 Usina central de São Francisco da
Victoria, Espirito Santo, arroz.

98.- Commissão da provincia do Espirito
Santo, café. '

99. Firmino da Silva Duarte, Santa oa-
tharina, café. . .

100. G. Kuger Júnior, da mesma província,
farinha de mandioca e tapioca.

101. Mm. Sebastiana Francisca de Lima,
Pará, differentes espécies de fa-
rinha.

102. Laurindo F. Mello, Pernambuco, ta-
pioca. .

103. Carlos de Milfelde, Santa Catharma,
arrow-root.

104. José Pinto & C, Pernambuco, goiuma
de milho e farinha de arroz.

105. Rouquayrol Irmão, Pernambuco, ar-
row-çoot.

CLASSE LX1X

106. BorisFrère, Ceará, óleo de coco. _
107. Colônia Blumenau, Santa Çatharina,

banha de porco e manteiga.
108. João Maia, Espirito Santo, óleo de

dendê.

CLASSE LXXII

109. Felix Antonio de Aguiar, Minas, café.
110. Jovelino Barbosa, Rio, café.
111. Hermenegildo Borges, Espito Santo,

café.
112. Colônia de São Luiz, Minas, café.
113. HerculanoF.de Abreu, Minas, café.
114. João Cordeiro, Ceará, café de mange-

rioba.
115. Pedro Celestino Gomes da Cunha, Rio,

café.
116. Commissão de Pernambuco, café.
117. Anacleto Dias da Costa, Minas, café.
118. Júlio Camillo Belache, Paran_i, licores

de matte,
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119.

120.

121.
122.

123.

124.
125.

126.

127.
128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.
140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

Usina central de Vista Alegre, Minas,
café.

José Antônio Fagundes de Avellar,
Minas, café.

Gustavo José Fernandes, Bahia, café.
Pinto Netto e Filhos, Victoria, Espirito

Santo, café.
Augusto Porto de Oliveira, Minas,
café. '

Carlos José Ribas, Minas, café.
José Gomes Ribeiro de Avellar, Rio,

café.
Rodrigo de Carvalho, Pernambuco,* café.
João Felicio dos Santos, Minas, café.
Sociedade de immigração do Rio de

Farinha, Espirito Santo, café.
Sociedade de immigração de Cachoeira

de Itapemirim, da mesma provincia,café.
Sociedade de immigração de Petro-

polis, da mesma provincia, café.
Sociedade de immigração de Timbahy,

da mesma provincia, café.
Sociedade de immigração de Santa

Leopoldina, da mesma provincia,café,.
Sociedade de imniigração de Vista

Alegre, da mesma provincia, café.
Sociedade de immigração do Rio da

Prata, da mesma provincia, café.
Francisco Tagarro, Victoria, Espirito

Santo, café.
Wetzel & C, Riacho, Espirito Santo,

café.
Bahia Central Sugar Factoris, Rio,

Fundo e Iguape, assucar.
Usina central da fabrica de Pojuca,

Bahia, assucar.
Usina Riachão, Pernambuco, assucar'
Usina central de São José, Rio, as-

sucar.
Usina central de Coqueiros, Rio, as-

sucar.
Usina central de São João, Rio, as-

sucar.
Usina central de Queimados, Rio, as-

sucar.
Manoel Pedro Marques, Pernambuco,

assucar.
Oliveira & C, e Oliveira &, Irmão,

Pernambuco, assucar.
Pinto Alves & C, Pernambuco, as-

sucar.
Joaquim da Silva Salgueiro & C, Rio,

assucar.
Usina de Ribeiro Azevedo & C, Per-

nambuco, assucar.
Usina de M.anoel dos Santos Dias, Per-

nambuco, assupar,

160. Usina Bandeira, da mesma provincia,
assucar.

151. Usina de Santo Antônio, Rio, assucar.
162. Manoel Bastos, Pernambuco, vinho de

genipapo.
153. Commissão de Pernambuco, conservas

de doces e condimento e assucar.
154. Franklin & C, Companhia Andaluza,

Rio, cholate e accessorios.
155. Fritz Mack & C, Rio, licores e vina-

gre.
156. V. Michel «fe C, Rio, frutas em con-

serva.
157. Oliveira Gendre, Paraná, matte.
158. Oliveira & C, Pernambuco, assucar

refinado.
159. M.n!é Nancy Reynaud Navarro de An-

drade, Rio, licor de creme de limão.
160. Azevedo Maia «feC, Pernambuco, sal

refinado.
CLASSE LXX1II

161. José Antônio Ayrosa, Rio, ratafiá e
aguardente.

162. Commissão de Pernambuco, vinho
tinto.

163. Botelho, Rio, vinho tinto. ,
164. Custodio Barroca, Minas, vinho tinto

e branco.
165. J. L. Duarte, Pernambuco, ratafiá.
166. A. Kruss, Pernambuco, uvas brancas e

pretas.
167. Leonardo Kuhn, da mesma provincia,

vinhos.
168. Basilio E. dos Santos Leal, Espirito

Santo, ratafiá.
169. Fritz Mack <& O, Rio, vinho de canna

de assucar.
170. Leal de Souza Nunes, Minas, vinho de

laranja.
171. J. G. Roth, Porto Alegre, Rio Grande,

vinhos brancos e tintos.
172. Gonmoens, cervejas.

MENSOESHONROSAS
CLASSE VI

J. C. S. P. de Castro, Rio, tratado de
methodologia e arithmetica.

Brazilicus, Rio, guia pedagógica de
calculo mental.

Commissão do Rio de Janeiro, livros
diversos.

4. Felix Ferreira, noções da vida domes-
tica, 7a edição.

CLASSE IX
5. Commissariado geral do Brazil, Paris,

collecções de jornaes brazileiros.
6. Antônio José de Lemos, Pará, A Pro-

Vincia do Pará,, jornal impresso sobre seda,



O AUXILIADOR PA INDUSTRIA NACIONAL

.'ctf f :. CL/ASSHX' - «j 
'

7. Walfrido de Carvalho, Pernambuco,
cátxa de papelão.

8. Francisco de Eezende, Rio, cores mi-
tieraes em pó.

9. J. H. Sardinha, Rio, tintas para es-
oriptorio.

CLASSE XI
10. Lignori«S_ O, Bahia, gravuras.
11. Lombaerts & C, Rio, litliogaaphias e

chromos.
12. François Ory, Pará, quadra de folhas

naturaes.
CLASSE XIV

13. M. Ramires, Rio, peças dentárias.
CLASSE XVI : _

14. Lopo Netto, Rio, mappas dos canaes
que ligão as lagoas Patos e Mirim.

CLASSE XVII , .
15. Albino José Ribeiro, Rio, cadeiras de

varas de genipapo.
CLASSE XIX

16. F. A, Maria Esberard, Rio, copos e
globos.

17. E, Kramer, Santa Catharina, copos e
globos coloridos,

CIASSE XXIV
18. Benjamin Pinto Gouvea, Rio, pia para

água benta.
CLASSE XXVIII

19. Martins & Bastos, Pernambuco, água
dentifricia e tônica.

90. Pinao & C,Pernambuco, perfumarias.
CLASSE XXIX

21. Boris Frères, Ceará, espanadores,
esteiras e balaios,

22. A. L. Carvalho, Valença, Rio; chapéos
de cipó.

CLASSE XXX
93. Manoel Guedes & O, S. Paulo, india-

nas e calicots,
94. -Karsten & Hadlich, Santa Catharina

tecidos de algodão.
25. Clemente H. Wilmot & O, S. Paulo,

indianas e algodões.
CLASSE XXXI

26. Collectividade dos expositores desta
classe.

classe xxxjh
J7: FahiQ Antônio Faria, Riq, meiadas de

seda, pura.

88. Virgílio Lambert, Espirito Santo,

29. M.me Thereza Xavier, Rio, lenço bor*
dado.

CLASSE XXXIV "

30. M Fiora Moura, Pernambuco, qua-
dro de lã tricotada.

31. Mme. Joanna Moura, da mesma pro-
viucja, quadro em lã tricotada.

CLASSE XXXV

32. Boris Frères, Ceará, bengalas. ..
33. Commissão de Pernambuco, vestuários

de rendas e fitas,para crianças,
34. Fabrica de tecidos São Lázaro, Rio,

meias. *
35. M.nieLion &^ilha, Rio, colletes para

senhoras.
CLASSE XXXIX

36. Boris Frères, Ceará, redes.
37. Mesnard &.T. Develly, Rio. malas.

CLASSE XL1

38. Carlos Gabriel de Andrade, Ouro-
Preto, Minas, pyrítes auriferos.

39. A. Bloch, Paris, pedras coloridas.
40. Casa de Correcção, Rio, vasos de gra-

nito.
41. Catão Gomes Jardim, Diamantina,

Minas, conglomeratos de Diamantes.
42. Companhia de edificação, Pernambuco,

barro e argila.
43. José Ferreira de Almeida Brant, Dia-

mantina, Minas, conglomeratos de
diamantes.

44. João Antônio de Figueiredo Rabelio,
Diamantina, Miuas, salitre.

45. Domingos & Martins Guerra, Tabira,
plombagina e graphita.

46. Minas de Tubarão, Santa Catharina,
carvão de pedra.

47. Seraphim Moreira da Silva, Diaman-
tina, Minas, mineraes diamanti-
feros.

48. Penna Irmãos & 0., Santa-Rarbara,
argila, hematite, limonite, etc.

49. Commissão de Pernambuco, fecha-
duras.

CLASSE XL1J
59. Cândido Barbosa de Atalaya, Santa

Leopoldina, madeiras.
pi. D. F. Athayde, colônia co^de d'Eu,

madeiras.
52. J. Gomes R. d'Ave.lar, Rio, madeiras.
53 . Sociedade d'i..inijgraçãa do Espirito

Santo, madeiras.
54. Francisco TagariT^Victofia, madeiras.
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55.
59.

58.

59,

60.

61.
62.

63.

64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.'85.

86.

CLASSE XLIII
Alves Ferreira, Minas, pelles.Vicente Alves, Pernambuco, rezina.Carlos de Andrade, Oüto-freto, pellesde cobras.
Bento da Costa, Minas, cáoiitchouc demangaba.
Cândido da Costa Sena, Minas, pelles

, de cobras.
Catão Gomes Jardim, Minas, pellesde cobras.'Commissão 

de Minas, pelles.Commissão de Pernambuco, redes ecóvos.
José da Costa Sena, Minas, cascas

de cannafistula.
Din:z de Gouvêa, Minas, pelles.Henri Gorceix, Minas, pelles de cobras

CLASSE XLIV
Ferreira de Andrade, Minas, produ-ctos medicinaes diversos.
Francisco de Assis Souza, Bahia, ai-

godões brutos.
Buenos Dias & Ca, Rio, raizes mediei-

naes.
Antônio Rodrigues Carneiro, Ceará,

raizes medicinaes.
Carvalho & Irmão, Pernambuco, ei-

garros.
Antônio Alves Coelho, Minas, mate-

rias tinetoriaes e outras.
Cidade de Diamantina, Minas, produ-

ctos diversos.
Entre-Rios, Minas, casuios.de bichos

de seda.
J. M. Nunes Ferreira. Victoria, Espi-

rito Santo, óleos medicinaes.
Nunes Ferreira, Victoria, productos

diversos.
Clarindo Firmino, Diamantina, Minas,

ipecacuanha.
Francisco Alvares, Ceará, algodões.
Jocelino Heliodoro, Diamantina, pro-

duetos diversos.
Joaquim Henrique, Diamantina, pro-

duetos diversos.
Catão Gomes Jardim, Diamantina,

productos diversos.
Isàac Kaleison, Victoria, Esp. Santo, |

hervas medicinaes.
ísaac Kealevort, Victoria, Esp. Santo,

açafrão.
Virgílio Lambert, Santa Leopoldihá,

casulos.
J. B. Lanatté, Pernambuco, reáinas.
B. Emilio dos Santos Leal, Riacho,

Esp. Santo, fibras.
J. R. de Magalhães. Serro, chá aro-

matico.

| 87. Catão Mamede, Ceará, sementes medi-
cinaes.

88. Lopes de Medeiros, Miiias, matérias
tinetoriaes e medicinaes.

89. José Azevedo do Nascimento, Esp.
Santo, óleo de copahyba.

90. Novaes, Victoria, Espirito Santo, cas-
cas de quinquina.

91. Pedro Paiva, Rio, fibraS vegetaes.
92. J. Alves Fereira, Diamantina, rhui-

barbo.
93. Miguel Rodrigues, Ceará, algodões

brutos.
94. Manoel dè Sá, Diamantina, cipó oáó-

rifero.
95. Santos Irmão, Perilámbüco, Cigarros.
96. J. A. dos Santos, Pernambuco, ei-

garros.
97. J. P. Rodrigues- Sarmento, Rio, taba-

cos.
98. Guilherme Schceffer, Santa Catharinf,

óleos medicinaes e outros.
99. José da Costa Sena, Minas, óleos e

cêras.
100. Getulio Serrano, Guarapary, Esp.»S.

balsamo e gengimbre.:
101. F. da Silva, Diamantina, matérias

oleoginosas.
102. R. A. da Silva, Serro, tabacos.
103. Josephino da Silva, Diamantina, pro-

duetos diversos.
104. Virgílio Vieira, Diamantina, produ-

ctos diversos.

CLASSE XLV

105. Campos Nelson, Diamantina, produ-
ctos pharmaceuticos.

106. João Cordeiro, Ceará, óleo de ricino,
etc.

107. J. R, Cotias, Rio, elixires e xaropes.
108. Ildefonso Leite F. Dias, Rio, produ-

ctos diversos.
lo9- Fabrica do Retiro, Bahia, colla-forte.
111. Anthero Leivas, Rio, productos do

Nectanãra Amara.
111. Catão Mamede, Ceará, productos di-

- versos.
112. Pharmacia Pinho, Pernambuco, xaro-

pes e extracto'** fluidos. . ,.'.-'.
113. Virgílio Lopes & C, Pernambuco,

vinho de Capeba.
114. C. Wilkens, Bahia, sabões»

CLASSE L

Material e processos ãaS fabricas agrícolas
e dás industrias alimentares

.115. A. dos Santos Carvalho, Rio, mach'--
nas de moer a canna de assucar.
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CLASSE LVI
116. Francisco Martins Torres, Rio, man-

nequins.

CLASSE LV11I
Material e processos de papelaria, tincturas e

impressões
117. Francisco dos Santos Teixeira, Rio,

machina para impressão de papel
pintado.

CLASSE LXV

118. Companhia da Estrada de Ferro e de
navegação Paulista, São Paulo,
photographias dos barcos que nave-
gão uo Mogy-Guassú.

CLASSE LVII

119. José Demarche, de São Luiz, farinha
de milho.

120. João Cunha, de São Luiz, farinha de
mandioca.

121. Martins Debretins, Santa Catharina,
farinha de milho.

122. João Mafra, Santa Catharina, milho e
arrow root.

123. José Rodrigues de Andrade, Bahia,
tapioca.

124. R. Rudolf, Santa Catharina, farinha
de milho.

CLASSE LXIX
125. J. P.Alves, Porto-Alegre, banha de

porco.
CLASSE LXXII

126. Pedro Allers, Pernambuco, pimenta
moida.

127. José Dias da Silva, Pernambmco, pi-
menta.

128,. .Tose Dias de Sá, Minas, assucar.
129. Cosme da Silva Lins, Pernambuco,

, pimentas.
130. João F. Lopes, Pernambuco, café Li-

beria.
131. Pinto de Oliveira, Victoria, E.-S.,

café.
132. Manoel Alves da Sena & C, Pernam-

buco, assucar.
133. Boris Frères, Ceará, cafés das tres

ultimas colheitas.

139. Usina central de Pureza, Rio, assu-
car.

140. J. C. de Souza Castro, Paraná, matte,
141. Emilio Coutinho, Esp. Santo, licores

de genipapo.
142. Henrique Coutinho, Esp. Santo, licor

de esperidina.
143. J. Duarte Simões, Pernambuco, vina-

gre e licores.
144. Isabel Pinto Pessoa, Pernambuco,

vinho de caju.
145. Augusto Schônemann, Santa Catha-

rina, licores.
146. M. J. Vieira & C, licores.

CLASSE LXXIII

147. Antonio Alves da Silva, Minas, vinho
tinto e branco.

148. Cidade áe Nazareth, Bahia, vinho de
caju.

149. Castilho Garcia, Bahia, vinho de caju.
150. J. A. Tayoba, Minas, vinho dejaboti-

caba.
151. E. Samico, Pernambuco, vinho de

caju.
152. A. M. Veras & C, Pernambuco.

vinhos e licores.
Total :

Grandes prêmios..... .' 22
Medalhas de ouro 80
Medalhas de prata 142
Medalhas de bronze 170
Menções honrosas 1_52

566
A lista das recompensas aos collabora-

dores não foi ainda publicada.

A presente lista é tirada do jornal heb-
domadario L'Amérique, publicado em Paris
sob a direcção do distineto brazileiro o Sr.
conselheiro A. F. de Santa Anna Nery.

São de S. S. as seguintes palavras:
« Publicamos a lista completa das re-

compensas obtidas pelos expositores do Bra-
zil, sendo inútil acerescentar que a temos
cuidadosamente preparado fazendo-a rever
por quem de direito.

« Esta lista comprehende 566 recom-
pensas, faltando ainda algumas concedidas
aos collaboradores e a magnífica exposição

134. Commissão de Pernambuco, conservas! archeologioa e ethnographica organisada no
diversas. I palácio do Amazonas pelo Sr. conselheiro

135. Usina central de São Caetano, Rio, \ Ladislau Netto, director do Museu Nacional
assucar.

136. Fritz, Mack& C, Rio, licores.
1.37. Francisco José Lepage, Barbacena,

vinagre.
138. Joaquim Pereira Romarez, Rio, vi-

nagre de canna.

no Kio de Janeiro.
Entretanto," de nossa parte, temos a

dizer que se alguma falta inconscientemente
se houver dado, o Auxiliador a rectificará.

N. J. M.
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Economia politica

Capital
Conclusão

Não pôde haver bôa lavoura sem ma-chinas apropriadas, mas na escolha destas,(leve haver toda a cautela pois que uminstrumento que não serve, além de ser umcapital perdido, é uma desconsideração paraquem o possue.
Uma machina bem escolhida ê uma eco-nomia realisada, por isso qne substituo umcerto numero de braços que muitas vezessao negligentes e pouco cuidadosos; come.jsas machinas realisão-se economias mara-vilhosas nas despezas da producção ; pelocontrario sem material apropriado gasta-semuito e produz-se pouco.E pois, a simples inspecção da alfaiarural explica em parte o estado prosperoou decadente de uma exploração agricola.

Cabe aqui censurar o procedimento dealguns lavradores que julgão economisar
empregando em suas culturas instrumentos
imperfeitos e de má qualidade, somente
Arque são de baixo preço. Tambem passi-V|is de censura são aquelles que empregão
elevadas quantias em instrumentos que
podem ser excellentes, porém não convinha-
veis á cultura que explorão.

Em geral, a lavoura do Brazil, sacri-
fica-se despendendo enormes capitães de expio-
ração, recusando admittir a mechanica agri-
cola.

Em vez do arado, do capinador, da
machina de semear etc, instrumentos qne
substituem numerosos braços, multiplicando
a producção, o lavrador toma 10 ou 20 es-
cravos, verdadeiras machinas no valor de 20
a 40 contos de réis, fora a manutenção, pren-
de-os a outras tantas enchadas, macha-
dos ou fouces no valor de algumas centenas
de mil réis, e fica ancho e satisfeito porque
obteve"desse immenso capital a décima ou
vigésima parte da producção que lhe offere-
ceria o amprego da mechanica agricola, I

, Oradizei-me qual será o proveito que
possa compensar dispendios desta natu-
reza?

Entre a prodigalidade e os esbanja-
mento$|dos lavradores e os adiantamentos
que reclama o melhoramento da economia
rural ha uma grande differença. _

Errãoaquelles que acreditão economisar
diminuindo os gastos necessários aos, pro-
duetos.

Em agricultura não se progride sem um
capital sufficiente.

Todo o mal provem da falta de economia
e de ignorância dos princípios aperfeiçoados.

A economia nâo consiste em gastar o
estrictamente necessário e sim aproveitar o
tempo e o trabalho, essas duas duas pode-
rosas alavancas do progresso industrial.

Os lavradores afadigão-se no trabalho,
esgotão as forças e no fim não realisão as
esperanças que depositavão nas colheitas,
porque e.-sas não fôrão dirigidas pelos prin-
cipios salutares da pratica agricola.

