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RELATÓRIO APRESENTADO AO EXM.° SR. DR. JOSÉ PAES DE

CARVALHO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, PELO DI-

rfkCTQR DO MUSEU PARAENSE.

Sr. Governador.

i\ *'

Tenho a honra de remetter-vos, com este officio de trans-
missão, o relatório sobre o Museu Paraense de Historia Na-
tural e Ethnographia, relativo ao anno civil de i.° de Janeiro
de 1897 a i.° de Janeiro de 1898. E' o quinto de similhantes
documentos que dirijo ao primeiro magistrado do Estado,
desde que assumi a clirecçao do estabelecimento, o primeiro
porém, que vos entrego durante a vossa administração.

Rejubilo-me sinceramente com a convicção e certeza, que
obtive desde os primeiros dias da vossa administração, que
o Museu estadoal poderia, de espirito tranquillo, olhar para
o seu futuro e que a intensa attenção do governo, da qual
o tão joven instituto tanto carece, ser-lhe-ia proporcionada
sem diminuição durante a nova era. Com viva satisfação ou-
vimos de vós as animadoras expressões que repetidamente
nos dirigistes e que envolviam plena garantia, que o Museu
continuava a ter seu baluarte no poder executivp do Estado.
Espirito lúcido e intelligencia privilegiada, madurados ambos
em viagens longinquas e prolongada residência nos maiores
centros de civilisação, benéfico contacto pessoal e vivo com
os representantes da sciencia, vós nos garantieis logo todo o

Ui ."'

FASC* l—VOL* III — (bOL*DOMU8. PARAENSE)
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* • i «o ronsolidação e no desenvolvimento do

_&**&&%&*% p-te do parcntosco espm"

^'pr^sional dc 
^^ufo^gan. Ca Real So-

Vós, Sr. Governador, f^estesvãí a sua impressão
ciedade de Zoologia, em Londres resurm ^ ^
e as dos seus emissários acerca do »u«® «Flores-

toria Natural e E^^^^ftSSSSSíélr cidade .
oente estabelecimontc «'-'^^ 

^dmen.o' publico a
européa» e nao hesito em levar a

vossa expressão Ç^/^Tàâb glorioso!»Museu ainda um futuro bastante mais g
Saude e fraternidade. .
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Belém, i.° de Janeiro de 1898.^
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Ediflcios e terrenos do Museu
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n fe^n maís importante a enumerar entre os que se re- . ,:
O facto mais imporia duvida um passo deci- ,.¦¦•,;.•

lacionam com este <*pto\o™t™to*w contidos ao '
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.» ^ Maio de ,8o7, e é do se-

guinte theor: ...( .;

LEI N.° 499 DE 15 DE MAIO DE 1897

Pormidera de utilidade publica, a área de terrenos situa- •

dos cníe a cstda da Independência, travessa , de Jane«ro

6 
TconíeSTÇSivo do Estado decreton e eu sane

ciono a seguinte lei: .. ¦
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Relatório de 1807

ARTIGO i.°—Fica considerada de utilidade publica, para
o effeito de desapropriação, a área de terrenos situados entre
a estrada da Independência, travessa 9 de Janeiro e estrada
da Constituição, contíguos ao Museu Paraense, para alarga-
mento deste, de conformidade com o plano dc sua actual
organisação. ,

Art. 2."—Para oceorrer á despeza com a desapropriação
fica o Governador auetorisado a abrir o necessário credito.

Art. 3.° — Revogam-se as disposições em contrario.
Mando portanto, que seja cumprida fielmente a presente
lei. *

Palácio do Governo do Estado do Pará, 15 de Maio de
1897, 9.0 da Republica.

- ¦ 
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. DR. JOSÉ PAES DE CARVALHO.

. EGYDIO LEÃO DE SALLES
* '* Secretario interino. .

;¦)'¦'

.. a . .. .3&

.

,.-

•i ¦

.