O cheptel vivo compõe-se das diversas
raças de gado, empregadas como animaes
de trem ou creados para produzir renda.

Dizeudo-vos cheptel vivo podeis ad-
duzir que elle augmenta de valor quer pela
evolução dos indivíduos quer pela repro-
ducção.

Este augmento porém pára em certa
idade commeçando o decrescimento.

Comprehendeis perfeitamente que um
bezerro não tem o valor de um touro. Este
porém com a idade e o trabalho perde de
valor e mesmo morre;

Este cheptel pôde ser incluído no ca*
pitai fixo, sendo aliás movei, e pela seguinte
razão; a vacca, por exemplo, trabalha e for*
nece o leite sem transformar-se por motivo
da producção, e entretanto vendendo o animal
para o corte a producção somente se verifica
pela transformação e morte do animal.

Fallando do capital móvel comprehende-
se tambem a colheita de qualquer natureza
que seja, por isso que ella vendida trans-
forma-se em renda liquida de exploração.

O gado e os moveis devem ser elevados
em qualidade e não em quantidade. O gado de
trabalho não excederá ao necessário, o de
venda porém procura relacionar-se com a
quantidade de alimentação disponível.

O gado de trabalho deteriora-se com o
serviço, bem como as alfaias, entretanto que
o de venda augmenta de valor.

O numero de animaes de trabalho que
uma fazenda pôde comportar está em re-
lação com a naturesa do solo; uma terra
silicosa não demanda tanto esforço como a ar-
gilosa. Assim no Io caso um ócavallo de
mediana força pôde puxar o aradoy emquanto
no segundo somente 2 de alto porte e desen?
volvida musculatura.

Tambem a natureza dos instrumentos
que se empregão influe grandemente. A
charrua de trem dianteiro exige muito mais
tiragem que um arado e seria . bastante
substituir aquella por, este para obter-se
uma reducção de animaes.

Em relação ã natureza dos animaes
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ha também cautelas a tomar. As vaccas
sâo ittferioros aos bois, e estes aos cavallos.
Entre o boi e o cavallo ha a differença de 1/5
de trabalho.

No me,âmo caso estão as raças e a
idade dos animaes.

Acreditão alguns agrônomos ser o gado
ttm mal necessário. Nós não pensamos deste
fl_odo;acreditamo-lo de um valor immenso nas
explorações agrícolas. Além da carne, do
leite, da lã e de outros productos que o gado
nos fornece, o bovino e cavallar são motores,
e os carneiros prestão-se a parcagem* como
os primeiros e fornecem o estrume.

As alfaias, isto é, os instrumentos ou
machinas de lavoura, constituindo o capital
movei morto merecem da parte do aviador a
mais séria attenção ; sua escolha em quali-
dade e quantidade depende do serviço a que
se os destina; e, pois, depende da intelli-
gencia e pratica do lavrador. Tem-se visto
alfaias riquíssimas nada produzirem na mão
de lavradores pouco instruídos ou sem tra-
quejo e, pelo contrario, fracos apparelhos da-
rem optimos resultados.

O capital circulante comprehende a mão
de obra, os productos armazenados, fundos
das caixas, melhoramentos, etc, approxinmo-
se bastante dos capitães commerciaes e da
industria manufactureira, posto que ainda
com elles não se equiparem na velocidade do
movimento e da reconstituição.

Este capital exige da parte do lavrador
muito tino e experiência para não compro-
mette-io, pois que elle representa as diversas
manufacturações da matéria prima, consu-
mida e reproduzida a cada momento.

O capital de reserva forma-se com os fun-
dos de amortização e parte dos lucros aufe-
ridos.

Os lavradores devem leter uma certa
somma para substituir pouco a pouco o ca-
pitai desapparecido nos gastos de appare-
lhos, machinas, etc.

A amortização é a creação de um ca-
pitai novo para substituir o empregado e a
quantia fixa annual destinada a este fim cha-
ma-se fundo de amortização. ,;"':
7 IU, A relação que se deve conservar en-
tribos diyersos capitães de que perfun-'Ctbriamente acabámos de fallar, varia para
cada estabelecimento em particular segundo
suas condições intrínsecas' e conforme os'climas, a natureza do solo, o systema de
afolhamento ou de cultura, etc.

O capital é o instrumento da emanei-
pação das populações agrícolas industriaes.
Não se deve deixar á industria o monopólio

'-itá-t-i-à - t-tt. -, i. ¦ ¦ ¦ -> - . ., t . .
* Parcagem é um systema de estrumação no solo pormeio dii pousada das ovellias durante certo tempo.

do emprego dos capitães e que somente para
ella corrão^os braços e a intelligencia.

Não se diga que o lavrador tem como
recurso o solo. O solo sem o capital é a gleba,
ê o homem-machina, é a civilisação chimera.

A industria manufactureira _ dispõe de
immensos capitães e de credito ainda maior
do que esses capitães e goza de todos os fa-
vores da opinião publica e do governo, e por
isso não admira que com tão poderosas ala-
vancas caminhe tão veloz como se observa.

Para constituir o credito agrícola em
nosso paiz,temos pelo contrario a propriedade
rural sem fixidade e valor, sendo aliás a ga-
rantia essencial ás operações de credito com
amortização a longos prazos.

Grande parte da riqueza rural basean-
do-se em escravos, os terrenos vão de dia em
dia perdendo de seu valor pelo systema de
cultura em uso actualmente.

Fixe-se a propriedade, transforme-se o
trabalho e o credito agrícola surgirá.

A questão não é da existência de capi-
taes,a difficuldade está em estabelecer os ter-
mos de relação entre o mutuado que precisa-
de dinheiro e o mutuante que o empreste sem
risco. I

Umbanco agrícola é essencialmente des-
tinado a beneficiar ao agricultor que não
sendo proprietário e não tendo por isso a ga-
rantia da propriedade não pôde utilisar-se do
banco hypothecario. O credito agrícola, eu o
acredito, é um credito inteiramente pessoal.

O problema de cuja solução depende e.s-
sencialmente o estabelecimento do credito
agrícola consiste em saber por que maneiras
havemos firmar a responsabilidade, na maior
parte das vezes fallivel e fraca do pobre
cultivador até torna-la tão solida e segura
que permitta-lhe aventurar o capital sem
risco e livre de um juro exorbitante.

E' deste ponto que nascem todas as
difficuldades, fazendo com que ainda mesmo
havendo capitães não se julgue o lavrador ha-
bilitado a obte-los.

» O meio, que nos parece mais simples a
remediar de algum modo essa deficiência,
consiste na associação dos lavradores, sub-
stituindo por este modo a responsabilidade
individual fraca pela collectiva forte, E' â
fiança simultânea de muitos e por ¦• isso va-
Jiosa em vez da garantia apenas ré|resen-
tada pelo devedor. '

O desalento da- nossa lavoura não de-
pende unicamente da falta de capitães;

Os defeitos da cultura e os germens da
desorganisação econômica tratismittidos pornossos antepassados, accumulando-se aos
vícios de nosso regimen industrial, fizeráô
com que os resultados dos nossos esforços não
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compensassem assim o dispendio com as mate-nas primas e os gastos com a manipulação deproduetos que quasi sempre chegão aos mer-cados em qualidade inferior aos seus siini-lares. #

____Esses_».ios Passá,'ão por muito tempo
ínWP/.rCebld0S ecomo o cupim que na ob-senr dade e oceultamente devora o madeira-mento de nossos edifícios, assim forão ellessolapando os alicerces da lavoura e do futuro«o paiz acobertados pela pkantasmagoria defelicidade e conforto.

Vastas e magníficas florestas virgensencobriao um solo de uberdade admirável,fornecendo quasi que espontaneamente osproduetos qua se lhes pedia; a facilidade deobter-se braços para o trabalho, graças aesse crime legalisado chamado escravidão,trabalho que excedia muitas vezes o necés-sano, illudirão de tal modo os nossos lavra-dores e o governo de nosso paiz que tantouns como outros julgavão-se autorisados aentregar-se as commudidades da vida, semlembrarem-se que condições devidas á contin-
gencia de occasião poderião desapparecer.

N. J. M.

Industria Saccharina
Engenhos centraes

Não raras vezes temos feito sentir comoa severidade de algumas disposições doregulamento applicavel á construcção deengenhos centraes para fabrico de assucar ede álcool, mediante garantia de juros, temdado causa á esterilidade das numerosas
concessões feitas com o intuito de fomentar
o progresso d'essa nossa industriasacsliarina
ha tempo posta em crise pela competência
formidável da producçao da beterraba, pelabaixa do preço de venda do artigo, e im-
perfeição e insuficiência dos methodos ge-raímente usados entre nós.

_ A esta necessidade acaba de acudir o
ministério da agricultura pelo decreto n.
10.393 de 9 do corrente, com o qual, procu-rando facilitar á lavoura assucareira aappli-
cação exclusiva da sua actividade ao amanho
da terra e ao aperfeiçoamento da cultura da
canna, fixou novas bases para as referidas
concessões.

Predoininão no regulamento novas idéas
que nos parecem da elevado alcance eco-
nomico. e que, discretamente executadas,
hão de sem duvida exercer influencia muito
benéfica non destino* da industria assuca
reira. Faremos suecinta menção das dis-
posições principaes:

33

A garantia ou fiança será de 6% ao
anno, é pelo prazo máximo de 25 annos,
fazendo-se effectiva desde a construcção
quanto á parte do capital, cujo emprego fôr
autorisado. Os juros serão pagos em moedanacional sem referencia a nenhum outro
padrão monetário.

Terá preferencia o systema da diffusão
nas fábricas a que fôr julgado applicavel.As concessões poderão ser feitas a

I companhias nacionaes ou estrangeiras, sendo
fixados no instrumento do contrato, segundo
as circumstancias, os prazos para organi-sação da companhia e começo e conclusão
das obras.

A's emprezas de engenhos centraes,
já estabelecidos ou projectados, poderá o
governo conceder garantia ou fiança addi-
cional para que se habilitem a praticar osystema da diffusão.

As fabricas serão de typo proporcio-nado á extensão da cultura da canna em cadalocalidade, attendia a economia do espaçocoberto, do pessoal e do combustível.Do capital garantido deduzir-se-ka
a quota de 10 °/0 para empréstimo á lavoura
como adiantamento para auxilio dos gastosde producçao.A importância garantida destinar-
se-ha a um fundo de 6% para capital demovimento, tendo por fim oceorrer ao custeio
da fabrica e dos meios de transporte. Outra
igual porcentagem será destinada a estudos
preliminares, organisação de planos e outras
applicações analogas,feitas . ona fide e appro-
vadas pelo governo.

Terão direito ao prêmio de 10:000_>000
a 20:OOOJÍ.OO as emprezas que de cada 100
kilogrammas de canna produzirem 12 de
assucar de todas as qualidades.O primeiro lavrador que, por meio
do aperfeiçoamento da cultura, conseguir
augmentar a riqueza saccharina da canna,
terá direito, desde que o augmento exceder
de 10 % de sacebarose, ao prêmio de
10:000.9000 a 30:000$000. O augmento será
verificado pela média das analyses do for-
necimento total e calculado sobre a base da
riqueza saccharina do fornecimento do anno
anterior, devendo ás mesmas analyses pre-ceder ordem especial do governo.—- As emprezas terão preferencia paraacquisição dos terrenos devolutos existentes
no umnicipioou no mais próximo, effectuando-
se a venda pelos preços mínimos dalei n.601
de 18 de Setembro de 1850, comtanto que a
empreza os distribua a immigrantes que es-
tabelecer, não podendo, porém, vende-los
a estes por preço excedente do que fôr

s. A.
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autôrjsado pelo governo. N'este casoo go-
verno fornecerá os immigrantes, fazendo-os
transportar até o município, e será obrigada
a .empreza a conceder-lhes titulòs provisórios
de propriedades dos lotes que occuparem,
substituindo os mesmos títulos por outros de-
finitivos logo que houver sido indemnisada
do valor dos terrenos e dos adiantamentos
feitos para agasalho e alimentação dos im-
migrantes até a primeira colheita.

Dado que a empreza se proponha
fundar escola pratica de agricultura ou
horto de experimentação cultural da canna
de assucar, obrigando-se a fornecer gra-
tuitamente aos agricultores para sêmen-
teira exemplares de variedades escolhidas,
será para este fim auxiliada pelo governo
nos limites do credito posto á sua disposição
para coadjuvar o ensino agrícola.

A economia destes dous últimos
ramos de serviço será independente das
operações relativas á garantia ou fiança do
juro, podendo a empreza cobrar dos parti-
culares; mediante tabeliã previamente ap-
provada, o custo das analyses a quem su-
jeitar no laboratório chimico sementes, caldos,
adubos, terras e outras substancias.

Sendo de 3.000:0002*000 o máximo
capital a que o governo pôde para este fim
conceder garantia ou fiança de juros, e ele-
vando-se a 13.950:0005? o capital até agora
garantido, ficaráõ circumscriptas as novas
concessões ao maximum de 16.050:000$
distribuídas do modo seguinte :
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Tal é em substancia o importante acto
que, tornando exeqüível o sábio pensamento
da lei de 6 de Novembro de 1875, proporcio-
nará á lavoura de diversas zonas assaca-
reiras o meio de isentar-se dessa tarefa do
fabrico que lhe subdivide a attenção e os es-
forços que devião ser exclusivamente appli-
caveis á economia agrícola. A. lavoura da
canna não somente não se preoccupa de me-
lhorar a porcentagem saccharina da canna,
mas, pela imperfeição aindo muito geraldos
seus methodos de fabrico, dissipa conside-
ravel riqueza que só apparelhos apeifei-
coados podem utilisar. Esta dupla causa de
atrazo pede e deve achar nos engenhos cen-
tines natural correctivo. Tal foi o intuito da
lei de 1875 que, em 13 annos de execução,
não tem produzido senão resultados relati-
vãmente mesquinhos. Possa a previdente lei
entrar agora em phase nova.

(Jornal do Commercio).

Escavações industriaes brasileiras
A folha de Flandres foi fabricada em

Minas Novas do Arassuhy pelo ferreiro An-
tonio Rodrigues Guimarães no tempo do go-
verno do Conde de A^ouguia.

O primeiro gado vaccum que veio para
a Bahia foi trazido de Cabo-verde em 1550,
custando cada vacca 1009JOOO.

De Cabo-Verde vierão ovelhas, cabras,
sementes de arroz e a planta tioba.

O gengibre foi trazido de S. Thomé;
meia arroba depois de plantada produzio
dentro de 4 annos 4,000 arrobas.

O cafeeiro começou a ser cultivado no
Rio de Janeiro etn 1770.

A primeira imprensa foi estabelecida no
Rio de Janeiro em 1808.

O chá prosperou uo Rio de Janeiro sob
os aupicios de Frei Leandro do Sacramento.
As primeira sementes vierão em 1812 e Luiz
de Abreu plantou-as no Jardim Botânico.

D. Maria I, por Alvará de 5 de Janeiro
de 1775 mandou extinguir no Brazil as fa-
bricas de lã e linho, por haver em Portugal
iguaes estabelecimentos. O ministro referen-
dario deste alvará foi Martinho de Mello.
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A cochoniíha foi cultivada em Cabo-Friono vice-reinado do Marquez de Lavradio. DeCabo-Frio transplantou-se a cultura paraS. Catharina onde produzio maravilhosa-mente.
Vendia-se naquelle tempo a 49 a libra.

_ Por carta regia de 30 de Julho de 1766foi extincto o officio de ourives na Bahia e noRio de Janeiro.
Governavão então o Conde de Azam-buja e da Cunha.

Por Provisão de 24 de Abril de 1662 foimandado semear anil no Brazil, e no tempodo Marquez do Lavradio o anil produziaexuberantemente em Cabo-Frio donde sahião9,5oO arrobas todos os annos vendendo-se a29500 a libra.

Em 1808 foi creada" uma fabrica de poi-vora na Lagoa Rodrigo de Freitas.

O primeiro tratado para a extincção da
escravatura foi feito em 22 de Janeiro de
1815.

O primeiro ouro encontrado em Minas
foi no Itaberaba em 1694 seguindo-se o quese extrahio das minas do Itatiaya.

O primeiro mestre de pintura no Rio de
Janeiro foi um allemão que vivia em Nithe-
rohy e que em 24 de Maio de 1695 professouno convento de S. Bento sob o nome de Frei
Ricardo do Pilar.

Para o convento fez Frei Ricardo o qua-dro do Salvaãor, que existe na sacristia.

O primeiro estaleiro de marinha foi
construído na Ilba Grande por Sebastião
Lamberto, donde cahio ao mar em 1668 a
fragata Maãre de Deus.

A fabrica de ferro de S. João de Ipa-
nema fündio pela primeira vez em 1 de No-
vembro de 1818.

O primeiro laboratório chimico e pratico
do Rio de Janeiro foi creado a 25 de Ja-
neiro de 1812.

. Prohibição da extracção do sal das sa-
linas de Cabo-Frio por ser sua fartura tal
que prejudicava o consumo do que vinha de
Portugal, 27 de Fevereiro de 1620.

O telegrapho electrico trabalhou pela
primeira vez em 11 de Maio de 1852.

Nicolau Moreira.

O donativo prestado pelo Brazil para
soccorrer Lisboa, arruinado pelo terremoto
consistio em 4°/o mais nos direitos das Al-
fandegas durante 30 annos, convertendo-
se em 14°/„ o total dos direitos produzindo só-
mente os 4°/0 uns cem mil cruzados por anno.
Foi portanto uns tres milhões de cruzados o
total com que contribuio o Brazil para a re-
edificação de Lisboa.

Findo, porém, o prazo, o tributo conti-
nuou como succede tantas vezes, subindo
depois a 20o/„ e com a abertura dos portos
eml808a24°/0.

Uoticias Industriaes
Novo methodo para copiar desenhos
Põe-se o papelpara o qual se quer

passar o desenho sobre o modelo original e
unta-se, por meio de um pincel de algo-
dão, o papel com benzina.

Este torna-se perfeitamente transpa-
rente e muito mais do que qualquer dos
papeis decalco conhecidos.

Por este meio se vê todas as minúcias
do desenho a reproduzir, acceitando o papelo lápis, a tinta da China e todas as mais
colorações, sendo até muito difficil apagar
as linhas feitas a lápis empregando-se a
borracha.

A medida que se vai reproduzindo o de-
senho continua-se a tintar benzina pelo res-
tante do papel, e terminado o transporte a
benzina evapora-se, ficando o papel branco
e opaco como antes da operação.

(Deutsches Bauiiigeiverb-BlattJ

Economia na combustão do óleo
Prepara-se uma solução bem saturada

de sal de cozinha, filtra-se e nella immer-
ge-se uma mecha, e depois retira-se dei-
xando-a secear bem:

Faz-se uma mistura de partes iguaes
de óleo e solução salina, agita-se a mistura
por algum tempo e pondo-a em repouso de-
canta-se o óleo que sobe á superfície.

A mecha preparada e emmcsrgida neste
óleo fornece uma luz brilhante e sem fumaça,
durando o óleo por muito mais tempo do
que o ordinariamente empregado.

Esmalte para metaes
O melhor esmalte para ferro fundido

ou aço e que não corre o risco de fender-se
forma-se misturando 125 partes de vidro

« ,
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fint, 20 de carbonato de soda, 12 de ácido
borico fundidos juntamente em um cadinho.

Corre-se a mas-a sobre uma placa me-
tallica ou de pedra e depois de resfriada
pulverisa-se.

Quando se pretende esmaltar qualquer
objecto de metal se faz uma mistura do pó
obtido com silicato de soda (vidro solúvel),
a 50° B, e estende-se sobre o objecto que
exposto a uma insufla aquece-se até a massa
fundir-se.

Para- fazer o esmalte opaco junta-se
8 % de oxydo de estanho.

Graxa para rodas de carros, instrumentos de
lavoura e a.rreios

Prepara-se tomando dous kilogrammas
de caoutchouc, 500 grammas de gelatina, 5
kilogrammas de carbonato de soda, 45 litros
de oleo vegetalon animal e 45 ditos de água.

Fervem-se a água, a gelatina e o car-
bonato de soda, addicionando-se depois o
caoutchouc e o oleo.

Bate-se bem até que a mistura se torne
homogênea e compacta.

As proporções indicadas podp-ii aiiar
e sendo previamente purificado, o caout-
chouc e oleo dispensa-se- o carbonato de
soda.

Álcool de castanhas
Os fruetos do castanheiro podem for-

necer grande quantidade de álcool.
Em uma distilaria húngara chegou-se a

obter de 100 kilogrammas de castanhas 633
litros de alçool.