¦

, .,

No orçamento em vigor para o actual .exercício financeiro
de Julho de 1897 a Julho de 1898 o Governo outrosim propoz
e o Congresso acceitou lima verba especial de 30:000^000,
destinada a dar um principio a esta desapropriação, na forma
por nós lembrada no respectivo progfamma do relatório an-

! terior (pags. 34 e 35). Tencionando-se activar a realisação da
desapropriação, o Governo nomeou em Agosto uma commis-
são de avaliação, composta dos Drs. Henrique Santa Rosa,
director das obras publicas e Victor Maria da Silva, inspector
das águas-de Belém, encarregada de examinar e taxar es-
tado e valor dos prédios e terrenos que sob n.°.*i mencionei
no relatório anterior; a saUer: Rocinha e pfedio do Sr. Ma-
noel Alves da Cruz, 24 estrada da Independência (1 parcella)
e prédio, venda, do Sr. João Ribeiro de Miranda, n.° 34 á
rua 9 de Janeiro (1 parcella). Esta commissao veio, estudou
o assumpto e ella ha muito deu .conta ao Governo do resul-
tado da sua missão. Tendo a desapropriação da área com-
prehendida entre o Museu por um lado e o resto do quar-
teirão até á travessa 9 de Janeiro tomado a feição concreta
de lei estadoal, não havia de facto nem um momento a he-
sitar-se sobre o modo pelo qual ella deveria começar. For-
mando a rocinha do Sr. Manoel Alves da Cruz (na nossa
planta figurada com o n.° 1) uma ilha encravada entre a
frente do Museu e a horta anterior (11 do nosso mappa), ar-
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rendada ao Museu Paraense pelo Sr. coronel Silva Santos,
constituo ella um obstáculo, cuja urgerit. remoção e de toda
necessidade, para poder o Museu cxtendcr o horto botânico,
tao acanhado, na frente até a esquina da travessa 9 de Ja-
neiro e lateralmente até a vencia n.° 43 da mesma travessa.
Emquanto simples inquilinos (a casa pertencente a dita roa-

. nha é residência, por ora, de serviço do chefe da secçào bo-
tanica e do auxiliar da secção zoológica) os trabalhos de nar-
monisação entre frente do Museu c frente do restante do

quarteirão, não podiam ser encetados pelo Museu, pois esta
harmonisação não convinha de modo algum antes que o es-
tabelecimento fosse dono e proprietário do solo. Se desta en-
commoda situação já por si resultava a necessidade da des-
apropriação, uma outra, deveras insupportavel, nasceu do

procedimento do dono da rocinha, que fugindo por um lado
a qualquer tentativa de um compromisso mutuo e pacto em
regra, constituiu desta tendência um meio para exigir arbi-
trariamente a todo momento alugueis mais exorbitantes do
Museu. E' preciso pôr um fim a esta especulação e quanto
antes. E é bom que a directoria do Museu Paraense diga a

plena verdade ao estado: se a rocinha em questão tem va-
lor, o que não contestamos, este valor consiste no terreno,
mais não na casa, que se acha em péssimo estado de con-
servação e que com as suas paredes pensas e rachadas, soa-
lhos podres, ameaça próxima ruína, de forma que convinha
antes o seu radical arrazamento do que qualquer concerto,
porque concerto, lá não ha mais. E' como casa térrea, habi-
tação anti-hygienica e, (os factos relativos á saúde dos nos-

-sos collegasacima referidos o provam infelizmente), insalubre
para quem não tiver constituição de batrachio.

A venda n.° 43, sita a travessa 9 de Janeiro, é outro en-
clave incommodo, quer sob o ponto de vista material, quer
sob o ponto de vista moral. E visto que ainda não descobri-
mos re»sidencia de serviço para o porteiro, que em virtude
do regulamento deve ser interno, senão esta casa. é com bem
comprehensivel insistência que pedimos a libertação do Mu-

*» 1 * fl  .-11- _ _ *.~ -. ~.^_^~. ^ _.-,-,;*< -, ,-"I - -.—,<-*-. «*. 11 *. f .,seu de um verdciut-i-o üciyeiiü, 6 a liicorporciyciü u.i í__ioa, auaõ
tosca e de esthetica negativa, para os fins do Museu esta-
dual. No futuro será inevitável cogitar-se na construcção de
uma residência de todo apropriada para o porteiro. Em geral
afigura-se-me um dos maiores desideratum do Museu o au-
gmento de moradias hygienicas de serviço, obedecendo a um
certo plano de harmonia architectonica, para o pessoal. Evi-
tar-se-iam desfarte contradicções com o regulamento e o es-
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pirito do estabelecimento, muitas das queixas actuaes sobre-
tudo do pessoal administrativo subalterno desapparecenam c
bastante ganharia eom toda certeza a disciplina.

A residência dircctorial continua na casa n.° 40 (IV da
nossa planta) sita á rua 9 dc Janeiro c com accesso interno
aos fundos do Museu. Faz parte dos prédios e terrenos que
pertencem ao Sr. coronel Silva Santos (6 parccllas). Soffreu
algumas modificações e melhoramentos internos e externos,
estes últimos sobretudo dizendo respeito á drenagem das águas

pluviaes, postulado hygienico. Cada vez mais convicto estou,

que o Museu estadual com a sua área e as suas dependera-
das muito deve desejar a continuação até lá dos exgotos
municipaes, que'dizem-me pararam perto da igreja de Xaza-
reth. Quero crer que este meu pedido, formulado e assás re-

petidcTnos meus relatórios anteriores, como o outro relativa-
mente ao melhoramento da estrada da Independência, sejam
finalmente attendidos pela Intendencia Municipal; que ella
faça desapparecer do quarteirão museal a parte de insalubri-
dade, que possa ter sua origem na ausência de ligação com
os exgotos públicos e simultaneamente tambem o discrepante
contraste que eu já tantas vezes disse existir em relação ao
Museu de portas-á-dentro e portas-à-fóra ou entre o do Es-
tado e o da exclusiva competência cio municipio.

Quanto ás casas n.os 123 e 125 sitas á estrada da Cons-
tituição, hoje Gentil Bittencourt, continuam ellas a ser possui-
das por particulares, nao tendo sido applicado a ellas até
agora a desapropriação por lei, na qual ellas estão compre-
hendidas.

Relativamente ao Museu, propriamente dito, houve uma
única modificação maior digna de especial menção. Desde
muito fazia-se desagradavelmente sentir a falta de espaço na
anterior officina taxidermica (n.° 2 da nossa planta). Aucto-
risado pelo antecessor de V. Ex.a que numa visita ao esta-
belecimento se convenceu pessoalmente da alludida difficul-
dade, combinei com a directoria das Obras Publicas a cons-
trucção de íim chalet com um andar, de pedra e tijolos,

-«¦3^ ¦-.. 11-. , -,¦*- «dl qliltiuui UU CUia «O r>s-\+»r\r\—c.r^r^ rlof» Affi^nor. nyícfnnfne T»\w_cr. r\ nlnnn
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mas faltou a verba necessária. Entretanto a falta de espaço
cada vez mais se fazia sentir, de sorte que resolvi executar,
a custa do Museu, uma construcçao mais ligeira de madeira,
em estylo de barracão. Esta puxada ficou prompta em me-
nos de 2 mezes. Um pouco mais larga que o corpo das an-
tigas officinas, deu duas espaçosas salas e um quarto menor
central, servindo uma para a taxidermia, outra para os mis-
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teres do preparador de botânica. Tem luz electrica para os

freqüentes casos de prolongar-se o serviço ate a noite
Ouanto a luz electrica, fornecida pela Companhia Urbana,

secção de electricidade, houve durante o anno relatonal au-

emento para as novas officinas, por um lado, reforma radi-
cal dá primitiva installaçao, por outro. Responsabihsando-se
a dircctoria do Museu pelo primeiro, julgou dever oppor-se
todavia ao pagamento das despesas com a renovação da ms-
talharão Parece que a referida secção da Companhia Urbana
deixou cahir aquella descabida pretenção, em todos os casos
assáz manca quanto a seu fundamento jurídico e tendo alias
sido satisfactorio o ultimo funcionamento da installaçao ^ re-
novada e melhorado também o material (lâmpadas), conside-
ramos liquidado o incidente.

Relativamente ao edifício propriamente dito do Museu,
como ás dependências, foram dados os cuidados mais neces-
sarios para a sua conservação. Esta constituirá assumpto de
constante attençâo e exigirá maiores despesas com o cresci-
mento das dependências e a incorporação dos prédios ja ou
ainda não alugados ao Museu, mas todos comprehendidos na.
desapropriação. Peço que os meios sejam dados para poder
tratar da conservação e suecessiva adaptação com o zelo e
esmero devidos.