Segundo as melhores analyses as cas-
tainhas têm os seguintes princípios:

Descascadas Não descascadas
Agua  48,98 48,98
Substancia azo-
tada 3,13 6,28

Substancia
graxa 2,12 1,54

Substancias ex-
trativas não
azotadas  43,17 39,59

Fibras lenho-
sas 6,80 2,02

Cinzas........ 1,80 },59

O tannino não entrava a diastase,
desde que se emprega o processo de Bálíiiig,
isto è, tratar as castanhas, reduzidas á fa-
rinha, por uma fraca lexivia de soda e de-
pois lava-la muitas vezes em agua pura.

A sacchariticaçâo se effectüa na tem-
peratara de 52° R. sem preparação previa.

Centeio
Na média 125 kilogrammas de centeio

(1 J/2 hectolitroá) produzem:
Farinha Ia 54 kilograms

» 2a 2.1 »
» 3a 17 »

Farello 30 »
Perdas ?...... »~T25

Seda
Vinte kilogrammas de casulos fornecem

2 kilog. 500 de seda fiada, ficando esta
quantidade reduzida a 2 kilog. 350 depois
ele to' cida a seda, que ainda se reduz pela
tineturaria ao peso de 1 kilo 763 acabando
por ficar depois de todas as operações em
1 kilo 655 grammas.

Insecticida
Para combater os parasitas que atacão

as roseiras, pecegueiios etc, emprega-se
vantajosamente a seguinte preparação :
Agua litros.
Cal kílogram.
Flores de enxofre 200 grammas.
Capãrrosa verde 15 »

Dissolve, mistura-se e asperge-se sobre
as plantas.

Densidade dos mineraes
Para apreciar rapidamente a densidade

dos mineraes inventou Robercloch um liquido
cujo peso especifico sendo 3,57 todas as
substancias nelle immergidas irão ao fundo
do vaso ou sobrenadaráõ ao liquido se forem
mais ou menos densos do que elle.

O liquido prepara-se; tomando 100
partes deiodureto debario, 130 de iodureto
roxo de mercúrio e 20 centimetros cúbicos
d'agua distillada, misturando-as perfeita-
mente e aquecendo-asemum banho de azeite
até 150 ou 200 grammas, de modo que a
concentração do liquido seja tal que um
topasio nelle lançado fluetue.

Tira-se o liquido do banho, deixa-se
repousar, filtra-se e guarda-se em frascos
hermeticamente fechados.

Verniz resistente dos ácidos
O Sr. Paul Ljturque de Orleans pre-

para um verniz composto de :
grammasBetume da Jndéa  40

Oleo de linhaça.  20
Essência de terebinthiiia.... 70
Dissolve-se a mistura empregando fogo

brando e agitando a massa brandamente.



O AUXILIÀDOR DA INDUSTRIA NACIONAL 261
Este verniz serve para revestir asdornas que têm de receber dissoluções ácidasou de bicromato de potassa.O verniz emprega-se a quente, aquecen-do-se previamente o vaso a envernizar.

Dados Estatísticos
Casa da Moeda •

De 1 de Março de 1888 a 28 de Fevereiro
de 1889

No Laboratório chimico fizerão-se 6 831ensaios, sendo827 de ouro, 5.376 de pratae 628 de nickel, representando 13.662 ope-rações. Comparado este numero com o con-stante do relatório anterior, apparece umserviço quasi cinco vezes maior.
Na Officina de fundição estiverão emelaboração mais de 159 toneladas de metalsendo:
Ouro.

grammaspara sa-
366.9Õ0

Ouro :
De particulares—6914 moe-

das de 10*000..
Prata:

De particulares....
Do estado

69:140*000

1.806:000*000
271:135*500

a saber:
332.603 moedasde *500. 166:3010500
99.258 idem idem 28.. 99:258*000

805.788 idem idem 21.. 1.811:576*000

De particulares
hir

De particulares—para aiiioe-
dar

De particulares -• provenilentes de cinzas.
138.105

8.007
Entregue á officina de laminação :

Nickel :
Para o estado 152,976

moedas de *050. . 7:648*800
1.696.000 idetn idem

«100  169:600*000
9ü~.000 idem idem $300. 193:400*000

2.077:135*500

370:618*800

Em ligados
,. » sisalha

» limalha .'.
De operações ...,..'..'.

Prata.
De particulares — para sa-
hir

De particulares—paraãmóe-
dar

De particulares — proveni-enles de cinzas

73.0:55
79.723

781
339 666.913

159.052

23.210.112

10.747
Entregue á officina de laminação

Em ligados  31.639.308
» sisalha  25.140.758• limalha 65,287

De apuração da oilicina de
laminação 4 204De apuração da officina de
laminação, contendo
onro 41.380 80.270.938

Nickel
TEntregue â officina de laminação :

Em ligado  27.703.210
» sisalha  19.952.330

De apurações (122.670 78.578.210

O serviço desta ofticiua duplicou, por
isso que, em igual período de 1887 —1888,
elaborarão-se apenas cerca de 80 toneladas
de metal.

Na officina de laminação e cunhagem,
çunharam-se no referido período 4.160.539
moedas de diversas espécies, no vajor de
2.516:924#300, sendo : •.,.... j. .¦,.,,.„

Nos mesmos mezes de 1887 — 1888
cunhárão-se 2.697.974 moedas no valor
de 493:6653-050, sendo, portanto, aeu*
imagem augmentada com 1.462:565 moe-
das, representando 2.023:259$250.

Além do ouro cunhado para particulares,
a casa da moeda recebeu do thesouro, em 22
de Março ultimo, para serem convertidas em
moedas nfeionaes de 10$e 20$, £ 120.000,
no valor do 1.066:800$ tendo já promptifi-
cado a somma de 400:000$000.

Operárias nos Estados-Unidos
Em 22 das principaes cidades da União

Americana, contão-se 342 industrias em que
trabalhão mulheres em numero de 17,500,
14,300 americanas e 3,200 estrangeiras pela
maior parte solteiras, sendo apenas 14,400
casadas ou viuvas.

Das 17,500 mulheres operárias 12,500
aclião-se em boas condições, 4,150 são re-
mediadas, o restante pobres.

Quanto a salário 400 fazem 100 dollars
annualmente perdendo 87 dias de trabalho,
ganhando a maioria de 200 a 250 dollars e
perdendo 37 dias de trabalho, 2,380 g*anhão
250 a 300 dollars perdendo 31 dias.

Emigração Italiana

(Correspondência do Jornal do Commercio)
Estão publicados os resultados geraes

da estatística da emigração, compilada pelo
ministério do commercio. Divide este a emi-
gração em emigração temporária ou destinada
aos paizes europêos e em emigração própria-
mente dita ou permanente, destinada aos
paizes transatlânticos. O total de ambas
essas emigrações em 1888 deu 290,736 emi-
grantes, dos quaes 195*993 emigrantes pro-
priamente ditos e 94,743 emigrantes tempo*
rarios. ¦ •
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De 1879 a 1888 (em dez annos) o alga-
rismoda emigração tem sempre augmentado.
como consta do seguinte mappa :
Annos Permanente Tempõrar. Total
1879 40 821 70.007 Ü9.831
1880 37.934 81.967 119.901
1881 41.607 91.225 135.832
1882 65.718 95.814 161.562
1883 68.416 100.685 169.101
1881 58.049 88.968 147.017

• 1885 77.029 80.161 157.19,1
1886 85.355 82.474 1(17.829
1887 127.748 87.917 215.665
1888 195.993 91.743 290.736

No ultimo decennio a emigração tempo-
raria tem oscillado entre 80 e 100,000
almas, e a emigração propriamente dita tem
subido de 20,000, que foi o algarismo de
1878, a quasi 200,000 em 1880, decuplando
em 10 annos.

Accresce que esse algarismo, por muito
elevado que pareça, não representa o verda-
deiro algarismo da emigração permanente, o
qual é ainda maior.

Com effeito, muitíssimos Italianos sabem
do próprio paiz declarando que emigrão tem-
porariamente para a França, Allemanha,
Áustria, Suissa, etc; mal passão a fron-
teira, embarcão para a America nos portos
de Marselha, Hayre, Bordéos, Auterpia,
Hamburgo, etc. Para provar a verdade desta
asserção, basta recorrer ás estatísticas dos
paizes transatlânticos. Em 1888, por exemplo,
dizem as estatísticas italianas que o numero
de emigrantes permanentes foi de 195,993.
Ora, das estatiscas americanas consta que o
Brazil meridional recebeu 104,353 Ita-
lianos, a Republica Argentina 75,029 e os
Estados-Unidos 47,856. Já ahi estão 227,238
Italianos, sem fallar dos que desembarcarão
na Republica Oriental do Uruguay, no Chile,
no Peru, no México, etc.

Dos 290.736 emigrantes das duas cate-
gorias que sahirao do reino no anno passado
147,193ou 63% erão agricultores, 40,265
ou 17% erão terraceiros, jornaleirose carie*
gadores; 17,968 ou 8% erão pedreiros;
13,884 ou quasi 6% erão operários, etc.

Uruguay
A superfície da Republica do Uruguay

é de 7036 1/2 léguas quadradas ou 63,330
milhas geographicas de 60 ao gráo ou
186,920 os kilometros quadrados, divididos
em 19 departamentos e com a população se-
guinte: Habitantes

1882  505,209
1883  520,536
1884  559,668
1885. *.... 582,858
1886  596,463
1887  614,257

•¦ Gado
Matança de gado para a preparação de

carne secca, nas republicas Argentina, Ori"
ental e no Rio-Grande do Sul.
Annos Eep. Oriental Rep. Argent. R. G. do Sul

1878 477,026 572,500 425,450
1879 556,500 539,000 460,000
1880 665,500 491,500 415,000
1881 576,170 399,000 310,000
1882 738,500 434,500 330,000
1883 704,400 365,100 375,000
1884 853,600 316,b00 335,000
1885 647,029 610,700 410,000
1886 745,000 480,900 310,000
1887 430,100 314,700 415,000
1888 763,900 452,254 396,000

Cabeças
Republica Oriental  7.423,725

» Argentina....... 4.976,950
Rio-Grande do Sul  4.221,450

Total era 11 annos  14.622,125

Cabeças de gado em Buenos-Ayres
Bois 5.705,772
Cavallos ... 2.877,345
Ovelhas, carneiros etc 69.405,688
Porcos.. 204,(00

Valendo tudo 771.000,000 francos.
(La natiire)

Ouro e prata na Colômbia
A Colômbia de 1535 a 1884 produzio em

prata o valor de 672.000,000 pesos, tendo
sido de 1535 a 1600 de 59.500,000 pesos.

A producção em ouro attinge a 160,000
kilogrammas. A mina, a mais rica é a de
Sancredo, no districto d'Antioquia.

Bioliograpliia
Recebemos e agradecemos.
Industria Harinera, n. 190.
Revista de Engenharia, ns. 220 e 221

contendo o Artigo de Redacção, Dr. Silva
Cõutinho, Visconde deMauá, Locomotiva An-
tonio Prado, fabrica de assucar allemães e
imposto territorial, barra do Rio-Grande do
Sul, explosão das caldeiras etc.

Publicador Goyano ns. 240, 241, 242,
246.

O Trabalho Nacional, ns. 7, 8, 9,11.
Annuario da Província do Rio-Grande

do Sul para 1890 publicado sob a redacção
do Sr. Gervasio A. de Aguiar.
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Memória dela Sociedad Cientifica — An-tonio Abrate n. 11, Maio 1889.
Correio Official de Goyaz, ns. 39, 40,

41.
O Industrial (Vassouras) ns. 39, 40, 42.

, Boletin de Ia Union Industrial Arqen-
Uno, ns. 135, 136, 137, 138.

O Trabalho Alagoas) ns. 350, 351,352, 353. '
Monitor Sul-Mineiro, ns. 981, 982.
The Rio New's ns. 44, 45, 46, 47.
Espana Artística, ns. 63, 64, 65, 66.
Boletin dei Departamento Nacional de

, Buenos Ayres, ns. 18, 19, 20.
O Pombenscns. 13, 14, 15.
Boletim da Alfândega do Rio de Janeiro,

ns.21,22.
Association Rural dei Uruguay, n. 20.
Boletin de Ia Sociedad Nacional de Agri-

cultura do Chile, ns. 18, ]9, 20.
Agricultura Illustrada (Milão) n. 9.
Boletim do Club Naval, n. 11.
Revista da Sociedade de Geographia.
n. 3, vol. 5."
II Braúle, Novembro.
Resumen de Agricultura, n. 11.
Union Italo-americana, Novembro.
Noticia sobre a Sociedade Promotora da

Instrucção.
Revista Sul-Americana, n. 20 contendo :

nova escola de direito natural, chronica, poe-sias, educação.
Annales dei Instituto Agronômico Vete-

rinario de Buenos Ayres, n. 31.

Vendêrào-se durante o mez Saccas
Para os Kstados-Unidos 142,785

a Europa 80,340
» Cabo da Bô»i Esperança

diversos portos 12,782

Total 235,907
Embarcarão durante o mez Saccas.

Para os Estados-Unidos 141,785
o Canal e Norte da Europa 42,^90
o Mediterrâneo 39,050
diversos portos  12,782

Total  235,907
Sahirão durante o mez: 318,082 Saccas

Con-umo 6,000 SaCcàs
Stock.......  215,150 .

VALORES '

Café lavado máximo V
» superior iNominaes

l*bôa J
» 1* regular  6$600

1* ordinária  6*400
2'bôa  60000

2* ordinária  50680
por peso de 10 kilos.

Rendas Fiscaes e Revista dos Mercados

ALFÂNDEGA
Importação 3.701:044$512
Exportação 727:485$223
Despacho marítimo 14;767$748
Extraordinária 190:16l$028

Imposto de 30 7o e sello.

Depósitos

633:45S-'$!>11
3:883$274

MERCADO DE CARNE SECCA
Existência:

Do Rio-Grande do Sul  50,000 kilos.
Do Rio da Prata 3,672,000 »

Total  3,722,000 •

VALORES
Carne systema platino (máximo) 260 rs. por kilo.

» do Rio da Prata  340 >
» em mantas...  380 »

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

Aguardente

Alfafa..
Algodão

637:3413-785
27:059$145

967
72

24
100

(dleode) 440
(em rama)  394,496

pipas,
barris,
volumes.

Total,...
líecebedoria....
Mesa Provincial.

MERCADO DE CAFÉ
Entrarão durante o mez :

Pela estrada de ferro Central do Brazil.
Por cabotagem  • • ¦
Do interior

.664:400$930
475:391$103
317:011$134

Saccas
62,560
17,í)39
33,005

Total.....  113,504

» (tecido de)
Alhos
Amendoim
Araruta
Arreios
Arroz
Assucar
Azeite de amendoim

tle peixe,,,,,

Banha
Betas
Bifcoutos..
Cacáo
Cadeiras ...
Cajurubeba,

36
14

506
8

10
1,760

68,147
115
110
527

196.783'681

39
5

44
10

kilos.
volumes.

sacos.
>

volumes.

>
kilos.
peças,
volumes.
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Cangica 105 sacos.
Carne de poreo 14 volumes.

• salgada 104 >
Cannas 3 »
Cavallos 2 unidades.
Ccmteio 12 volumes.
Cera 48

> de carnaúba 1 >
Cerveja 22 »
Chapéos de carnaúba 96 ¦

do chile 1 »
» de feltro 3 •

Charutos ;....' 969,700 unidades.
Cocos 1,300 »

» 538 volumes.
Colla 64
Crina 1 volume.
Couros preparados 65 •

> • 50 unidades.
» seccos 520 »

Doces 205 volumes.
Elixir cabeça de negro,... 65 •
Ervilhns 1-19 sacos.
Farinhn de mandioca...... 28,482 •
Favas 1,033 .
Faze idas 100 volumes.
FeijSo 14,417 s <cos.
Fumo 25,:i26 kilos.

. em folha 55,100 .
Gergelim 200 volumes.
Gomma 78 •
Graxa 8,00) kilos.
Jacarandá 336 couçoeiras.
Lã 3 volumes.
Lenha 16,000 achas.
Lentilhas 1 saco.
Línguas 74 volumes.
Lingüiças 30 .
Madeira 1,776 ds. de taboas

• 1,430 peças.
2,560 dúzias, ripas.

Manteiga 7,825 kilos.
M-ite 624 volumes.
Milho 13,448 sacos.
Ovos 121 volumes
Palha 3 .
Palmitos 53 dúzias.
Peixe ..... 4,146 volumes.
Pennas.. 1 .
Fiassava 154 i
Polvilho 242 sacos.
Sabão 100 volumes.
Sabonetes 6 >
Sal 925,356 litros.
Sebo 240 kilos.
Selins 1 volume.
Sola 11,896 meios.
Tecidos 88 volumes.
Toucinho. 14,240 kilos.
Vinho de caju. 12 vi lumes.
Diversos produetos 2,980 »

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL

Aguardente 31 pipas.Algodão. 52,030 kilos.
Café  .. 3.753,621 .
Carvão vegetal 1.00,1,175 .
Couros salgados e seccos .... 3íi3,7rf3 »
Farinha de mandioca 1,230 »
Feijão........: 15,3*7 .
Fumo 235,< 93 ,
Madeiras 33,368 '«
Milho.. .. 12,081 .

Polvilho 3,596 kiloi.
Queijos 121,6(í6 •
Toucinho 172,723 .
Diversos 1.269,460 .

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO LEOPOLD1NA

Café 1,418,757 kilos.
Feijão 38,734 »
Fubá 83,694 •
Millio 118,229 -
Diversos 349,287 •

MERCADO MONETÁRIO
Fundos públicos

1* QUINZENA 2* QUINZENA
MÁXIMO MÁXIMO

Apólices de 5 9601000 99040CO
Emprest. Nacional de 1868. 1:0154000 1:0504000

de 1679. 1:0154000 1:0154000
de 1889. 92ü$Ü00 9604000

Ap lices do Estado daBahia 9704000
» do listado de Par-

nambiic. 1:0254000 1:0104000
• do Est do de Minas

Geraes 1:0304000 1:0204000
do Kio i.e Janeiro. 1:0004000 1:025*000

LETRAS HYPOTHECARIAS
Banco de Credito Real do Brazil 6 •/„.. 87 88

. 5 o/... 84 85
Pred;al 80 75

» de Credito Iteal de S. Paulo 95 94

ACÇÕES
Banco Agricola 40$000 50$000

. Auxliar 62$>l00 5;$000
do Brazil 805*000 30U$JOO
Colonizador e Agricola. 66$000 62$000
Commercial 260$000 275$000

2a serie... 88$000 85$000
• de S. Paulo. 84$000 70$0ü0

Commerciantes 25$0OO 45$000
. t om 1 ercio 2704000 28:" $0002" se<ie 80$000 80$000

Constructor 60$000
•'" Credito Beai do Brazil. 210$000 200$000

2 serie 16$500 16$500
» Credito K. de S. Paulo. 70$000 70$0G0

2 serie 17$000 16$000
. Del Crcdere 30ü$J0O 300$000

Industria Na> ional.... 200$000 205$0Ü0
» Intermediário • 9ü$0ü0 9ü$000

Internacional 37e$000
2" serie 19;$J00
Lavoura de S. Paulo... 12u$lK)0 12n$ÓO0
•¦ ¦ • do Commercio. 6l$iJüO 55$000
Mercantil de Santos  7C$000 C9$Ü00

dos Vaiegistas 205$000 2J5$000.
» Nacional 113$000 10b$000
» P, pular 120|ü00 12i$000

» 2° serie 70$000 9,. $000.» de S. Pulo.... 2t$000 51$000
• de Taubaté.... 42$000
Predial.... 180$000

K™1 ••• 32t$J00 340$000
Kio de Janeiro 2u$000 42$000

Territòral 2iK$000
Umào' de Credito 47$00O 4 $000
Typographia Laemmert & C —Ouvidor, 66.
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PARTE OFFICIAL
UM.

Sessão do Conselho Administrativo emde 2 Dezembro de 1 S8J).

PRESIDÊNCIA DO DR. NICOLAU JOAQUIM
MOREIRA.

Presentes os Srs. membros do conselho :
Drs. Nicolau J. Moreira, conselheiro Nas-
centes Pinto, Drs. Alvares de Azevedo e
Pessoa de Barros, commendadores Botelho,
Hermida Pazos e Henrique Nascentes, major
Motta Teixeira e J. da Motta Teixeira, o
Sr. presidente declarou aberta a sessão.

Leu-se, foi posta em discussão e appro-
vada a acta da Sessão antecedente, effe-
ctuada em 1 de Outubro de 1889.