E' a falta de espaço, de dia a dia crescente o peior dos
males que actualmente nos opprime. Todo o espaço existente
no edifício está aproveitadissimo até o ultimo canto, nào ex-
ceptuando os próprios corredores. Se sereno fosse o aspecto
dos dias vindouros para o Brasil e prospero o seu próximo
futuro, de maneira que sem receio e acanhamento podesse- ,
mos pronunciar todos os desideratum relativos ao estabeleci-
mento, cuja direcção me é confiada, francamente diria: que o
Museu Paraense precisa antes de tudo de um segundo edificio
igual ao existente.

Jardim Zoológico
¦*?--.
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Prospero sempre o estado deste annexo do Museu Pa-
raense, que de especial sympathia gosa por parte do publico.
Já no relatório anterior dissemos que esta indicação do gosto
popular parecia-nos digna de ser acompanhada até um certo
ponto e assim continuou-se também durante este anno a acti-
var as obras anteriormente mencionadas e apenas principia-
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das como uma ou outra modernamente concebida. Entre as

primeis devemos em primeiro lugar mencionar o edifício

Sos animaes carnívoros, que durante este anno reatonare-

cebeu o engradamcnto de ferro (parede lateral e tecto, alem

das paredes1, separatorias internas) para as duas aU*£ » tor-

res lateraes e bem assim encanamento d água e exgo te.para

cada separação de jaula. O acabamento desta obra oppoz-nos

aSSSSSdas miis sérias, o frustadas foram tornos,
sas previsões quanto ao tempo necessário e custo P™^el
e a fortes exigências a um e outro respeito vio-se sujeita a

nossa paciência, que por vezes esteve prestes a cxgotar-se.

Etiinrn está prompto para receber seus inquilinos este nota-

vel edificio, cuja historia nos causou nào poucos desgostos e

momentos amargos—tantos, que faltar-nos-ia força e pacien-
cia para uma repetição de semelhante commçttimento. 3Suma

das vistosas torres lateraes ganharam os símios uma residem-

cia esthetica e que lhes proporciona as necessárias condições
de espaço e arranjo interno para poderem desenvolver e os-

tentar ao publico a sua mestria na arte gymnastica A outra

torre é habitada pelas araras, adornos da aviaria das mattas
amazônicas e que também somente agora podem apresen-
tar-se aos olhos do visitante com todas as vantagens quanto
á brilhante plumagem e á graça dos seus movimentos no ar
e nos paus seculares, que tanto nós lhes admiramos no es-
tado de liberdade incoacta. Como uma tela produzida por
mão de mestre, perde ou ganha no seu effeito conforme as
condições mais ou menos idôneas de luz, collocação e moldu-
ra, estas obras de arte da natureza também necessitavam de
um modo apropriado de exposição. Acompanhamos no Para
esta justíssima tendência, que se nota nos estabelecimentos
congêneres do Velho Mundo. Em ambas as alas intermedia-
rias entre a grande jaula central das onças e as torres late-
raes, crearam-se grande numero de confortáveis habitações

para animaes carnivoros menores e outros quadrúpedes que
exigem precauções especiaes, devido ao costume de cavar,
roer e desertar.

Completou-se também em relação ás obras de en grada-
mento o importante e original terrario para grandes reptis, a

que alludí no relatório anterior. Outra vez principiamos a res-

pirar, quando também alliviados deste pesadello tão oppres-
sor relativamente a sua execução pratica. Hoje presta ex-
cellentes serviços, que nos consolam da fadiga causada e
firmemente creio que não ha visitante do Jardim Zoológico
annexo ao Museu Paraense, que não tenha expressões de
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pleno e indiviso louvor acerca destes dous capitães molho*
ramentos. A

Inteiramente novo em concepção e execução e a granete
casa para aves de rapina, que hoje se vê no lugar dos dous

canteiros centraes, visíveis no quadrante ajardinado sito ao

lado direito do viveiro (h). Veja-se a nossa planta anncxa.
Desde muito faltava esta construcção, indispensável tanto para
a liberdade de locomoção e a hygiene dos inquilinos, como
necessária para um optimo de visibilidade para o visitante.
Nada mais triste e contrario ás leis da natureza que engaio-
lar os soberanos do ar, como a magestosa Harpyia e o va-
lente Urubú-rei em compartimentos estreitos, onde as dimen-
soes acanhadas nem uma vez lhes permittissem extender m-
teiramente as suas poderosas azas. «Nobiesse oblige» diz o