EXPEDIENTE

Forão recebidos com agrado e enviados
á Bibliotheea: A Immigração Boletim n. 61;
Monitor Sul-Mineiro de ns. 978 a 982 ; e o
Diário da Bahia de 18 de Setembro a 23 de
Novembro de 1889.

Lerão-se os seguintes officios:
Da Secretaria da provincia do Rio Gran-

de do Sul, de 31 de Outubro ultimo, remet-
tendo um exemplar do relatório com que foi
entregue a administração da provincia ao
conselheiro Gaspar Silveira Martins pelo
coronel João de Freitas Leitão, e os officios
com que o Dr. Joaquim Galdino Pimentel e
major Antônio Ferreira Prestes Guimarães
passarão a mesma administração a seus
suecessores. Recebido com agrado e enviado
o exemplar á Bibliotheea.

Idem do Sr. Dr. Pessoa de Barros, di-
rector dos Cursos da Sociedade, da mesma
data, remettendo o mappa de freqüência
dos alumnos das Escolas a seu cargo durante

84

o 2o trimestre do corrente anno. A' Redac-
ção do Auxüiador.

O mesmo Sr. director apresentou a se-
guinte relação dos alumnos das differentes
classes das Escolas da Sociedade aptos
para prestar exame das respectivas ma-
terias:

3." CLASSE
1. Manoel Antônio da Rocha.
2. Fernando Fortes Teixeira.

2* CLASSE
1. Heduino Moreira.
2. Álvaro Antônio de Oliveira.
3. Antenor Ferreira de Mello. j;'

¦Ia CLASSE
1. Florentinq Marques de Sá. ; ,2. José Gomes Mafra.
3. Maurício da Silva Cláudio. ,v
4. Carlos da Silveira Mello.
5. Osório Marques Bispo Ildefonso.
6. Manoel Joaquim' Marques,
7. Domingos dos Santos Cecilio.,
8. Emilio Accioli de Vasconeellos.
9. Justino Vaz Chaves. 7 ••

Aula de Desenho Linear
1. Cyriaco Ribeiro..
2. Carlos Galdino Leal.
3. Francisco Severiano de Souza.
4. Eaul Ayres de Carvalho.
5. Alceu Ayres de Carvalho.
6. Lanrindo José Ferreira.
7. Eduardo José da Motta.

Em 30 de Novembro de 1889.—Júlio P.
Rangel, professor da 2a Classe. — Paulo
Tavares, professor da 3a Classe.— Miguel,
Antônio de Miranda, professor de Desenho
Linear.—Américo Valentim de Figueira pro^fessor da 1* Classe. " 

'"

S.A.
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ORDEM DO DIA
O mesmo Sr. Director dos Cursos niotr

vou e apresentou ao Conselho a seguinte
representação, que foi lida, posta em dis-
cussão e unanimemente approvada:

«Escolas da Sociedade Auxiliadora
da Industria Nacional em 30 de Novembro
de'lgp9.

«Sr. director.—Ao apresentar-vos a
relação dos alumnos das differentes classes
destas Escolas, aptos, a prestar exames das
respectivas matérias, se nos olferece ensejo
para algumas ponderações, indispensáveis a
bem dos créditos destas Escolas, sempre bem
freqüentadas e capazes dos melhores resul-
tados e, ainda, da confiança que tão cega-
mente haveis depositado em cada um de nós.

« Os acontecimentos do memorável dia
15 do corrente determinaram, como ordenas-
tes, uma pequena interrupção das aulas que,
reaberta» no dia 20, não têm tido, até hoje,
aquella mesma freqüência anterior, não ob-
stante os esforços do porteiro que, a nosso
pedido, tem procurado os alumnos ausentes ;
21, como vereis da relação inclusa, estão
promptos para exame, e destes, apenas 6 tem
comparecido regularmente.

« Informações colhidas, com algum
fundamento, induzem-nos a crer que têm
elles tomados parte directa nas demonstrações
de regosijo nacional o que, até certo ponto,
attenúa-lhes a falta, conseguindo até plenaabsolvição.

« Está, porém, próximo o dia 3 de
Dezembro em que, pelo regulamento vigente,
devem effectuar-sa os exames geraes, e é de
suppor que a irregularidade apontada ainda
subsista, o que deveras nos contristará. Para
prevenir eoutrariedades occorre-nos propor-
vos que sejam considerados habilitados a
matricular-Se nas classes superiores os alu-
mnos constantes da inclusa relação, submeti-
tidos todavia a provas disoipiittarea» a effe-
ctuarem-se no mez de Fevereiro próximo
futuro, antes do dia 10, em que se proce-
dera á abertura solemne das aulas.

«Tal medida em nada prejudioará, o bom
andamento das aulas no vindouro anno le-
ctivo, e constituirá uma exoepção justificada
pelo momento.

« Saúde e fraternidade ao cidadão
Dr. Francisco Antônio Pessoa _ Barros,
Director das Escolas —Júlio P. Rangel% pro-
ftíssor da 2* classe.—Paulo Tavares, pro-
temnc. da 3a classe. — Miguel Antônio dé-
Miranda professor de desenho linear.—
ame/rico ValenUm de Figiteiro, professor da

O Sr. presidente da sociedade apre-
sentou a seguinte manifestação que, em
nome da sociedade pretende dirigir ao Sr. Mi-
nistro da Agricultura, a qual, submettida á
oonsideração do conselho, foi unanimemente
approvada:

«Cidadão Ministro.—A Sociedade Auxi-
liadora da Industria Nacional nos envia,
como seus interpretes, para que, perantevós,
manifestemos ao Governo Provisório os pa-
trioticos sentimentos de que ella se acha
possuída, á vista da suave evolução por meio
da qual se constituíram os Novos Estados
Unidos do Brazil.

« A Sociedade Auxiliadora, que por mais
de 69 annos tem procurado animar todos
os ramos industriaes, diffundindo ao mesmo
tempo os conhecimentos que lhes são corre-
latos, commetteria a mais censurável das
faltas se, no momento em que um brilhante
clarão, iíluminando todo o paiz, promette-lhe
o mais auspicioso futuro, não viesse offerecer
ao governo provisório o seu sincero posto que
limitado concurso para que delle disponha
como, quando e do melhor modo que convier
aos interesses da pátria.

« A Sociedade Auxiliadora da Industria
Nacional faz votos para que, sob o novo re-
gimeu que acaba de inaugurar-se, os Estados
do Brazil, unidos por um mesmo laço, irmã-
nados por um mesmo pensamento e guiados
por uma mesma luz, partam em demanda dos
altos destinos que lhes reserva a Provlden-
cia,

« Affirmaudo estes sentimentos da Socie-
dade Auxiliadora, os abaixo assignados com-
primentão o illustre Cidadão ministro, e
apresentao suas homenagens ao governo
provisório. Saôde e fraternidade.»

Finalmente resolveu o conselho, porindicação do Sr. Dr. Pessoa de Barros, con-
flar aguarda do Sr. thesoureiro da socie-
dade os dous quadros com as armas imperiaes,
que ornavam a saladas sessões, represen-
tando o primeiro e, o segundo ex-Impera-
dores»

Nada mais havendo a tratar, o Sr. pre*sidente eneerrou a sessão.
Sala das Sessões, da Sociedade. Auxili-

adora da Industria Nacional, em 2 de De-
zembro de 1889. —Dr. Nicolau Joaquim
Moreira. — Henrique Eduardo Nascentes
Pinto, servindo de secretario geral.— Manoel
da Motta Teixeira, servindo de secretario
adjunto.

I
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Exposition TJiLiverselle de 1889

Minútère du Commerce, de 1'Industrie et desColonies
Watinetdu Ministre Commissaire General101, rue tírenelle

Paris, le 16 Novembro 1889.
Monsíeur le Commissaire General,

httrÍL! ífftf de V0U9 ^nsmettre le

Natiolt nín1ÔS informePl™eurs de vos

Agréez, Monsíeur le Commissaire Géné-
mes Sfí ma haute considération etmes sentiments dévoués.
Le Jn". 

Len?fe du Commissariat General,
%UéU D^í. dU ¥4lm General,'
ComÍífS-eUn.le.V(iscoI,te de Cavalcanti,Commissaire General du Brésil¦16, rue Lafiivettc

Commissariat General du Brésil
S0. Rue de I.nfitvone

Paris, le20Novembiei889
Monsíeur leVisconte.

*t_* ??8 *?°?8 Favantegfi de vous confir-mer notre precedente du 4 courant et de vousremettre copie de Ia lettre que vous a adres-
Jg le 16 courant Mr. Ie Président dntonseil, ministre du commerce et des colonies,commissaire general de l'Exposition, paríaquelle il vous transmet 6 avis vous infor-mant que Mr. Etíenne, sous-secrétaire(i Mat cfes Colonies, a proposé à S. M.Norodon Ia promotion de 6 membres desdiverses commissions dans 1'ordre Royal duCambodge.

Ces 6 membres sont Messieurs : (?)Officier André J. de Oliveira, ci iointsa lettre.
Officier Lauríano Figueira de Mello,idem.
Officier Raymond Benoist d'Etivaud.
Officier C. de Almeida.
Officier A. Elingelhoefer.
Officier Alfredo Michel.

Mr. le Visconie de Cavalcanti a È,io
,..¦.... ¦.,¦ Janeiro.

L'ordre Royal du Cambodge est une
décoratíon essentiéllement française.— Le

Cambodge est Sons le protectoraide Ia France
qui s'est réservée le droit de faire seule par1 mtermédiaire de son ministre des coloniesIa nomination des Français et des étrangers'.Ladécora tion estfort jolie comme couleurelle approche beaucoup dé •" Lêgiond'Hon-neur. Nons ne pouvons vous envoyer lesbyoux neles ayant pas éneoíe reçüã, maisnous vous adressons par Ia poàte une pétitèboite renfermant plusieurs rosettês destirtéesa Mrs. dè Oliveira e L. F. de Mello./_ Nous ajouterons que Ia lettre d'avis deMr. Etíenne, sons sectétaire des coloniesdoit être eonsidérée pour Pitlstaflt oommeun ventable brevet et qu'il n'est pas néceS*saire d'atteiidrè Ia réception de Ia date dè

promotion pour portei* les insigltes dê cettèdécoratíon.
¦ Nons attendons dafls 1'ordre du Mériteagncole un autre ffiouvement que no«s voüStransmettrons aussitôt.

(*) Les lettres."ont ètélemisesdisectament par nousaux destinafaires.

Rêexpédition. - La commission nomméea cet effet et dont nous avous indique Iacomposition dans notre précédente,fonctionneconstamment au Champ de Mars.—Suivantles instructions qui lui ont étè données, elleprend note de toutesses déliberations sur unlivre spécial, possède presse à copier et copiesde lettres; en ttn mot, elle dresse tons lesdoeuments qui nous permettront de répondreultenetirement aux réclamations qui pour-raient être adressées au Syndicat, .,E 
'

Madame LeonorEmilie Xutiier.— Dansnotre dernière nous Votls parllons de cettedame qui avait fait saisir par huissiet* lâmosaique dehanes exposéeparJSfess. CarvalhoSantos. ; 'n(0Çf.jííi']
Qnoi qne Ia saisie n'áit pás été: lètéê etqu'elle puisse être ledébut d'un preces entreles deux partiés, nous n'avons pas à housoccuper des revendica tioUs dont nons avionsété menacés pour n'avoir pas exposé letableau reumis par cette dame.Mr. A. Míchelnous a appris, en effet. que ce tableau n'aVa_t

pa être envoyé à Paris en raiíson du mantaisetat dans lequel il se trouvait et qtíe demamleavait été faite par deux fois à Mme: L. É.Xavier de venir elle mêm» faire les- repara-tions indispensâbJes ponr permettre 1'envoià Paris. Les lettres sont copiées au copie delettres de Ia Commission Ceutrale de Rio etsont restées sans réponse.

Veuillez agréez, Monsíeur le Visconte,
1 expression de nos sentiments bieíí dévoués.Le Secrétaire general

Ambdbe Prinoe
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Commissariat General du Brésil
36, Bue de Lafayette

Paris, le 5 Octobre 1889
Cher Monsieur et Ami,

J'ai 1'avantage de vous confirmer ma
precedente du 13 Septembre et de vous infor-
mer que par Steamer des Chargeurs Réunis
quittant le Hâvre le 6 courant, je vous íais
1'èxpédition des 5 caisses désignées dans Ia.
note ci-jointe, dont le connaissement vous est
adresse directement par Malbert Leblond,
du Hâvre.

Vous voudrez bien vous entendre avec
S. E. M. le Vicomte de Cavalcanti pour
retirer franco ces caisses de douane et dis-
tribuer leur contenu.

Elles renferment:
437 exemplaires de 1'ouvrage Le Brésil

en 1889, dont 60 sont destines a Messíeurs
les Senateurs, 125 les Deputes.

52 aux personnes dont les noms sont in-
diques snr les paquets.

200 sont destines a répondre aux di-
verses demandes qui vous seront adressées.

3 exemplaires reliés du même ouvrage
pour être remis par S. E. M. le Vicomte de
Cavalcanti

áS. A. I. IaComtesse d'Eu ;áS. A.I. leComted'Eu;' &.&. A. I. le Prince Dom Pedro Au-
gustò.

100 exemplaires Le Brézil par Levas-
seur, à distribuertoujours suivant les instru-
ctionsdeS.E. M. le Vicomte de Cavalcanti
enfin.

2 collections d'albums de photographiesdont Pune pour S. A. I. Ia Comtesse d'Eu
1'autre pour no tre digne et éminent Com-
missaire Générale, qui se chargera de re-
mettre Ia prémière.

Je crois bien faire de vous remettre Ia
liste des personnes ayant reçu Le Brésil en
1889 afin d'éviter les doubles emplois.
Veuillez lire l'en-tête de cette liste qui vous
donne toutes indications.

Veuillez agréer, cher Monsieur et Ami,
1'expression des meilleurs sentiments de
votre bien devoué.

Le Secrélaire General,
Amèdèe Pkince.

Commissariat General du Brésil
36, Bue de Lafayette

Paris, le 19 Octobre 1889
Cher Monsieur et Ami.

J'ai le plaisir de vous confirmer ma pré-
cedente du 5 courant, e celui de vous accuser

réception de votre estimée du, 19 Septem-
bre.

Bonne note a été prise de son contenu
et le nécessaire será fait pour éxécuter les
ordres de Monsieur le Baron Geraldo Rezende
au quel le commissaire vous charge de trans-
mettre ses remerciements.

J'ai l'avantage de vous informer ce jour
que par le paquebot des Messageries Mari-
times Merthe quittant Bordeaux le 20 cou-
rant, je vous adresse une caisse contenant
90 catalogues que je vous prie de tenir dès
leur arrivée à Ia disposition de son Excel-
lence Monsieur le Vicomte de Cavalcanti.

S. S. V.P
Monsieur André de Oliveira.

Le récépissé vous est adressè directe-
ment de Bordeaux par Ia Compagnie des
Messageries Maritimes.

Veuillez agréer, cher Monsieur et Ami,
1'expreession de mes meilleurs sentiments.

Lo Secrétaire General,
Amèdèe Prince.

Commissariat General du Brésil
36, Rue de Lafayette

Paris, le 4 Novembre 1889
Cher Monsieur et Ami.

J'ai 1'avantage de vous accuser réce-
ptjon de Ia lettre que vous avez adressée le
30 Septembre à ma maison et je viens vous
remercier tout particulierement de Ia fáçon
délicate dont V/ S/ André deOliveira et vous
même avez bien voulu vous charger de
retirer en douane Ia caisse contenant les aí-
buns destines a Sa Majesté.

La lecture de votre précitée nous a
cause grand plaisir, heureux que nous avons
été d'apprendre que Sa Majesté avait daigné
accepter 1'envoi que je lui avais fait sour les
auspicès de S. E. M. le Vicomte de Cavai-
canti.

J'ail'honneurde vous informer que, parce même paquebot, le Commissariat General
vous adresse caisses contenant: Ia 1,'" 500

A O G exemplaires broches du cata-
RIP C logue, V" édition; Ia seconde,

N° 3638/9 370 exemplaires broches de ca-
talogues, 2eme édition et 40 exemplaires reliés
de Ia même édition que nous vous prions de
délivrer dès 1*arrivée à S. E. M. Vicomte de
Cavalcanti.

Veuillez, agréer, cher Monsieur et Ami,
avec mes remerciements, 1'expression de mesmeilleurs sentiments.

Le Secrétaire General,
Amèdèe Prince.
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Industria mmeralogica
O carvão de pedra (*)
Meus senhores..

HiSta conferência tem por fim expor-voscomo se fôrma o carvão de pedra que ardeem vossos fogões, como é extrahido e quaesas suas applicações
A presença da hulha foi reconhecida naInglaterra desde a conquista romana, porém,sua exploração e substituição parcial á lenhadatao apenas do século XIII. O rei Hen-nque III concedeu em 1233 aos > habitantes

de Ne _ castle o direito « de explorar as pe-dras e o carvão e de emprega los em seu
proveito >. Nessa mesma época começou-se
a explorar a hulha na Bélgica e na Alie-
manha. Segundo as chronicas belgas este
produeto deve o seu nome a um ferreiro
chamado Hullas que se utilisou desde 1190
dos veios de Seraing.

Em 1769 foi expedida pela primeiravez de Newcastle a Pariz a hulha para re-
mediar a carestia da lenha.

Dessa época em diante o emprego do
carvão de pedra começou a ganhar a impor-
tancia que actualmente tem, pelas quatrocircumstaneias seguintes : Ia, a invenção
das machinas a vapor e sua applicação aos
transportes por mar e por terra ; 2a, a sub-
stituição do carvão de pedra e do coke á
lenha e ao carvão vegetal na metallurgia;
3*, a descoberta e vulgarização da illumi-
nação a gaz; 4a, a descoberta recente dos
numerosos derivados do alcatrão, extrahidos
da hulha.

Em 1830 já se extrahião por anno 30
milhões de toneladas de carvão de pedra.
Actualmente a extracção é de 400 milhões
de toneladas.

Distingue-se cinco variedades de carvão
de pedra, que vou definir-vos suecessiva-
mente.

As iurfas são de origem muito recente.
Formão-se no meio de pequenas plantas,
crescendo no seio da agua nos paizes frios.
Consome-se certa quantidade nos dèparta-
mentos da Som me e nos departamentos vizi-
nhos, e um de meus predecessores referio-
vos, não ha muito tempo, que também é
empregada na Terra do Fogo.

Os lignitos e os stipitos são matérias
que apresentão aspectos variados desde a
turfa até o carvão de pedra. Dão na calei-
nação menos de 50 por 100 de reziduo fixo,
não agglutinado.

(*) Conferência feita na Sociedade Industrial fie
Amiens a 97 de Março de 1885.

As hulhas constituem a variedade mais
considerável e mais conhecida do carvão de
pedra. Deixão na calcinação de 50 a 80 7de resíduo fixo fortemente agglutinado e"
conhecido pelo nome decoíie.

Os anthracitos são combustíveis quecustão mais a accender e não sujão a mão.
Pela calcinação dão 85 a 95 por 100 de resi-
duo fixo, não agglutinados e nao desprendem
senão traços de matéria oleosa ou iiquosa.

Estes diversos combustíveis mineraes
encontrão-se no seio da terra em camadas,
cuja espessura é muito variável. Acima de
30 centímetros uma camada não é explorava,
a menos que não seja separada de uma ca-
mada vizinha por outra camada muito dei-
gada de matéria estéril. De 30 centímetros
a tres metros pôde ser explorada de uma só
vez pelos methodos ditos de camadas delga-
das. Passando de tres ou quatro metrosy é
preciso decompor a camada em pedaços quese explorão consecutivamente. A grandecamada de Decazevilh attinge 65 metros de
espessura.

Encontrão-se camadas de carvão indif-
ferentemente em todas as condições geolo-
gicas. Comtudo a época, em que se depositam
mais camadas de carvão de pedra, é a desi-
gnada sob o nome de terreno carbonifero. O
anthracito encontra-se de preferencia nos
terrenos mais antigos; o stipito em terrenos
secundários e o lignito em terrenos terciarios.

Os combustíveis mineraes são formados
de restos vegetaes. E' absolutamente ne-
cessario, meus senhores, que entre aqui em
alguns detalhes de classificação vegetal.
Fal-o-hei o mais claramente possivel, e peço-vos desculpa pelos nomes bárbaros que, pelaforça da necessidade, vou pronunciar.

Os vegetaes formão duas grandesclasses:os cryptogamos, que se reproduzem por meio
dos sporos, geralmente formados por uma
única cellula, e os plianerogamos, que pos-suem órgãos de geração apreciáveis ás mais
das vezes á simples vista reunidos na mesma
flor ou esparsos em indivíduos separados.

Os cryptogamos dividem-se em cellu-
lares e vascullares, segundo os seus tecidos
são unicamente formados de eellulas, ou de
eellulas, fibras e vasos.

_ Os phanerogamos classificão-se segundo
a situação dos óvulos, isto ê, dos vegetaes
novos destinados a ser fecundados pela/o-villa. Afovilla é um liquido que se acha no
interior dos granulos, quasi sempre micros-
copicos, âopollen emittido pelos estames. Oi
gymnospermas têm os óvulos descobertos ;os angyospermas têm-n'os encerrados em uma
cavidade fechada, chamada ovario,
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_ Estes últimos vegetaes, que são hoje os
mais espalhados, porém que não havião feito
a-su.a apparição na , época das minas de
earvão de pedra . dividem-se em monocoty-
ledoneos e ãicotyleãonsos, conforme a folha
primitiva do embryão é única ou dupla.

Os vegetaes que formarão o carvão de
pedra, erãocryptogamos vasculares ou phane-
rogamos gymnospermas.

Os primeiros erão muito mais nume-
rosos p mais perfeitos do que os vegetaes
análogos que vivem na época actual • com-
prehendião quatro famílias: as eqnisetaceas,
representadas actualmente pelos equisetos,
as rhizocarpêas, os fetos arborescentes e tres
grandes lycopodiaceas.

Os phanerogamos gymnospermas erão
representados pelas famílias das coniferas
e das cycaãêas e pelos vegetaes ainda não
reconhecidos, com os quaes se formão os
gmerosTrigonocarpits, Carãiocarpus,e Rhab-
docarpus,

Vou agora apresentar-vos successiva-
mente alguns typos grosseiramente dejinea-
dos dessas famílias diversas. Os nomes dos
gêneros e os das espécies serão inscriptos
abaixo de cada figura. Não pronunciarei em
vossa presença esses nomes bárbaros ; não
ensinar-vos-hei nada de novo, dizendo-vos
que um dos grandes meios da sciencia con-
siste em dar aos objectos mais simples os
nomes mais complicados. (*)

Approximando uns dos outros os fra-
gmentos recolhidos em logares differentes,
póde-se reconstituir a collecção dos vegetaes
da época das minas do carvão de pedra.Esses vegetaes constituídos por carvão,
erão os mesmos em todas as partes do globo •
dahi resulta que nessa época o calor e a
luz erão idênticos desde o equador até aos
pólos. Este facto curioso não teve ainda
explicação satisfactoria.

Os vegetaes forma vão florestas ás mar-
gens dos lagos ou das pequenas lagoas.
Vivião assim como expoz recentemente o
Sr, Bertrand fallando-vos dos vegetaes
actuaes. Absorvião pelas raizes a humidade
com os princípios mineraes dissolvidos, e
pelas folhas o ácido carbônico, que era
então mais abundante do que hoje na ateio-
Sphera. Essa atmosphera era mais hnmida e
mais quente do que a actual. Reduzião, isto
é, desoxydavão debaixo da luz solar a agua

. (*) Os desenhos projectado. íi luz oxuydricarenro-
sentavao os vegetaes fosseis seüiiirites: Calainitcs
Sibchom (equisatscea), Sphenophillum Thoni 'rhisu-
r-arpéa). Sphimopterís obtusilobn (feto;. I.epidodendron
liicoppdioides.lycopoiiieice^^alamoderidroncrucieituin
(oonifera) Sigtllaria elliplica e cordastes ângulos-
triatus (cycadéíi), semente silicilioada de cardio-
parpus.

e o ácido carbônico, e combinavão os residuos
(hydrogeno e oxydo de carbono) de modo a
formar ce...".os-;.Essa matéria constitutiva das
folhas, da medulla e da haste, contém 44 %
de carbono. O resíduo é constituído por
oxygeno e hydrogeno na relação de 8 para 1.

Os fragmentos desses vegetaes come-
çavão por se alterar mais ou menos ao ar
livre, como snccede nas florestas actuaes;
depois erão arrastados pelas chuvas copio-
sissimas nas pequenas lagoas, em cujos
fundos se dispunhão em camadas. Achavão-
se então protegidos pela agua e passavão por
uma espécie de fermentação turfoza (própria
a fazer terra combustível), que os levava ao
estado de ácido ulmico. Essa matéria contém
68 % de carbono e o resíduo é constituído
por oxygeno e hydrogeno pouco mais ou
menos na relação de sete para ura.

Esse ácido ulmico é transformado poste-
riormente em lignito, embulha ou em anthra-
cito.

A proporção de carbono continua a
augmentar ; attíngio 70 a 75% nos lignitos,
75 a 92 % nas hulhas, e 92 % nos anthra-
ei tos.

A relação do peso do oxygeno para o
hydrogeno continua a diminuir. Varia entre
2 e 5 nos lignitos, 0,50 e 4 nas hulhas 0,25
e0,50 nos aiithracitos.

A exactidão desta theoria demonstra-se
da maneira seguinte: resulta das experi-
encias recentes do Sr. Fremy que, submet-
tendo ao calor e á pressão ácido ulmico, ou
em linguagem ordinária, folhas podres,obtêm-es um produeto negro, insoluvel emtodos os reactivos, análogo, emuma palavra,ao carvão de pedra. A experiência demonstra
resultado igual substituindo-se o ácido ulmico
por assucar, amido, ou gomma ¦ mas, nada
absolutamente se obtem, si empregão-se
folhas ou hastes frescas ou seccas. Resulta
dahi que a cellulose constitutiva das plantasda época própria do carvão, deve primeiro
passar por uma fermentação turosa. quea transforma em ácido ulmico.

Independentemente do carbono, do ogy-
geno e do hydrogeno proveniente da cellu-lose,. encontra-se no carvão de pedra pequenaquantidade de azoto proveniente da matériaverde on chlorophyla.

Também encontrão-se matérias mineraes
qne constituem as cinzas, na proporção de 2a 10 para 100. São compostas dos elementos
seguintes : Siliça, ácido sulphurico, potassasoda, cal, alumina, peroxydo de ferro, etc'As mesmas matérias e nas mesmas propor-çoes constituem as cinzas dos fetos e doslycopodios,

»*__
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• Na época em que existiam as florestascujos restos queimados actualmente, aconie-cia de tempos a tempos que chuvas torren-ciaes destruíam os declives vizinhos daslagoas e entretinhão no centro declives mi-ne™es' Dalli provinhão as camadas de

pedra de cantaria e de schisto que alternãocom as camadas de carvão de pedra. Partedessas matérias estranhas extrahe-se aomesmo tempo que o carvão, e augmenta emmedida variável a proporção das cinzas.
Sinto não poder estender-me mais acerca

da formação do carvão de pedra e aconselho
aquelles a quem este assumpto interessa, a
lêr um artigo, em que o Sr. de Saporta fez
um resumo dos importantíssimos trabalhos
do Sr. Grand-Eury(l).

As camadas de combustível rainerol têm
soffrido desde o seu deposito elaborações di-
versas,

A pressão das camadas superiores têm
actuado diferentemente segundo erão ou
não permeáveis. Neste ultimo caso o hydro-
geno protocarbonado não se podendo des-
prender pouco a pouco e á proporção de sua
formação, constituio o grisou de que vou
fallar brevemente.

O resfriamento da terra e a contracção
resultante têm occasionado retrahimentos e
rupturas de camadas, chamadas falhas. A
Falha S. Gil, perto de Liege estende-se por
20 kilometros.

A extensão de uma falha é a distancia
vertical que existe entre duas partes de uma
camada primittivamente unidas.

Conhecem-se falhas, cuja extensão chega
a 500 e mesmo a 1.000 metros; outras exis-
tem que não têm mais de alguns centímetros.

As dobras ou retrahimentos têm sido ai-
gumas vezes levados até á volta completa.
O tecto geológico, isto é, o plano que limita
na parte superior a camada depois de sua
formação torna-se nesse caso a parede geo-
métrica, isto é, o plano que limita actual-
mente a camada em sua parte inferior. As
rochas eruptivas que atravessarão as cama-
das, têm exercido pelo seu valor uma acção
metamorphica e têm transformado algumas
vezes o carvão de pedra em coke.

Emfim nas proximidades do limite de
um veio de carvão7 de pedra o ar atmosphe-
rico vai lentamente queimando o carvão, dei-
xando apenas cinzas.

Taes são as condições em que se apre-
sentão actualmente as camadas de carvão.

Para offerecer um exemplo recente, toda

(1) Revue des Denx
de 188?.

Mondes de 1 de Dezembro

a parte meridional da bacia do Paíso-de-
Calais tem sido dobrada, repellida para o
norte e deslocada. Na época jurassica, esta
região, actualmente táo plana, era aíciden-
tada, pouco mais ou menos como a região,
hodierna dos Vosgos ; porém, essas monta-
nhas foram arrasadas no começo do periodo
cretáceo por um grande phenomeno dil ti-
viano. O mar invadio esse centro e ahi de-
positou uma camada de grêda, que attinge
no máximo 200 metrôs de espessura, e que é
preciso atravessar actualmente parA poder-se
extrahir o carvão da pedra. Toda a parte
superior dessa camada degreda é permeável
e alli encontrão-se enormes difficuldades para
a exploração.

A bacia do Norte e do Passo dô Galais,
que é um prolongamento da bacia belga,
produz annualmente cerca de 10 milhões de
toneladas de carvão de pedra. As ottfcras
bacias francezas, unidas, attingem a mesma
producção.

A producção da França é pois, de cerca
de 20 milhões de toneladas. A Bélgica e a
Áustria fornecem approximadamente ames-
ma quantidade. A Allemanha attinge ao total
de 70 milhões de toneladas e os Estados-
Unidos 100 milhões.

A Inglaterra isoladamente excede ao
algarismo de 160 milhões de toneladas, e é
principalmente a essa enorme producção de
hulha que deve a sua í iqueza. A China, o
Japão, a Austrália, a Russia, o Canada, a
Hespanha e os outros paizes do mundo, reu-
nidos, não produzem 10 milhões, de toneladas.

A extracção total annua das minas de
carvão do mundo inteiro é, pois, actualmente,
como já disse, de cerca de 400 milhões de
toneladas, empregando quasi 2 milhões de
operários.

Esse carvão queimando-se, espalha an-
nualmente na atmosphera 700 bilhões de
metros cúbicos de acidô carbônico; Parece
excessivo esse total: é um cubo de 9 kilo-
metros de lado. Mas, si essa massa fosse uni-
formemente derramada por toda a superfície
do globo terrestre, sem misturar-se com o ar,
nem dissolver-se na agua, não formaria senão
uma camada de cerca de um millimitro de
espessura.

Restituimos assim gradualmente á atmo-
sphera o ácido carbônico que delia foi extra-
hido na época da formação do carvão.

Digamos de passagem que o que é actual-
mente extrahido da vegetação é restabelecido
pela respiração hnmana e pela dos animaes,
que se nutrem de substancias vegeraes, pela
combustão da lenha nos fogões, ou pela com-
bustão lenta dos resíduos vegetaes ao ar
livre, ,vton
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Múi diminuta parte dos 400 milhões de
toneladas de carvão, de que acabo de fallar,
é extrahida ao ar íivre, a máxima parte é
extrahida subterraneamente.

As minas de carvão mais subterrâneas
têm actualmente mil metros de profundidade.

Vou agora expôr-vos summariamente o
que um observador inexperiente está no caso
de apreciar, visitando qualquer mina de
carvão.

Si eu tivesse a honra de acampanhar
alguns dentre vós á uma mina do Passo de
Calais, recommendaria qne se munissem, pri-meiro que tudo, de grossas botas para pode-rem caminhar n'agua, de uma camisa e ce-
roulas de flanella para poderem supportar
variações bruscas de temperatura, de um parde luvas velhas para agazalhar as mãos e de
um bastão para mais facilmente andar cur-
vado.

A' entrada da mina encontra: ão uma
calça e uma blusa de linho azul, um barrete
de linho branco para preservar os cabellos do
pó do carvão e, emfim, um chapéo de couro
curtido para proteger a cabeça contra
choques.

Quando, pela primeira vez, se usa este
chapéo, parece a principio horrivelmente pe-sado, porém em breve reconhece-se a sua uti-
lidade.

Lembra-me terfeito muitas vezes estudos
comparativos sobre a rudez dos choques contra
as diversas rochas ou contra os páos da mina.

Esta vestimenta nada tem de elegante ;entretanto lembra-me com prazer de a ter
visto usada pela esposa de um dos meus
amigos, que assim vestida, era extraordina-
riamente encantadora, tão verdade é, queé a mulher que embelleza o vestuário, e não
o inverso, como muitas vezes se tem dito sem
razão.

Vou ter a satisfação de apresentar-me
com esse trajo e de apresentar-vos o Sr. Bi-
hourd, prefeito do Passo de Calais em 1882,
os engenheiros da mina de Bruay e diversas
outras pessoas. Fomos assim photographadosdepois de termos visitado a mina, onde nossos
trajos ficarão soffrivelmente sujos.

Algumas vezes, quando eu ia visitar as
galerias baixas, onde era preciso andar derasto, sobre os joelhos, ajuntava a este
trajo um apparelho de couro com joelheiras e
um avental igualmente de couro, sobre o qual
pudesse assentar-me quando estivesse fati-
gado. Esse avental é muito usado na Alie-
manha, e nossos vizinhos que « nas palavrasafrontam a honestidade », o designam com
uma palavra pittoresca, que eu traduzirei:
Arschleder.

Supponha-se, pois, que tenhamos vestido

o trajo que acabo de apresentar-vos, que o
tenhamos mesmo completado, si vos aprouver,
por uma joelheira de couro e um Arschleder e
que nos dispunhamos a visitar uma mina do
Passo de Calais.

Perto do orifício superior do poço, eslão
maçhinas fortes e variadas, destinadas _
fazer circular na mina e a trazer para fora os
homens, o carvão, as madeiras, a água, o ar.

Entra-se na gaiola coberta por um pára-
quedas destinado a suspender a gaiola si o
cabo se quebrar. O machinista desce os
homens com precaução. E' uma sensação
estranha quando a experimentamos pela pri-
meira vez; é como si o solo se escapasse
debaixo dos pés. A lâmpada da mina que se
traz illnmina mal, de tal sorte que nada se
vê, nada absolutamente se distingue.

Chega-se ao fundo, sahe-se da gaiola,
dá se um passeio de duas ou tres horas nas
galerias forradas de madeiras, horizontaes ou
inclinadas e mais ou meDos altas. A's vezes
excedem a dous metros de altura, e então é
um prazer andar ahi; mas descem as vezes a
35 centímetros, e é litteralmente preciso
andar de rastos. O passeio então em nada é
agradável, si bem que não deixe de ser
pittoresco.

Encontra-se trilhos de wagonnetes pu-xados por cavaílos possantes que vivem
constantemente na mina. E' de estylo ir
visitar algumas stancias de corte de carvão
ou de perfuraçãomecanica de galerias. Os
mineiros que estão nas galerias mais baixas,
trabalham de pesçoso retorcido, isto, cavão o
carvão de pedra de lado, estando deitados
sobre o dorso, ou sobre o ventre.

E' uma verdadeira satisfação a quesente o visitante quando encontra o fundo do
poço e torna á claridade. Distingue-se então
perfeitamente tudo quanto não se tinha po-dido vêr á entrada, os ferros ou o revesti-
mento do poço, a columna das bombas, o
compartimento das escadas, e, quando, sobe-
se ao meio do poço o cabo que sustenta aoutra gaiola, fazendo contrapeso á que sobe.

_ Chegando fora da mina, fica-áea prin-cipio com a vista turva pela claridade ; cada
um observa quanto os companheiros ficaram
pouco asteiados, e é preciso consagrar umahora pára um banho de água quente. Final-
mente vai se visitar uma ou duas casas detrabalhadores e os jardins que ascercão.
Sorprendem o asseio e o bem estar apparente
que ahi reinão.

Eis a impressão e a recordação que d.i-xa a visita á mina.

_ Não vos disse ainda que no interior dasminas muitas vezes ha necessidade de w
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de uma lâmpada igual áquella, cuja chammaé cercada de uma grade metallica para evi-tar as explosões do grisou.
> O grisou, esse grande inimigo dos mi-neiros é um gaz, principalmente formado dohydrogeno proto-carbonado, que se encontraalgumas vezes contido no carvão de pedrasob forte pressão, talvez mesmo no estadoliquido e delle se desprende quando o carvãofica completamente a descoberto, produzindoum estalido particular, denominado o canto

do grisou.
Tenho tido muitas vezes o prazer, aoom-

panhando visitantes nas minas de carvão, de
levar a minha lâmpada ás tortuosidades do
tecto das galerias, onde elle tende a accumu-
lar-te pelo seu pequeno peso, de modo a mos-
trar-lhesachammaaznlquefórma, quando em

. combustão na lâmpada. Meus companheiros
se assustavam ; mas, neste caso, a tela me-
tallica enfraquece bastante a chamma, paraimpedil-a de sahir e provocar uma explosão.

O ácido carbônico apaga a lâmpada e é
preciso abster-se de abri-la para tornar a
accende-la porquanto haveria grande risco,
assim procedendo, de provocar uma explosão
funesta.

Quando um volume de grisou se acha
misturado com seis a dez volumes de ar, que,
pelo contacto de uma luz, é elevada á tem-
peratura de 780°, detona instantaneamente.
Um volume de hydrogeno proto-carbonado e
dous volumes de oxygeno formam um volume
de ácido carbônico e dous volumes de vapor
de agua.

A mais alta temperatura que se produz
dilata muito estes gazes, e resulta logo dahi
uma forte expansão. Depois resfrião-se, o
vapor d'agua se condensa, e desapparece
finalmente um volume duplo daquelle que o
hydrogeno proto-carbonado occupava.

Os operários que têm a infelicidade de
achar-se no meio de uma explosão de grisou
são queimados pelas chammas, atirados e fe-
ridos de eucontro ás paredes das galerias,
asphyxiados pelo acidp carbônico ou envene-
nados pelo oxydo de carbono.

Contra todas estas circumstancias, que
podem occasionar a morte, comprehendereis
facilmente que é bem raro que escapem.

Uma estatística, talvez incompleta, ele-
vou a 35 os accidentes do grisou, occorridos
de 1810 a 1880, tendo feito cada um mais
de 50victimas. Si fosse possivel dar a mé-
dia, ter-se-hia um incidente de cinco em cinco
annos.

A actividade progressivamente consi-
deravel das explorações tende a augmentar
o numero dos desastres, mas o emprego de

35 
'

lâmpadas mais aperfeiçoadas, de ventilação
mais ampla e mais bem dirigida, e de regi-
men severo, tende a diminui-los.

A lâmpada que vos apresentei é muito
aperfeiçoada. E' impossível abril-a quando
accesa; porém torna-se isso muito fácil
quando a torcida está abaixada. Eis outra
inteiramente diversa. E'a lâmpada electrica
de incandescencia Frouvé. Illumina perfeita-
mente com grande segurança ; infelizmente
é tão elevado o seu preço, quanto dispen-
dioso o seu emprego. Esses defeitos têm
obstado o seu uso nas minas.

O mais grave de todos òs accidentes do
grisou occorreu a 12 de Dezembro de 1866
em Oáks Collery, na Inglaterra. A, primeira
explosão prostrou 334 homens.

, Os engenheiros e o resto dos operariqs
attingirão ao numero de 28, e forão feridos
pela segunda explosão.

Mais quinze explosões succederão-se
durante seis dias, e um homem entretanto,
foi retirado vivo da mina depois de dezesete
explosões.

No poço do Agrappe de Frameiies, na
Bélgica, a 7 de Abril de 1879, desprendeu-se
subitamente um volume enorme de grisou,
que se inflammou em uma luz da sala das ma-
chinas e formou,. durante três horas, uma
chamma da extensão do poço e de 40 metros
de altura. Quando o desprendimento dimi-
nuio, o ar entrou a produzir detonações.

Nove explosões succederão-sé em me-
nos de quatro horas. O numero dasvictimas
foi de 126, porém o volume de grisou de:-
prendido foi quasi 500,000 metros cúbicos.

Poderia facilmente multiplicar as cita-
ções, mas quero limitar-me a accrescentar a
estes dous exemplos notáveis o muito recente
de um desastre occorrido a 19 de Março de
1885 na mina de Camphausen, porto de Sane-
bruck, Allemanha.

O numero dos mortos não é ainda ex.-i-
ctamente conhecido: porém éavaliado em 18.