provérbio. Resolveu-se construir um pavilhão alto e espaçoso,
.de circumferencia em fôrma de polygono regular e tecto
abobadado, com feição de cúpula. E' obra ligeira, com engra-
damento de acapú e tela de arame pelos lados, cobertura de
zinco e alicerce de pedra e tijollo. Vantajosamente se apre-
senta o aspecto deste novíssimo acerescimo do Jardim Zoo-
lógico e optimos serviços vae desde já prestando, visto que
as condições do espaço permittem reunir maior numero de
rapineiros, dos quaes antes cada um exigia acondicionamento
isolado em pequeno viveiro separado.

A offerta generosa de novas Antas exigio certas moclifi-
cações no respectivo cercado b (veja-se a planta), que con-
sistiam em cerca divisória e construcção de mais um grande
tanque cimentado. Originando-se um inconveniente hygienico
pela estagnação das águas pluviaes no lago central do cer-
cado dos veados p (da nossa planta), houve necessidade de
dessecal-o e de drenar não somente aquelle cercado, como
ps outros do lado esquerdo (n, 1, i), ligando-o com o novo
exgotó principal interno da área do Museu.

Não se encetou ainda a prolongação dos cercados para a
parte posterior, que dá para a rua da Constituição (veja a
Planta), e a adaptação desta área para os fins do Jardim Zoo-

J ogico. Não somente-4iaQ4_Quv^-QS^me_Q^ esta
tarefa, como ainda não se fez sentir propriamente uma ne-
cessidade imperiosa. E embora concorde que aquella parte
posterior nao é bonita no seu estado actual, devo comtudo
ponderar, que não se pode fazer tudo de uma vez, sobretudo
com recursos limitados como são os do Museu. Não quero
deixar de mencionar que S. Ex.a o Sr. Governador por oc-
casião da primeira visita ao estabelecimento garantio espon-

¦B ri !-Ai 1,
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taneamente o auxilio do governo estadual P^ raf^r^
tes fundos do Museu, mormente de muml-o com aquillo que
deve ser uma aspiração lógica e natural do müseu^ma es-

tação modesta ou parada, própria do Museu, da estrada de

ferro de Bragança. . ^ , • *„
Sobre o movimento havido no Jardim Zoológico orienta

a synopse dos inventários mensaes. Existiam em:
'; *

(i897) 394 indivíduos representando 127 espécies
Em I.° de Janeiro

» i.° » Fevereiro
» Março
» Abril
» Maio
» Junho
» Julho
» Agosto

l.° * Setembro
i.° » Outubro
i.° » Novembro
i.° » Dezembro
l.° » Janeiro

»

»

»

»

»

i.°
i.°
l.°
I.0
l.°

»

*»

(1898)

445
422
422
419
421
422
433
4*5
4i5
414
412
412

»

»

»

»

»
*»

»

»

128
127
127
I2Ó
129
130
130
132
J32
l3°
129
129

»

»

»

»

**

»

»

Uma comparação do inventario dos diversos mezes deste
anno relatorial com a respectiva synopse do relatório ante-
rior para 1896, dá um resultado que pode talvez causar ai-

guma estranhesa e julgo ser dever meu apontar insistente-
mente para a verdadeira causa deste phenomeno e evitar
assim interpretações errôneas e menos justas para com a boa
vontade e o zelo da directoria. Consiste na circumstancia de
ter ficado numericamente quasi estacionado o inventario deste
annexo do Museu Paraense e de ter falhado um augmentp

proporcional, na duplicação do inventario de 1895 e na tri-

plicação approximada, quanto aos indivíduos. (Relatofijo de
1896, pag. 11). A causa deste phenomeno que sinceramente
lastimamos, reside quasi e exclusivamente na insuficiência dos
meios orçamentários decretados. Estes meios teriam sido, nao
o negamos, regulares em tempos normaes; mas nos tristes
dias que atravessamos, neste periodo de inaudita e quer nos
parecer desproporcional e não assás motivada — depreciação
do meio circulante, a situação do Jardim Zoológico tornou-se
assás precária, pelo facto da carestia ascendente dos viveres
e gêneros alimentícios, com a sua fatal marcha inversa a
queda do cambio. Milho, arroz, feijão, carne, peixe, pão su-
biram pelo menos um terço do anno anterior, não falando
de outros gêneros usados nos estabelecimentos congêneres,
onde a differença foi mais sensivel ainda. Tendo encarecido
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o sustento de um determinado quantum de animaes vivos
por causas alheias á esphera das nossas faculdades e poderes
administrativos, tendo tambem custado mais a conducção dás
obras encetadas neste annexo e acima descriminadas do que
tínhamos previsto no nosso esboço orçamentário, permane-
cendo por outro lado rijos e inalteráveis os moldes orçamen-
tarios decretados, forçosamente devia cessar aquelle principal
symptoma de desenvolvimento e de progresso —a tendência
para o augmento numérico. Conformando-nos com a situação
fatal, nao nos restava outro remédio senão tratar pelo menos
de conservar o statu quo. Foi o que fizemos e um desapai-
xonado exame desta nossa argumentação é o que desejamos
por parte daquelles que mais theoricos que práticos, querem
sempre e por toda parte ver um máximo de resultados com
um minimo de recursos.

Se eu digo que me repugna a idéa de diminuir a ração
diária dos nossos animaes, creio que me acompanharão todos
os homens de bom senso. Estou inteiramente no terreno do
preceito biblico que diz: «o justo se compadece do seu gado»
e não cogito em remover-me jamais deste terreno.

Aquelles que ainda não tiverem comprehendido e adivi-
nhado onde nós pretendemos chegar com o Jardim Zoolo-
gico, ou que julgarem e temerem que dominados por uma
cega febre de progresso e de augmento sem alvo bem de-
finido, queremos augmentar illimitadamente este annexo do
Museu Estadual, respondemos calmamente que erram. Tran-
quillisem-se; temos alvo e fim bem definidos diante dos olhos.
Estes acham-se claramente expressos no espirito da creação
e organisação do Museu Paraense, cujo programma de traba--
lho culmina nas duas palavras: «Natureza amazônica». A re-
presentação condigna portanto da «Fauna amazônica», em
exemplares vivos das suas formas mais características e sa-
lientes, eis fielmente applicada a regra geral ao caso espe-
ciai, e definido com nitidez o programma do annexo em quês-
tão; eis satisfactoriamente circumscripto, pela viva força da
letra da sua lei básica, o seu terreno. E não tenham medo:

-as próprias dimensões-da^-lrea-do-Jáiiseu Estadual,-disponU
vel para os fins deste annexo, apressam-se em oppôr uma
barreira invencivel a uma tendência eventual de augmentar
illimitadamente o Jardim Zoológico do nosso Museu. Perten-
ceria tambem ao reino das utopias theoricas, a esperança de
poder-se reunir jamais simultaneamente a collecção completa
dos animaes amazônicos que devem entrar nesta cathegoria;
a perfeição da série nunca seira absoluta, mas sempre relativa

..**•
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e só sucessivamente nos poderemos approximar do.alvo, d*

selado Mas restringirmos o numero de animaes, emquanto

Ttaje femilias inteiras ainda nio tiveram soa representa-

Jo neste annexo. parar em meio ««^"_£__%
do Dro_ramma e do destino deste annexo, seria falseal-os.

A propgr a magestade do original obriga-nos a um esforço

maxTo do noL eommettimento de V^_*___^£
publico uma copia condigna e ninguém me co. testar que
seria péssimo serviço prestado á reputação de uberdade^ da

. natureza amazônica, se não tivéssemos a efferecer aponte

de fora cousa melhor do que umas miscrandas caricaturas

minúsculas de Jardim Zoológico e Horto Botânico
Houve novamente durante este anno relatonal diversas

entradas em animaes, dignas de especial menção, na rfaiona,

em forma de doações. Entre estas destacaremos nominal-

mente as seguintes:

Dr. José Paes de Carvalho: i Anta grande, i Maracajá
e i Macaco barrigudo.