A salvação consecutiva a uma explosão
de grisou consiste n'uma operação ao mesmo
tempo difficil, delicada e perigoza, que ne-
cpssifa muitas vezes o emprego de apparelhos
especiaes permittindo penetrar nos centros
irrespiráveis.

Todos os mineiros tém o imprescendivel
dever de trazer á claridade, mortos ou vivos,
todos os seos companheiros.

As famílias, banhadas em lagrimas, as-
sistem á sabida dos corpos, e reconhecem
parentes, felizes quando os tornão a vêr com
vida, algumas vezes horrivelmente muti-
lados.

Toda a população fica mergulhada na
s. A.
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mais triste desolação. E' espectaculo exces-
sivamente compungente vêr todos esses es-
quifes alinhados na capella ou no cemitério,
e seguidos por milhares de pessoas conster-
nadas.

Independentemente das explosões de
grisou, os mineiros de carvão de pedra têm a
temer principalmente o incêndio, o desmoro-
namento, a inundação. Os incêndios podem
provir de uma acção do grisou, de uma pan-
cada de mina desastradamente dada, da
queda por descuido ou por malevolencia de
uma mecha inflammada, ou de uma lâmpada
sobre a palha das cavallariças interiores, da
fermentação ou combustão lenta dos pyri-
tos, etc'

A má direcçao dos trabalhos, ou um
tremor de terra, pôde algumas vezes provo-
car a queda completa de uma mina.

Ha ainda a temer em certos casos a in-
troducção súbita em uma mina de uma cor-
rente d'agiía superficial ou de uma massa
d'agua subterrânea.

Na mina de Lalle, perto de Besseges,
depois de um golpe d'agtia que afogou 109
homens, puderão salvar-se graças a um tra-
balho exercido activamente e com precauções
extraordinárias, alguns trabalhadores queestiverão encerrados 14 dias em um becco
sem sahida, ascendente. Esses desgraçados,
durante este tempo, comerão o couro dos
sapatos.

Além destas catastrophes oceorrem tam-
bem nas minas innnmeravpis aocidentes, que
podem ser causados pelo desabamento dc
parte do tecto, pela rotura de um cabo de
êxtracção, pela queda em um poço pelo en-
con tro de um wagão.

Os accidentes, que não são devidos ao
grisou fazem nas minas de carvão de pedra,
quatro a cinco vezes, mais victimas do queos do grisou. Posso certificar-vos a exactidão
desse salgarisraos, que resultão da estatística.

_ Si esta exploração é uma industria tão
arriscada, como acabo de expor-vos, é justo
que sejão bem remunerados os que a ella se
dedicam.

Os salários dos operariosnuncasão infe-
riores a cinco francos, tendo de mais 10
francos na quinzena que precede á festa dos
mineiros, que é no dia de Santa Barbara a
4 de Dezembro. Os mineiros ganhão cerca
de dons francos. O salário annual médio dos
homens e meninos, em 1883, em França, foi
de 1125 francos.. Os trabalhadores têm ainda
diversas vantagens: uma casa confortável
pelo diminuto preço de cinco francos por mez,
a provisão gratuita de lenha para o inverno,
e em- muitos casos todos os objectos pelo
preço por que são comprados,

Não obstante,do dinheiro que ganhão os
mineiros ou, ao menos, a maior parte gastão
sempre uma quinzena antecipadamente. Essa
imprevidencia acha talvez sua desculpa no
perigo constante, no meio do qual vivem.

Frequentão assidnamente os negocian-
tes de vinho, que são excepcionalmente nu-
merosos, perto das minas, e quando por
acaso deixão de repente de frequenta-los, é
signal certo e previsto pelos patrões, de que
uma greve está eminente.

Os mineiros têm qualidades que com-
pensão os defeitos que acabo de assignalar.
Não recuam jamais diante de um trabalho
penoso ou arriscado, tratando-se de salvar
um companheiro. São de um asseio exemplar,
e todos os dias banhão-se com agua quente.
Seguem igualmente o preceito da escriptura:
« Crescd e multiplicai-vos. » Encontrei
muitas _ vezes familiascom 10 filhos. Na opi-
nião de Malthus, sei que a qualidade proli-
fica é um defeito, mas não partilho de todo
esse modo de vêr, porquanto penso que o que
falta mais em França, actualmente, são ho-
mens que trabalhem.

Para pôr termo á essa invasão nos do-
minios do naturalismo, motivada unicamente
pelo desejo de contar-vos o que presenciei no
espaço de dous annos que passei em Arras,
resta-me dizer-vos uma palavra acerca ' das
mulheres dos mineiros.

A lei franceza prohibe-lhes o trabalho no
fundo da mina; ficão, portanto, á superficie,
3 emquanto os maridos e filhos alli trabalhão
passão o tempo descaradas a oonveivar com
os vizinhos, tomando café. Para mais se
darem á ociosidade, tomão criados, que se
incumbem da parte mais árdua de seus tra-
balhos. Muito me apraz ainda accrescentar
que o Sr. Zola me parece haver certamente
exagerado, no Germinal, o desregramento do:<
mineiros e de suas mulheres, como exagerou
o desregramento dos burguezes.

Minha opinião, em uma palavra, acerca
dos mineiros, é que são menos econômicos do
que os operários das cidades, e do campo prin-«palmente, mas que passão melhor, e são antesmenos viciosos.

Permitti-me citar ainda nm traço dccostumes, de que fui testemunha visitandounia mina metallica da Hungria. Parece queos mineiros deste paiz são econômicos; porémcomo não é fácil deixar de tocar dinheiro queguar dao para si, depositão o pecúlio nos pés deum crucifixo que se me mostrou á extremidadede uma estrada, e ahi o tomão em caso de ne-cessidade. O respeito do emblema sagrado éa única garantia do dinheiro depositado, eatfirmarão-me que é efficaz! Em França esta,mos longe desses costumes patriarchaes,
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Terminemos esta pequena digressão evamos ao assumpto.
A exploração das minas, sempre remu-

neradoras para os trabalhadores, é tambemás vezes muito lucrativa para os proprieta-nos.
Assim as acções das minas de Lens queer«,o de 300 francos em 1852, subirão a 47,400

francos ao cabo de 23 annos. Poderia trazer-
vos o exemplo mais conhecido, posto quemenos notável, das minas de Anzin. Ao lado,
porém, destas minas, quantas ha que, cada
anno, em logar de dar dividendos a seus
aecionistas, fazem chamadas de fundos ? Um
facto, a meu vêr muito merecedor de ser dado
á publicidade, é que, considerando-se os capi-
taes paralysados nas minas que perdem, a
industria das minas não remunera o capital,
senão na razão de 2 °/0 ao anno.

Resta-me' enumerar os produetos di-
versos, que derivão do carvão de pedra.

Quando se extrahe o carvão, despren-
dem-se gazes e produzem-se vapores e liquido
em estado visicular, e o resíduo composto
de carbono e de mataiias mineraes, é agglu-
merados por nm principio collante.

A substancia collante não existe nos
anthracitosenoslignitos. E' sobretudo abun-
dante nos carvões gordurosos. Assim são
elles que dão o melhor coke. O coke serve
para os fogões domésticos, porém seu uso
principal reside em produzir na metallurgia
temperaturas muito altas.

O gaz, que se desprende na extracção,
atravessa respiradores, onde se depositão os
vapores e líquidos arrastados no estado vesi-
cular; depois antes de dal-o ao consumo é
purificado com uma mistura de sulfato de cal
e de peroxydo de ferro. Serve então para a
illuminação e para fornalhas.

Abandonando a si mesmos os líquidos
depositados pelo resfriador que o gaz atra-
vessou, opera-se a separação da agua am-
moniacal e do alcatrão. Emprega-se a agua
ammocianal na fabricação do chlorhydrato
de ammoniaco, que é usado como medica-
mento e que serve para o estanhamento»
para o zincamento, para a impressão de te-
cidòs, para o fabrico de cores, etc.

O alcatrão é um liquido preto, viscoso,
odorante, formado da mistura de umas
cincoenta substancias, entre as quaes apenas
citarei as oito seguintes, começando pelas
mais voláteis : o sulfureto de carbono que
ferve a 47°, a benzina, a agua, o ácido acetico
que, como sabeis, é o principio do vinagre, a
anilina, o phenol ou ácido phenico, a naphta-
lina e o anthracano que só ferve a 360°.

O alcatrão pôde ser empregado na fabri-
cação de enduetos preservativos, de asphalto
artificial, de carvão de Pariz, etc.

Pode-se tambem submettel-o á utrta dis-
tillação fiaccionada qué dá suecessivamente
essências, phenoes e óleos, e que deixa como
resíduo breu. Estas quatro espécies de sub-
stancias, * submettidas a processos compli-
cados, sobre cujos detalhes não insistirei,
dão matérias muito variadas.

Das essências se obtém a benzina, em-
pregada por sua propriedade de dissolver os
corpos gordurosos, a nitro-benzina que os
perfumístas empregão com o nome de essência
de mirbane, a anilina, e as innumeras e ma-
ravilhosas matérias colorantes qne delia
derivam.

Poupar-vos-hei alista de seus nomes qne
vos faria tremer, porém peço-vos, minhas
senhoras, que vos lembreis '— 

quando vos
ornardes de refulgentes estofos, apresen-
tando todos os matizes do arco-iris, —que as
matérias, que os colorão, são quasi sempre
tiradas do vulgar carvão de pedra, e que o
azoto que delle fôrma a base, fez outriora
parte da matéria verde das plantas da época
carbonifera.

Do phenol se obtém primeiro que tudo o
ácido phenico, nm desinfectante hygienico, e
tambem o ácido picrico que, combinado com
uma base, é um explosivo dos mais enérgicos.

Dos óleos provém o oieo sideral, empre-
gado para a illuminação, a naphtaíina que
não tem tido até hoje senão applicações muito
restrictas, matérias colorantes absolutamente
idênticas aquellas que antigamente se extra-
hião com grande despeza de um vegetal,
para tingir as calças dos nossos soldados.

O breu misturado com carvão em pó que
não tem valor algum, e comprimido dá os
conglumeratos, quesequeimão nas industrias
e nas casas particulares.

Não tenho feito mais do que enumerar os
principaes produetos que se podem obter do
carvão de pedra.

Por mais numerosos que sejão, não têm,
entretanto, senão um logar accessorio.

O que tiramos, principalmente, do car-
vão de pedra é o calor e seu equivalente, a
força viva.

O calor que obtemos nas fornalhas e a
força de nossas machinas a vapor, que é já
equivalente á de um bilião de homens, o du
pio dos trabalhadores do mundo inteiro, não
é mais do que a transformação da energia
solar, absorvida pelas florestas na. época
carbonifera e empregada na reducção do
ácido carbônico e da agua.

Essas florestas resolverão para nós o
problema de fazer, permitti-me a expressão,
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conservas de sol, ha milhares ou talvez mi-
Ihõesde annos.

A geologia acha-se hoje com mais ou
menos exactidão demonstrada na ordem da
successão de todos os phenomenos, que con-
stituiram o invólucro terrestre ; porém nada
absolutamente sabe de sua duração.

Classifica-se a historia do homem em
grandes períodos, segundo a natureza dos
instrumentos mecânicos por elle empregados
successivamente.

Não fallo, claro está, da idade de ouro e
da idade de prata ; porám, a anthropologia
moderna distingue as idades da pedra las-
cada, da pedra polida, do bronze e do ferro.Certas povoações achão-se ainda na idade de
pedra ou na de bronze ; porém, os povoscivilisados chegarão á idade do ferro, e de-
pois de ura século ou dous, á idade do carvão
de pedra.

Delle tiramos uma grande parte do ca-
lor, da lnz e da força de que dispomo?, nos
fornecendo além disto, as matérias diversas
que já enumerei.

As bacias de carvão de pedra, actual-
mente conhecidas, podem ser sufíicientes
para o consumo actual de 400.000.000 de
toneladas por anno, admittindo que sejão
exploradas até 1,000 ou 1,500 metros de
profundidade, durante dous ou tres séculos ;mas, serão mais depressa esgotadas, si o
consumo fôr era augmento.

Existem certamente, numerosas bacias
a descobrir, a explorar na China, no Japão
e pouco nas regiões inexploradas geológica-mente da África, da Austrália, da America
do Sul, etc. Um dos interesses da campanha
de Tonkim é precisamente constituído pelasbacias de carvão de pedra que ahi fôrão
encontradas.

As que achão-se situadas debaixo domar, muito provavelmente, jamais poderàoser exploradas, senão na vizinhança irame-
diata das costas. Algumas destas, actual-
mente, já estão sendo exploradas nestas
condições.

Era ultima analyse, parece-me provávelque a idade do carvão de pedra durará ainda
cinco ou seis séculos.

Decorrido esse espaço, de tempo, rela-
tivamente curto, será, com toda a probabi-lidade, precisa recorrer-se directamente áenergia solar, ou recolhendo directamente ocalor do sol, ou aproveitando de modo mais
completo, do que até hoje se tem feito, a força
do vento e a dos cursos d'agua.

As experiências do Sr. Mareei Deprez
sobre transporte á distancia da força viva
por meio da electricidade serão provável-mente de immensa vantagem.

Desde que o carvão se tornar raro, e,
por conseqüência, cd.ro, os nossos descen-
dentes procurarão o meio de substitui-lo.

E' muito provavelmente ao sol que se
hão de dirigir, porquanto é do sol que pro-vém quasi toda a energia de que dispomos,
sob as fôrmas mais variadas: força viva,
calor, luz ou electricidade.

Radoureau.

Industria Nacional
N. 515.— Descripção do novo systema de kiosques ouchalets rnetalUeos, econômicas, portáteis e á provade fogo ; invenção de Morris .V. Kohn e ManoelPinto Caries, ambos residentes nesU eôrte, e paraa qudl pedem privilegio

A construcçao de kiosques até á presen-te data é feita de madeiras e de modo tal qneé impossivel desarma-los, sem completamente
destrui-los, o sen formato e as respectivas
decorações; para melhorar não só a cons-
trucção e facilitar a commodidade de kios-
quês ou pequenos chalets, inventamos um
systema que evidentemente trará grandesbenefícios, tanto pelo lado da economia, como
pela segurança, commodidade e belleza.

Nosso systema de kiosques ou chalets,
é o seguinte: em vez do empregarmos ma-
deira, empregaremos metaes, com chapas defeno galvanisadas, zinco, latão, etc., Os
kiosques ou chalets serão compostos de dif-
ferentes formatos, como sejão, quadrados,oitavados, redondos, triangulares, etc.

Os kiosques serão divididos em tres
corpos, como sejão : 1°, inferior ou baixo-
2% meio ou mostrador ; 3% finalmente, sii-
penor ; estes tres corpos completamente or-
ganizados em esquadria, serão collocados nasrespectivas columrias horizontalmente, sendoas mesmas columnas de ferro, ou outro meti],sendo cada parte distinetamente e indepen-
dente da outra, relativamente a seu destino ¦
uma vez formado o formato dos kiosques'com a competente armação de ferro oúoutro metal, angular, redonda, ou barras
quadradas, com as respectivas grossuras ealturas, até cinco metros e com as travessasapropriadas, tanto para a collocação dosoalho, como para a separação dos diversoscorpos, todas estas columnas, travessaschapas, etc., serão seguras e collocadas no;competentes logares, com parafuzos compo--cas ou parafiis simples, de qualquel metal,sendo os kiosques, como dissemos, divididosem tres corpos, inferior, meio e superior, etendo cada um seu respectivo destino
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Vamos agora demonstrar o modo de suaconstruccâo:
Na parte inferior e interiormente nãoexcedendo de dons metros de altura, será

collocado o respectivo balcão com gavetas, e
um logar apropriado para a burra, e esta de
um lado ; do outro lado um assento ou banco,
servindo também como armação; nesta parteinterior colloear-se-hão as portas de entrada,
se fôr o kiosque destinado para duas portas,serão estas collocadas vis-á-vis, nestas por-tas collocai-se-ha um balcão movei, para o
exterior, com dobradiças e com uma coberta
fixa no logar competente na parte e corpo do
kiosque—meio—servindo esta coberta, queserá de metal, zinco, etc, o de formato ele-
gante, como resguardo para o sol e chuva;
igualmente neste corpo inferior collocar-se-
hão os apparelhos para illuminaçao electrica,
gaz e agua, com as respectivos torneiras,
etc, etc; todo o corpo do kiosque seráguar-
necido de chapas de ferro on outro metal
exteriormente, e collocadas nas respectivas
coiumnas, neste corpo inferior, e da parte
exterior, também serão collocadas venezia-
nas ou tampas de fechar, destinadas a fechar,
cobrir e guardar os mostradores de vidro qne
fazem parte de outro corpo do kiosque, deno-
minado - meio— estas venezianas ou tampas
de fechar, sobem e descem á vontade com
movimento mecânico, conforme é usado nas
casas de commercio: este movimento será
applicado interiormente do kiosque.

O segundo corpo do kiosque, que é o
do meio, é composto de caixilhos de ferro
ou outro metal, chatos com vidros que ser-
viráõ de mostradores exteriormente, e serão
estes collocados nas coiumnas horizontaes
nas competentes cavidades apropriadas e
seguras com parafuzos; neste corpo do
meio e no interior do mesmo, estabele-
cer-se-ha pequenas portas ou caixilhos com
vidros, deixando o espaço necessário, e
seu fim será para guardar bilhetes ou outros
objectos, ou para expor os mesmos, tanto
pelo exterior como pelo interior, estas portas
ou caixilhos terão molas apropriadas para
abrir e avisar com applicacão da electrici-
dade e capainhas, também poderão ter pe-
quenas maçanetas ou puxadores; quando
fôr necessário fechar o kiosque, as venezianas
ou tampas de ferro ou outro metal, que se
achão na parte exterior, descansando junto
ao corpo inferior eimpellido pelo movimento
mechanico a sahir, assim cobrem e protegem
esta parte do meio ehvidraçado, e depois
segura interiormente com uma chaveta apro-

priada na divisão dos dous corpos, meio e
inferior, collocando-se também exteriormente
uma moldura apropriada.

O terceiro corpo do kiosque é composto
de caixilhos de ferro on metal envidraçados
e sobre este corpo será collocada a coberta
on toldo, de modo que proteja o kiosque,
tanto do sol como da chnva ; entre a coberta
ou toldo e a parte, superior destes caixilhos
estabelecer-se-ba a ventilação deste kiosque
por meio de venezianas moveis, de vidro ou
outra substancia, cujo movimento é govér-
nado no interior do kiosque ; no intarior do
kiospe, na divisão do corpo do meio (parte
superior) collocar-se-hão abraçadeiras que
servirão para receber as prateleiras de qual-
quer substancia, entre o corpo do meio e
superior, na parte exterior dos mesmos,
serão reservados os logares para illuminaçao
tanto de gaz como electrica, .Iluminando
assim os mostradores do. segundo corpo—
meio - : tombem o interior do kiosque será
illuminado convenientemente.

O soalho do kiosque será construído de
fácil modo a ser removido e assentado sobre
barras de ferro, sendo o nosso modo de
firmar o kiosque sobre o solo o seguinte :
será collocada no solo uma ou mais pedras de
um palmo quadrado e dous de comprimento,
passando no centro destas pedras um para-
fuzo que segurará a chapa de metal que
será presa nas barras do kiosque, na parte
inferior. Para facilitar a remoção do kiosque
construiremos na parte inferior e nas colnm-
nas horizontaes uns pés apropriados elegan-
tes, nos quaes se applicaráõ rodízios dó
metal, no acto da remoção para distancias
curtas, assim facilitará a remoção dos kios-
quês e com o nosso systema de construccâo
facultamos o meio de desarma-los sem pre-
juizo, nâodestruindo sua elegância e <respe-
ctivas decorações, que serão feitas nas
diversas secções dos mesmos kiosques, inde*
pendentemente uns dos outros.

Tendo feito a descripção do nosso sys-
tema de kiosque, e sendo a construccâo de
ferro ou metal, por isso ficarão seguros e á
prova de fogo; e para isso pedimos privilegio
para os mesmos kiosques, cujos caracte-
risticos são os seguintes :

, • ':'rih' '''.: 
..:,7l:7

! Kiosques oti chalets de qualquer for*
mato, com coiumnas especiaes de j'erro. com
cavidades apropriadas paia painéis, chapas
caixilhos de metal envidraçados, seguros e
armados com parafuzos com porcas ou sèh'i
ellas. • ¦ .'-. . . ¦

2o
A divisão dos kiosques on chalets de

ferro ou outro metal, em tres corpos inferior,
meio e superior, sendo assim seguros e á
prova de fogo. . - . -.. L<
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O movimento mecânico e às venezianas
ou tampas de ferro on outro metal para pro-teger e cobrir os caixilhos envidraçados ou
portas.:''.V '' ' 4»
¦"'''^ Á mola par» fechar as portas ou painéisenvidf-áçados interiormente e destinados a

mostradores, applicando-se a electridade e
campainhas, collocação do encanamento paraágua,' rodízios moveis destinados para as
columnas dos Mosques on chalets, pararemoção de distancias curtas.

Knalmentea combinação dekiosques ou
chalets, cóm columnas e cavidades, chapas
de ferro estanhado, .inco ou metal, em fôrma
de painéis ou caixilhos envidraçados, movi-
mento mecânico com as venezianas desti-
nadas a resguardar as vidraças ou mesmo
servindode portas, encanamentos para água,
illuminação electrica, mola abridora com
electricídade, compainha para abrir as portasdo mostrador, ventilação por meio de vene-
zianas, moveis e rodízios para facilitara
sua remoção, etc, etc.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de1887..— Morris N. Kohn.— Manoel Pinto
Coriez.

E, 592:.—Memorial descripto acompanhando um pe-dido de prwitegio, durante lã annos, no Império(fo Brazil, fant ttm, novo systema,, de fabrico dechapéos de lebre e lã. Invenção de Antônio tio-mes dos Reis e João da Gama, moradores nestaCorte.

Depois de muitas experiências, conse-
gtiimos chegar aos resultados seguintes:

1.° Darumaappareneia melhor aos cha-
péos de lã do que aquella que elles têm, poisáaixãa de ser de lã- pela superfície queapresenta ser de lebre.

2.°- Qcbápéo assim preparado, torna-se
mais barato, o que é de grande utilidade
para o comprador.

3.° E' de bonita apparencia, macia oleve, não ficando nada a desejar dos que vêmdo estrangeiro. Emfim è um grande melho-ramento na ckapelaria, sendo de grande uti-
lidade, tanto para o fabricante, como para oconsumidor.

4.° A amostra, (em duplicata).qae ajan-
tamos^.apresenta,um chapéo acabado, e qae
parece ser todo de lebre, apezar de ser pordentro de lã.

.O: processo de fabricação'ceiisiste em
jantara lebre e ©atros pellos á lã dando-lhe
a superftGie de lebre tanto para dento eom©
para fora.

Para se obter esta ligação se opera da
seguinte fôrma .,

1.° Arcar uma carapuça de lã, enfur-
til-a e leval-a até o ponto quasi da medida,
usando para isto dos meios usados no fabrico
dos chapéos de lã, quer seja com auxilio das
machinas usadas nas fabricas a vapor, querseja á mão.

2." Logo que se acha a carapuça assim
preparada, está prompta para entrar dentro
de um apparelho redondo, em fôrma de bar-
ril, no qual se metem os chapéos, e são to-
cados a vapor dentro do dito barril.

3.° Dentro do barril se deita água suffi-
ciente á quantidade dos chapéos e nella se
deita um mordente para tornar os chapéos
adherentes ao que se quer ligar a elles.

4.° Tendo os chapéos assim andado peloespaço de uma hora ou mais, conforme o es*
tado de fulagem em que foi o chapéo mettido
dentro, deita-se na mesma água uma bôa
quantidade de pello curto ou cortado, com
uma quantidade de plombagina, sombra de
oliveira e verdete, afim de se adherir o pelloao chapéo, por meio das evoluções dadas ao
barril.

5.° Terminada esta operação, está o
pello junto ao chapéo, que se acaba segundo
o systema usado em todas as fabricas.

Em resumo: os pontos e caracteres
constitutivos da invenção são os seguintes:

1.° Tornar os chapéos mais baratos peloprocesso de encobrir a lã, pela lebre ou on-tros quaesquer pellos;2.° Chegar a este resultado pelo modoseguinte ; arcando nma carapuça de lã, met-tendo a dentro de um barril on apparelhoapropriado, ondc.se deita água «mordente
em quantidade suüeiente, ficando neste barnho durante uma hora approximadamente,
juntando-se pello curto e plombagina, som-brade oliveira e verdete, tudo como.acha-sedescripto acima.

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 1888.— Como procurador, Jules Géraud.

N. 518. - Relatório de um methodo intuitivo varaensinar a Ur sem soletrar
Compõe-se este methodo de um compen-dio de 40 paginas com illustrações, de 24cartões a cores ede90 marcas de madeiracom Iettras em relevo.
Os 24 cartões e as 90 marcas formão umapparelho, cujo fim é ensiuar a lêr pelo sys-tema, do loto. *
A maneira de ensinar é a seguinte ;A pessoa, que souber lêr e quizer ensí-nar por este methodo, distribue um cartão acada um dos analphabetospresentes; depois
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lê com voas clara e sonora os sons das cinco
vogaes e das syllabas comparadas, que vão
nas costas de cada cartão e faz repetir aos
aprendizes estes sons, duas, tres ou mais
vezes, até que elles os saibão lêr.

Em seguida manda voltar o cartão do lado
lithographado a cores e então começa (se-
gundo o processo do loto) atirar do saco as
marcas uma a uma; vai lendo pausadamentea_ palavra que tiver a marca extrahida e en-
sinando a marcar no cartão a palavra cor-
respondente.

O alumno deve jogar com o mesmo
cartão até que o possa marcar sem auxilio de
pessoa alguma, e assim procederá em relação
aos outros cinco cartões da mesma espécie.

Por experiências já feitas, são muito
poucos os analphabetos que, jogando tres
horas por dia, no fim de 15 dias não saibão
jogar com os seis cartões de uma serie.

Sabendo jogar cem uma série, sabem
necessariamente jogar com as outras tres,
pois que têm as mesmas palavras da primeira,
apenas variando na fôrma da phrase ou na
ordem das palavras.

Conhecido todo o jogo, é fácil então ao
alumno entrar na leitura do compêndio, onde
vai encontrar nas primeiras lições os mesmos
dizeres que têm todos os cartões, que elle já
sabe ler.

As ultimas lições do compêndio são
exercícios de leitura, que o alumno deverá
fazer sob a vigilância de pessoa, qne saiba
lêr, para que assim possa ser corrigida qual-
quer falta de pronuncia.

E' pois característico da minha invenção
ensinar a lêr por meio de um jogo igual ao
do loto, era cujos cartões e marcas são os
números substituídos por palavras.

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de
] 887.—Padre Francisco Ignacio ãe Christo.

N. 587. Memorial descriptivo acompanhando um pe-
dido de privilegio, durante 15 cin.no-, no Império
do Brazil, para « um tratamento dos minereos
eresíduos auriferoseaari-argenti feros», invenção
ia Mes Weirich, residente em Beziers [trança).

Tem-se reconhecido que muitos mine-
reos pyritosos, e especialmente mispikels au-
riferos, não se podem tratar pelos processos
direitos de amalgamação. Achei que, no caso
em que os minereos são de guangue silicosa,
poáiâo se tornar amalgamaveis, torrando-os
e derretendo-os em presença de uma substan-
cia alcalina e de pequena quantidade de
carvão de lenha. Uma vez operada esta fusão,
pulverisa-se o produeto obtido, e póde-se
praticar perfeitamente a amalgamação se-
gundo os processos indicados. ¦

Como substancia alcalina dou prefe-
ronda ao carbonato de soda, que é o mais

conveniente por oausa de seu baixo preço e
de sua fusão mais fácil; não me limito com-
tudo de modo absoluto ao emprego dessa sub-
¦stancia. Quanto á proporção do mesmo sal,
avalio-a de 10 a 30 por cento do minereo que
se quer tratar; dependerá actualmente da
natureza da gangue do minereo, e da riqueza
deste em metal precioso. Com effeito, are-
acção faz-se tanto mais perfeitamente quanto
mais aoda se emprega; a questão de preço,
porém, exige que somente se empregue o es-
tricto necessário, e pede a economia quando
o minereo não é sufficientemente rico.

Quanto mais soda se empregar, tanto
menos calor ha de ser necessário para a fusão;
a proporção de soda ha, por conseqüência,
de ficar submettida a variações notáveis;
importa, porém, quo não seja menor de oito
a dez por cento, porque, a não se observar
essa precaução, a formação do vidro resul-
tando da combinação da soda com os com-
postos silicosos e os metaes que se aehão no
estado de oxydos depois da torrefacção só-
mente se eífectuará a temperaturas muito
mais altas que é difficil obter na pratica.

A proporção do carvão de lenha deve va-
riar de 0,4 a 0,8 */. do minereo que se trata.
Sua presença provoca em parte a reducção dos
oxydos e a separação dos metaes preciosos.

No caso de os mineraes não serem do
guangue silicosa, tornar-sc-hia indispensável
para obter uma fusão algum tanto nomo-
genea, acerescentar-lhes quartzo na propor-
ção de pouco mais ou menos 75 a 100 °/0 dos
concentrados para tratar, afim de tornar pos-
sivel a fusão com o carbonato de soda.

Seja qual fôr ao resto, a composição
desse vidro liquido, os metaes preciosos não
sofrem menos o effeito da reacção produzida
pela presença dos corpos alcalinos, e ficão
sempre separados de suas combinações com
o enxofre, o arsênico, o antimonio, e ontros
corpos análogos.

Faz-se esse tratamento em fornos de fn*
são análogos aos fornos ordinários para car-
bónato de soda.Operandoconyenientemente,
póde-se chegar a rendimento de 98 °/0 •

O emprego da soda nesta operação tem
principalmente como fim produzir, com oan-
xilip da silice, silicatos que se apoderão do
ferro, chumbo, manganese e outros metaes on
metaíloides da gangue, de modo a separar os
metaes preciosos para se poderem amalgamar.

Em resumo, reinvindico como pontos e
caracteres constituídos da intenção ,

1.° A combinação dos minereos e resi-
duos auriferos e auro-argentiferos que não
se prestão á amalgamação, com um carbo-
nato ou outro sal alcalino, d» maneira e pelo
fim substancialmente descripto acima j
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2.° A combinação dos minereoseresi-
duos auriferos e auro-argentiferos que não
se prestão á amalgamação com uma mistur a
de carbonato ou outro sal alcalino, e de
carvão de lenha, da maneira e para o fim
especificados;

3.° A combinação dos minereos e resi-
duos auriferos ou auro-argentiferos que não
se prestão á amalgamação, com uma mistura
de carbonato ou outro sal alcalino, carvão
de lenha e compostos quartzosos, da maneira
e para o fim substancialmente descriptos:

4.° O tratamento dos minereos e resi-
duos auriferos e auro-argentiferos pelos pro-cessos substancialmente descriptos, para a
separação rápida, completa e econômica dos
metaes preciosos que elles contêm.

Rio de Janeiro, 26 de Maio de 1888.—
Como procuradar, Júlio Géraud.

Micias industriaes
Industrias de phosphoros

A industria dos phosporos em França
acha-se monopolisada por uma companhia
que paga ao governo annualmente 17 milhões
de francos e isto emquanto a producção não
exceder de 35 biliões de phosphoros.

De 66 biliões de phosphoros consumidos
em França 55 são de madeira e 11 de cera,
todos fabricados em 9 grandes estabeleci-
mentos industriaes, servidos por 7,000 ope-
rarios homens e mulheres, além de 12,000
outros que confeccionão as caixinhas.

A companhia gasta annualmente
2,500.000 kilogrammas de carvão e papel de
diversa? qualidades. Emprega 1,500,000
kilogrammas de enxofre em bastões, 300,000
de phosphoros e 45,000 metroscubicos de ma-
deira. Para os phosphoros de cera gastão-se300,000 kilogrammas de algodão trançado,
300,000 de esteariaa e 6,000 phosphoros.A companhia exporta phosphoros no
valor de 15 milhões de francos que addicio-
nados ao valor do consumo interior attin-
gem á somma de 80.000,000 de francos dos
quaes cobra o Estados 36.000,000 de francos.

{B. do S. de Animation de Paris.)

Correias transmissivas
As correias que se empregão para atransmissão da/lorça motriz substituem per-feitamente ou melhor as rodas denteadas

ou de engrenagem.
As correias são mais convenientes,

menos caras,. de mais fácil applicação ou

substituição quando arrebentão, mais econo-
micas e sem o inconveniente do mido que
praduzem as rodas denteadas cuja fricção é
muito maior, e por este motivo requerem
maior força, e o que economisa nas correias
de 20 a 25 % de potência transmittida e da
que se necessita para a sua transmissão.

Panclastita
A panclastita é uma substancia expio-

siva cuja força excede muito a da dynam t..-.
A palavra panclastita significa que este

poderoso explosivos faz estalar tudo.
A panclastita é um conjuneto de pro-duetos explosivos figurando entre elles o ácido

hypo-azotico e a essência de petróleo, de côr
amarellada, liquida e que explode por per-cussão ou inflammação ; pôde ser transpor-
tado sem perigo e portanto torna-se um po-deroso auxiliar para os trabalhos indus-
triaes e de grande vantagem para remover
os obstáculos que se oppoem á construcção
de canaes, estradas de ferro, exploração de
minas, etc.

Aos cultivadores de alfafa
A'alfafa não pôde ser por muito tempo

cultivada no mesmo terreno ; a planta não se
desenvolve bem, o prejuízo é carto.

Os fertilisantes são impotentes para re-
stabelecera aptidão do solo para aquella cul-tura, sendo necessário, segundo a pratica temmostrado aos lavradores, abandonar o ter-reno por tanto tempo quanto neile foi culti-
vada a alfafa.

Vazilhame de folha para conservas
No fabrico das latas para conservas desubstancias alimentícias empregão-se os se-

guintes materiaes: estanho, ferro, zinco, re-zina, chumbo e ácido muriatico.
A folha de Flandres é uma lamina deferro que se faz passar por um banho de es-tanho, constituindo esta operação o estanhadodo ferro.
A soldadura faz-se tambem com estanhoderretido e ligado ao chumbo, a resina e oácido muriatico.
Quando todos estes materiaes são purosnao ha perigo que as substaucias alimen-ticias estejão com elles em contacto.
No caso porém de empregarem-se parao vazilhame folhas ordinárias e que são feitas

para o fabrico de latas que devem guardarsubstancias seccas como, tabaco, chá, caféetc, pôde dar-se envenenamentos pela in-gessao das conservas contidas nessas vasilhas

í£>
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o a lazao está no facto de serem as lâminasde ferro passadas por um banho de estanho echumbo, sem opor este motivo muito mais

• ™as as filias de Flandres assim prepa-

Rhum
A matéria prima do rhum éa canna deassucar e entretanto na Europa não exis-tindo aquella graminea, alguns industriaeslaonçao fraudulentamente rhum, misturandoaleooleos neutros com infusões alcoólicas decouro tannificado, de ameixas, etc, o quedeve ser reprovado e punido como falsifi-cações.
Entretanto alguns chimicos suppoem

que póde-se fabricar—rhum — empregandomellaço de canna e cannas sèccas, segundo o
processo seguinte:

_ Para 100 kilogrammas de melaço addi-ciona-íe 40 de cannas sèccas cortadas em
pedacinhos, 300 litros d'agua e lo kilo-
grammas de levedo.

Faz-se macerar as cannas em água fer-
vendo misturando-se depois com o mellaço eaddiciona-se o restante d'agua quente para
que a temperatura da massa oscille entre
25 a 30°.

Dissolve-se o levedo em um pouco deste
mosto e logo que principiar a fermentação
junta-se á massa.

A fermentação dura 8 dias, distilla-se
e obtem-se de 60 a 75 litros de rhum.

Dragometro de Palmière
Este apparelho serve para demonstrar o

caracter dos óleos e dos tecidos por meio da
electricidade.

Entre outras propriedades assegurão-se
as seguintes: 1", mostrara qualidade do oleo
da oliveira; 2o, distinguir este oleo dos prove-
nientes de sementes; 3 o, indicar, se o oleo foi
ou não misturado com outro qualquer; 4o, de-
terminar a qualidade dos oloes de sementes;
5°, indicar a presença do algodão na seda
e na lã.

Esmalte em cobre ou prata allemã

Póde-se perfeitamente esmaltar o cobre
ea prata allemã, gravando-se ou compri-
mindo primeiramente o debucho que ha de
esmaltar-se de encontro áliga, cobrindo logo
todo o objecto ou somente o debucho, galva-
nicamente, em um banho de cobre.

O esmalte pôde fundir-se nesta super-
ficiecomode costume e depois bronzea-se,
pratea-se etc.

36

,.-.., ¦.,, Exposições de Pariz
Fôrão estas as onze primeiras expo-

sições francezas:
knn-o Expositores
1798 UO
1801 220
1802 540
1806 1.422
1819 1.662
1823 1.648
1827 1.795
1834 2.447
1839 3.381
1844 3.963
1949 4.532
A primeira exposição universal foi a de

1851, em Londres, á qual concorrerão
15,000 expositores. Depois realizou a França
as seguintes exposições universaes :

1855  20.000
1867  50.226
1878  53.000

(Do Jornal ão Commercio.)

. Extracto secco de vinho
O extracto secco de vinho é o resíduo

por elle deixado quando se evapora em uma
estufa a 100° e em banho maria ou antes no
vácuo e á baixa temperatura.

Esta determinação é seguramente de
grande interesse, porque a quantidade d'agua
em um vinho está na razão inversa das pro-
porções de álcool e de substancias fixas quenelle se contêm.

Quando, pois, se determina a quanti-
dade de extracto secco, dosado o álcool e
examinada a substancia corante, conhece-se
de certo modo o valor relativo do vinho pela
dosagem daquelles elementos.

E, quer um desses elementos esteja em
excesso, quer só se o encontre em quantidade
minima, ha presumpção de fraude, porém
unicamente presumpção em muitos casos,
salvo o caso de colorações artificiaes fáceis
de reconhecerem-se.

(J. A. Pratique. )

Dados Estatisticos
Consumo de porcos nos Estados-Unidos

Matão-se annualmente nos Estados-
Unidos 30 milhões de porcos ; 60 °/0 consti-
tue o consumo local e o restante é exportado

S. A.
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para outros logares da União Americana e
para o estrangeiro.

Em Cincinate prepara-se grandiosa
quantidade de presuntos.

. .
... Trigo

Paizes Producção Consumo
milhões dc milhões de

hectolitros hectolitros

Grã-Bretanha 2-2,86 72,88
França.. 91,00 112,60
Allemanha 36,01 40,80
Itália 39,01 61,80
Hollanda e Bélgica 8,09 16,90
Suissa .' 0,56 3,76
Dinamrrca 1,62 4,85
Noruega e Suécia 1,22 0,90
Hespanha e Portugal 40,08 0,90
Áustria e ílungria 53,50 46,50
America..... 145,06 112,20
Canadá 14,02 11,20
Austrália 14.80 8,10
Índia 80,50 69,10
Bussia 92,10 67,00
Boumania 7,75 5,60

Total  650,00 667,81
Diversos outros Estados  122,00 111,30

772.00 779,11

Producção do arroz
Heclolitrts

Rússia e Finlândia 47,000,000
Allemanha 33,800^000
Iuglaterra...' 33,545,000
Austria-Hungria. 32,260,000
Hespanha 27,800,000
Argélia 21,895,890
Estados-Unidos 21,180,000
França 18,000,000
Egypto.... 10,000,000
Suécia e Noruega  7,650,000
Dinamarca  7,499,00o
Canadá  7,200,000
Roumania  7,080,000
Bulgária  5,500,000
Turquia-Européa  5,000,000
Paizes-Baixos  1,627,000
Bélgica  1,313,000

Ein geral nos tempos regulares a pro -
ducção da Europa regula por 236 milhões de
hectolitros, sendo a de outras regiões de S0
milhões de hectolitros, não entrando a dos
Estados-Unidos.

O valor desta producção attinge a som-
ma de 800 milhões de dollars ou ao par.
1.600.000:0008 da nossa moeda.

Salário na Republica do Uruguay

Jornaleiros, trabalhadores, etc, 0,80 a
1,20 piastrás por dia, 4 a 6 francos.

Pedreiros, 1,50 a 2,20 piastrás por dia,
7,40 a 11 francos.

Ganteiros, 1,20 a 2,20 piastrás por dia,
6 a 11 francos.

Jardineiros a 20 e á 35 piastrás por
mez, casa e comida, 100 a 175 francos.

Lavradores, 12 a 14 piastrás por mez,
casa e comida, 65 a 70 francos.

Cozinheiros, 20 a 30 piastrás por mez,
100 a 150 francos.

Criados, 18 a 22 piastrás por mez, 80 a
160 francos.

Criadas, 13 a 18 piastrás por mez, 65
a 90 francos.

Empregados no commercio, segundo as
aptidões, 100 a 350 francos.

(H. Roustan)

Sal de cozinha
Importarão-se durante o anno de 1888

no Rio de Janeiro, procedente de França,
Hespanha, Portugal e Santa Helena :

Litros 10,000,944.
Valor official 208:3538000.
Razão 48 °10.
Direitos de consumo 100:0098440.

Cevada
Fôrão importados durante o anno de

1888 e procedentes da Allemonha, Republica
Argentina, Chile, Estado Oriental, França,
Grã-Bretanha, Oceania e Portugal :

Litros de cevada.. 9298260
Valor official 185,8528000
Razão 15%
Direitos de consumo 27,8778000

Republica Oriental
A Republica Oriental conta 10,810

proprietários dous terços dos quaes são es-
trangeiros.
3400 orieutaes.
3900.. italianos.
182° hespanhões.
1052 francezes.
164 inglezes.
92 àllemães.
91 portuguezes.
150 argentinos.
60 brazileiros.
44.. suissos.
I6 norte-americanos.
*•-. belgas.

africanos.
diuamarquez.
austríacos.
gregos.

norueguenses. !

\
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Imposto do

1882—1883
1883—1884......
1884—1885
1885—1886
1886—1887 l°e2°

semestres
1886 -1887 3" se-
mestre ,

1888.. ..."

gado
250,9239600
252,5709800
256,8829000
292,2929600

256,41936400

131,879^000
248,448^200

Imposto predial na capital '

1883  3,749,5589000
1884  3,902,5849000
1885  3,812,5889000
1886  3,942,7199000
1888.  3,987,9699000

Numero de prédios na capital
Edifícios Sujeitos d décima Livres

Sobrados 7,905 375
Assobradados. 4,404 42
Térreos 20,380 618

Total
8,280
4,446

20,998

Total. 32,689 1,035 33,724

I

Pequena cabotagem do Rio de Janeiro
em 1888

Procedência e destinos
Angra dos Reis, Barra de S. João,

Cabo Frio, Imbetiba, Itabapoana, Macahé,
Paraty, S. João da Barra, Sepetiba.

Nacionalidades
Brazileira.

Navios entrados

A' vela
266 com 24,887 toneladas e 1912

homens de equipagem,

A vapor
197 com 79,609 toneladas e 1739

homens de equipagem.

Navios sahidos
A' vela

266 com 24,838 toneladas e 1714
homens de equipagem.

A vapor H,. ...
200 com 81,865 toneladas e '4621 ho-

mens de equipagem. f

Saladeiros da Republica Oriental comparados
com os da Republica Argentina

Annos Rep. Oriental Bep. Argentina
Animaes morto! Anlmaoi mortoi

1876 625,457
1877 527,600
1878 677,026.
1879 556,500
1880 665,500
1881 576,170
1882 738,500
1883............ 704,400
1884 853,600
1885 647,029
1886 751,009
1887...... 499,554
1888 773,449

.551,443
862,500
572,500
539,000
491,500
399,000
434,500
365,100
316,800
610,700
480,900
327,208
467,450

BiMiographia

Recebemos e agradecemos.
Revista de Engenharia ns. 222 e 224,

contendo:
Estados-Unidos do Brazil—Explosão de

caldeiras, calçamento das ruas, electricidade,
estradas de ferro. As grandes vias de com-
municação, actos officiaes, noticias, etc.

Monitor Sul-Mineiro, ns. 985, 287, 988,
e989.

El Commercio dei I luta, n. 3,362.
The Rio News, ns. 48, 49, 50, 51 e 52.
0 Industrial (Vassouras) ns. 43, 47.
Correio Official, de Goyaz, ns. 

'43, 
44

e 46.
O Trabalho ( Alagoas) ns. 354, 355 e

357.
Gazeta daVictoria, ns. 326, 329, 328, e

329.
Boletim da União Industrial, Argen-

tina, n. 139 e 142.
O Trabalho Nacional (Rio Grande do

Sul) ns. 12, 13, 14, 15 e 16.
Boletim Mensual, Observatório do Me-

xico, anno de 1888.
La Espana Artística, ns. 68, 69, 70 e

72.
Boletin ãél Departamento Nacional de

Agricultura, de Buenos-Ayres, n. 21.
.. . í •>:<
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GacetàMedica, do México, ns. 15 e 16.
O Pombalence, ns. 17 e 18.
LAgricultura Illustraãa, n. 11,
Boletim da Alfândega do Rio de Ja-

neiro, ns. 23 e 24.
Almmigraçãb.n. 62.

_. Anales dei Instituto Agronômico, Ve-
terinario de Buenos-Ayres, ns. 32 e 33.

- Revista Sul-americana, ns. 21 e 22,
contendo—Felisbello Freire, padre Antônio
Vieira, e Gregorio de Mattos. Nova escola
de direito criminal. Norte histórico. Edu-
cação. Mensagem. Cultura poética. Como?
etc.

Resamen de Agricultura, Dezembro de
1889.

O Pombense, ns. 19 e 20. •
Boletim de Ia Sociedad Nacional de

Agricultura, n. 22.
Boletim da Sociedade Fomento, Fabril,

n. 10, anno VI.
O Goijano, n. 250.
II Brasile, Dezembro de 1889.
Associacion Rural dei JJruguay. :i. -a'ò.
O Dr. Nicolau Joaquim Moreira, reda-

ctor do Auxiliador da Industria Nacional,
agradece a todos aquelles distinctos collegas
nacionaes e" estrangeiros que dignaram-se
honral-ocom as suas publicações durante o
anno que acaba de findar.

Rendas Fiscaes e Revista dos Mercados

ALFÂNDEGA
Importação 3.909:967$'87
Exportação 76õ:322$535
Despacho marítimo 3:V315í"s444
Extraordinária 203:019*1191

4.913:624$957
Imposto de 30 % e sello 4:282$si3

_. .. 4.917:907$770depósitos 33:164222

Total  4.951:069$992
Recebedoria 804:565*1512
Mesa Provincial..  • 315:021$024

MERCADO DE CAFÉ
Entrarão durante o mez Saccas

Pela estrada de ferro Centra! do Brazil., 161 106Por cabotagem 33'370
Uo interior... 62^302

Total  256,778

Vendêrâo-se durante o mez Saecas
Para os Estados-Unidos 168,358

a Europa 96,^41 |
diversos jjortos 12,947

Total 278,146
Embarcarão durante o mez Saccas

Para os Estados-Unidos..'. 1(18,759
o Canal e Narte da Europa.. (17,363
.o Mediterrâneo  29,087

¦ diversos portos  12,937

Total ,. 278,146
Salih-ão durante o mez: 293,757 saccas ,

Con umo 6,000 ¦
Existência..,  196,453 ¦

VALORES
Café lavado máximo 1

» superior l"Mominaes
. l"bôa J

Ia regular  6$310
» Ia ordinária  6#170

2*bôa  64320
2" ordinária  51990

por peso de 10 kilos.

MERCADO DE CARNE SECCA
Existência a 15 :

Do Eio da Prata  2,380,000 kilos.

VALORES

No máximo  341 rs. por kilo
Em mantas e nova  400 »

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL

Aguardente 73 pjpaStAlgodão 59,719 kilos.
Assucar 19 200 ,
Café  9.6 6407 ,
Carvão vegetal  1.073,883 .
Couros salgados e seccos 201,536 »
Farinha de mandioca 1 70g ,
£eiJâo 10*714 •
í""10. 259,349 .
Madeiras 41719 ,
f\\ 10,214 .
£ül^lho 3,720 ,Queijos 120,929 .
loucinho 131,984 ,
Diversos 1.036,040 .

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO PELA
ESTRADA DE FERRO LEOPOLDINA

gaf.é,  2,812,565 kilos.
F««âo  207,688 .
M'11"0  316,040 ,
Diversos  - 404,019 . '

GÊNEROS TRAZIDOS AO MERCADO POR
CABOTAGEM

AbacaxÍ3 3,110 unidades.Aguardente 9 voiumeg>
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Aguardente... 1,510 pipas.» ¦ • • 41 barris.
Algoião... 145 volumes.

. (óleo de) 31 gariafões.
. » (em rama) 195,181 kilos-

Amendoim 624 sacos.
Arrcios 14 volumes.
Arroz 2,400 sacos.
Asnupar 78,8<"8 .
Azeite de amendoim 20 volumes.
Bagas 704 .
Bauha 131.806 kilos. .
Barbatana 3 volumes.
Betas '.. 982 »
Biseoutos 21- »
Cadeiras 22 »
Cajurubeba 20 »
Cambará 120 »
Canjica 92 sacos.
C rnaúba (caroços de) 2 volumes.
Ciiriie salgai 5 »
Cannas ., 2 •
Cavalos 5 unidades.
C bolas 95,198 resteas.
Cera 24 volumes.
Cerveja 39 •
Chapéos de carnaúba 34 »
Charutos '. 623,000 unidades.
Chioutes 2 vo!umes.
Cocos 13,800 unidades.

» 2 624 volumes.
Colla 136
Couros preparados 20 »

• seccos 157 unidades.
Doces 115 volumes.
Elisir cabeça de negro.... 25 »
Ervilhas 447 sacos.
Estopa 75 volumes.
Farinha 1,717 sacos.
Favas 1,075 »
FeijSo 3,067 >
Flechas 1,750 unidades.
Frutas 30 volumes.
Fumo 2,183 kilos.

. em folha 40,180 .
Gomma 53 volumes.
Jacarahdá 745 couçoeíras.
Lã 44 volumes.
Lenha 132,800 achas.
Linguas 105 volumes.
Lintruiças 7 •
Madeira 492ds. de taboas,

> 1,108 peças.
» 3,500 duziae, ripas.

Manteiga 6,927 kilos.
Mastros. 12
Mate 549 volumes.
Mel 114
Melado 72
Milho 5,554 sacos.
Mustarda 5 volumes.
Oieo de mocotó 50 •
Ovos 170 ¦
Palha 60 .
Palmitos 18 unidades.
Peixe 180 volumes.

> 2,100 unidades.
Piassava 1,327 volumes.
Pinho 104 toros.
Polvilho 80
liemos 7 unidades.
Besina 2 volumes.
SabSo 30
Sabonetes 17 >
Sal..-..,.-.,  1,527,334 meios.

Sola. 7,762 peças.
Tecidos. 136 volumes.
Tomates 85 •
Toucinho 12,4 85 kilos.
Tucum 25 volumes.
Vinho........ 44 »

MERCADO MONETÁRIO
Metaes

Soleranrs.

Fundos públicos
1* QUINZENA

MÁXIMO

9|300

Z QUINZENA
MÁXIMO

Apólices
Emprest. Nacional de 1868.

de 1878.
. de 1889.

974*2000 9601000
1:030*000 1:100*000
1:010*000 980*000

98»/0 911/,

LETRAS HYPOTHECARIAS
Banco de Credito Real do Brazil 5%.. 83 87

. 6%.. 86 86
. de Credito Eeal de S. Paulo 99 99

Predial 75 71

acçSes
Banco Agrícola 44$000 40$000

Aux liar 46$000 44$000
do Brazil ' 270*000 271 

$r,00
Colonisador e Agrícola. 53$00O 46|000
Commercial "..', 256$000 26O$00O

• 2" ferie... 85$000 85$000
Commerciantes 40$000 41$000
< omrr ercio 240*000 250$000
2" serie 80$000
Credito K. de S. Paulo. 701000 70$000

. 2seie ;. 16$400 !-0$000
Del Crcdere 292$0OO 290$000
Constructor 49$00O 42$500
Industrial 201$000 200$000
Intermediário 10C$000
Lavoura de S. Paulo,., 120$000

do Commereio. 50$000 50$000
Mercantil de Santos.... 16fi$000

» 2* serie.. 70$Ü00
> dos Varegistas 300$000 198$000

Nacional 93$000 76$000
Pr pular 120$000 120$000

. 21 serie 90$000 90$000

. de S. Pulo.... 15$000
• de Taubaté..,.

Predial -
do Estado de Minas

Geraes 75*000
Rural 330$000 330$000
Rio de Janeiro.. 42$000 40$000
Sul Americano 42$000
Territorial
União de Credito 43$000 41$000

Caixa de Credito Commercial 12:$000 125$000

CAMBIO
Sobre Londres, dinheiro por
1*000 27 3/8 ma-simuiri

Sobre Pariz, franco 347,351
« Hamburgo, marco 428,432 '
» Itália, lira... 348,352
» Portugal 199,200%
• Nova-York, dólar 1820,1840
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Industria Nacional
PATENTES DE PRIVILÉGIOS

Acidilicados das gorduras.. 132
Aguardente (Desinfecçío)... 12
Arma de fogo.. 36
Arroz (Beneficiamento do). 39
Baterias de gaz 132
Barro petreficado. 251
Borracha 181
Café (Beneliciamento do) 39,

88 109
Carboradores 108
Carimbador automático.... 203
Celleiros 274
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Fabricas. ". 131
Força motora.. 18;
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das de Ferro 88
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Tecidos impermeáveis 273
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Vulcanisação de borracha. 181

Noticias industriaes
A

Abaca 185
Acidez dos vinhos 277
Ácido chlorhydrico 40
Ácido sulfuroso 42
Aguardente 112
Álcool 19

» defrutas. 250
Algodão  111 208

» do México 256
Amendoim.... 278
Analyse 185

» do solo..." 18
Aphorismos 90
Argamassa ^. 67
Arroz  85 278
Asclepsias 112
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!!>¦,-;- B

Banana 137
Batata 18
Baunilha 8
Betumes 11

C
Caldeiras 66
Cambio 136
Canna de assucar 186

Caramel 18
Cavallo 67
Chá 161
Cigarros..': 68
Clarificação 207
Colorido cerâmico 41
Coloração da aguardente... 112

» do cobre 277
» da madeira 18

Conferência.... 136
Cultura dos fruetos .... 60

¦ ¦'£
D

Dessecacão...., 137
Dissolventes 111

E
Electricidade '. 200
Enxerto lli
Explosão C6

F
Falsificação da carnaúba... 18
Ferragem 111
Fértil isantes 137
Fertila 91
Figos 161
Filtradores 111
Fumo 19

G
Gaz 67 117
Glycerina 67
Gossypina 208
Graphite 113

H
Hydrogeneo 67

I
Illuminação 111
Impermeabilidadé 186
Industria sericicola 19
Instrumentos de aço 208

L
Lã 41
Leite  186 277
Ligas fusíveis .¦ 219
Linho 186
Luz de Welsbacli 234

M
Maoqui 278
Madeiras 137
Malachites 277
Manchas de ferro 41
Marfim argentino 111
Medidas electricas 207
Metallurgia 112
Milho  18, 66 185
Moléstia da batata 18

N
Nodoas 17
Nova Zelândia....' 186

O
Oleo  Ul 255

» de amendoim 274
Ossos .- 162
Ovos 186
Ouro 208
Ozona 207

ca

p
Palha lei
Papel de canna de assucar. 278

» Gampi...'. '. 208
» Japonez 276

Paredes 186
Pássaros...  67
Pesos..  67
Paios 207
Petrificação ,. 137
Pilha de BoufJfet 277
Pinturas 184

» mtiraes 161
Plantas alimentícias 91

» feculentas 208
Platiuagem  41
Porceliana  41*

Q
Quebracho 191

E
Ração  91
Rá mie 185
Refinação m
Rolhas 254

» impermeáveis 207
Roseira  19

S
Sacos de papel  67
Solução salinas 185
Sorgho....,  136 278
Sulfato de ferro "". .. 91

T
Trigo '.. 136 161

» arroz  18
Turfa  67

V
Verniz 110
Vinha  91 185
Vinhas gigantescas 277
Vinho branco  41
Vinhos artiticiaes 10 e, 117

» com passas 112
Violino 110

Dados estatísticos

A
Aço "... 113
Aguardente 22
Alagoas 42
Alfândega 22, 112, 163, 186.

210 e.i 235
Algodão 93
Assucar 20, 92, 93, 210, 254

258
Aveia 42

B
Batatas 42
Beterraba ¦... N 258
Brazil 210 259
Buenos-Ayres 113

C
Cabotagem 20 21
Cabras..' 209
Café 20, 22, 92 257
Califórnia 113
Capital Federal 119,210 e... 236
Casa da Moeda do Brazil.. 284
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Casa da Moeda do México.. 138
Cereíteç... 258
Gevâda... 42
Chile..:;.. 188
Circulação monetária 138
Cüirtroercio..-,.... 9i, 2&8 280
Companhias agrícolas 257
Consumo alimentício 91
Cultura ingleza...'. 42

Diamantes. 42

E
Engenhos contraes.,..;... 257
Ensino primário.... 113
Estados-Unidos da America

do Norte 138, 138 258
Estados-Unidos do Brazil

138 186
Estatística Zooteclinica 138
Estradas de Ferro. .. 209 280
Exportação agricola 210

» de productos 08
138, 103, 183. 210, .66 e.. 259

Exposição Argentina... 379

Fabrica de tecidos.'
Ferra ,..
Folha de Flandres.
Forças motoras.,..
França 13ú o 

Gado  209 e
li.z ,....,.

257
113
Í09
92

258

279
110

H
Hespanha e Brazil  163

.Iluminação publica.
ImmigràçãOi
Importação 20, 188, 210 e
industria assucareira

» farinheira
» franceza |.
» pastoril

Instrucçao...;...

Lavoura.
Lupulo...

M
Meounica agricola
Metaes preciosas
Mortalidade
Movimento marítimo.

236
43

259
162
280
163

43
258

187
42

279
43
21
21

¦ N
Navegação  21

Óleos francezes..
Ouro....
Ovos42e

Pão
Papel-moeda inglez.

258
92.

9.
113
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Productos 68 e,...,
Progresso Zooteçhnico.....

Q
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279
257

68
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138

43

R
Rendas 210
Republica Argentina 142,

209 250
Republica da America
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Republica Oriental 258

¦ -« 
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Seda. 258
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Tan 66
Tecidos 212
Terrenos salitrosos 67
Tinta indelével 45

« parasinetes 66
Tonka 164
Topinanibour 44
Trevo 138
Trigo 139 e.. 213

V
Vaccas leiteiras 47
Vapor d'agua 115
Vasilhame 280
Vidro 116¦ Vinho (extracto)

Dados estatísticos

Abastecimento d'agua  189
Aguardeme  22

Alfândega 46
« da capital 214

Alagons 68
Algodão 45, 68, 69 190
Amazonas 68, 116 190
Animaes vivos.... 68
Arroz'93 28i
Assucar 22,45, 69 190
Azeite doce.. 214

6
Bancos dos Estados-Unidos 236
liens dc raiz 214
Borracha 68,93 e....; 116

C
Cabotagem 22 283
Cacáo 93
Café 2i, 70, 117, 168 236
carne secca 22 94
Carvão belga 16t
Casa da moeda 261
Cereaes 166
Cevada 282
Combustores 189

D
Divida externa do Brazil. 105

E
Emigração italiana 261
Espirito-Santo 91
Exportação 46,68 93
Exposição do Pariz 190
Estrala de ferro 12, 166.

182 235

F
Farinha de trigo 94
Força motriz a vapor 190
França e Brazil 118

G
Gado 45,140, 214, 238,e.... 26»
Gêneros 22

I
Immigração 68, 117 189
Imposto 69 283
Importação 68e 2 4
Incêndios 189
Industria têxtil 46
Inglaterra 68
Inválidos ns

L
Lã 118 169
Leite 45

M
Maceió 46
Maranhão 69
Marca de fabricas 189
Matança de gado 166
Metaes 237
Moeda de prata nsMoedas 337

N
Navegação de cabotagem... 94
Navegação de longo curso.. 117

Objectos ali mentidos...... »»
Operárias 0R?
Ouro nos bancos 239 -">¦-

p
Papel moeda 161 238
Par,u;8, 93 »*
Paris Il
Passas ~«
Parques A?
Patentes americanas -"»
Penedo ™
Phosphoros \°°
População •••• xy
Porcos nos Estados-ünidos 281
Prédios *°*
Prata 2°*
Producção agrícola 68 e.... «»
Produetos 46e f>
Produetos brazileiros n>
Produetos chimicos G8
Produetos exportados 140

Q
Queijos 4&

R
Recife 45
Registro de incêndios 189
Rendas arrecad adas 117

» da alfândega do Rio
deJan iro 140

» do Ceará H7
» Rio-Grande do Sul. 46
» Rio de Janeiro 93 117

Republica Oriental 262

S
Safra.de café 93
Sal 282
Saladeiros....'. 263
Salanos 282
Suissa 45

T
Tabaco 60
Telegraphia 189
Theatros 69
Trigo 09 282
Tunneis 46

U
Uruguay 45 262

V
Vinho 69, 118 
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