Dr Augusto Olympio: i Lepidosiren em álcool.
Senador M. F. Machado: i Lepidosiren em álcool.
Pereira & Irmãos: i Anta viva (Rio Pauhiny).
Commandante Caldas: 2 Maquiçapás vivos (A. Chuva).
Major Antônio M. Cardoso Barata: 1 Palamedea viva

(Monte Alegre).
Major Lourenço Valente do Couto: 1 Lepidosiren vivo.
Sr. Eduardo Pontet: 1 Anta viva.
Dr. Olympio Chermont: 1 Ema viva.
Sr. H. Cmok: 1 Anta viva.
Professor Ferro e Silva: 1 Chironectes minima.
Dr. Vicente C. de Miranda: 2 Lepidosirens em álcool, ja-

caré-assús vivos, etc.
Dr. Guilherme de Mello: 1 Nyctipithecus trivirgatus, vivo.
Sr. João Gualberto da Costa: 1 Lontra do rio Jary, viva.

Em perdas maiores e assás sensiveis temos a lamentar a
—^morte-da-onça-^ermelha^q-ue num mesmo dia morreu com

uma irará, um maracajá e 2 coatis, ao que parece, em con-
seqüência de um pedaço de carne que nos foi enviado gra-
tuitamente.

Estamos resolvidos a modificar o actual systema de le-
treiros no Jardim Zoológico, substituindo-os por taboletas
esmaltadas com inscripções pretas sobre campo branco en-
carregando da sua execução uma fabrica que se oecupe desta

-.i\ - ; -'"'
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especialidade. E' não somente um postulado esthetico, como
também um allivio em tempo e seguramente ainda uma eco-
nomia material.

Entre as numerosas referencias lisongeiras a este annexo,
que da imprensa extrangeira e nacional chegaram ao nosso
conhecimento, destacam-se por seu peso e valor intrínseco as
pronunciadas pelo periódico «Zoologischer Garten» de Fran-
ckfurt a. M. (Allemanha), orgam dos estabelecimentos conge-
neres de além mar, pelos «Proceedings of Zoological Socie-
ty» em Londres (Inglaterra) e pelo periódico «íbis» orgam
da «British Ornithologists' Union» (Londres).

Horto Botânico

¦

f -: .
-,».. *•¦••

''ir

'. ..

i'.i';.

Dentro dos limites dos meios postos a disposição deste
segundo annexo do Museu Estadoal, o Horto Botânico esfor-

*****

çou-se fielmente em acompanhar com constantes melhora-
mentos a marcha progressiva do Jardim Zoológico.

Debaixo da zelosa direcção do Dr. J. Huber, chefe da
secção botânica, prospera visivelmente e cada vez mais im-
põe-se á attençao do publico tanto pelo lado esthetico, como
pelo lado da utilidade scientifica e pratica.

Quanto ao primeiro não ha quem não tenha elogios pelo
positivo embellezamento sobretudo relativo á frente do esta-
Delecimento contra a estrada da Independência, como pela
boa ordem e o asseio que por toda parte se nota. Os natu-
ralistas ¦ inglezes, que recentemente honraram o Museu Pa-
raense com a sua visita, pronunciaram-se, depois da sua volta
a pátria, na imprensa scientifica nos termos mais encomiasticos
sobre a surprehendente belleza do Horto como sympathica
moldura para o nosso templo da sciencia.

A sua utilidade scientifica resulta primeiramente da expo-
sição de exemplares vivos de representantes notáveis da flora

os seus letreiros. Com poucas horas de intelligente exame
deste annexo, lucra o visitante em conhecimentos positivos
acerca da flora pátria mais do que pela leitura de todo um
manual de botânica, caso houvesse tal manual com especial
referencia á flora amazônica. Em segundo lugar é o Horto
Botânico directamente o campo experimental para a secção
botânica do Museu, resolvendo-se até problemas importantes
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e interessantes ao mesmo tempo de 
J^*_#>_^>J*J*

gia vegetaes. Quanta cousa nova não ha aqui para clesen

^Multilateral 
é também a utilidade pratica deste annexo.

Um va to campo de aetividade abre-se. por «templo,^com a

acelimatação deF vegetaes, provenientes uns daim«JM 
^

tas, outros da zona dos campos ou ainda da do lajüe ma

gens de rios. Uns poderão interessar quer a 
^<fj™™

cumstancia de serem novos, quer a jardinagcm ornamenta,

por serem dotados de bellas folhas, bonitas flore e cresc-

mento peculiar, outros á industria, outros a mediema phar-
maceutica, outros á agricultura e ^Ivk^tura^e^iaa esta

infelizmente tão mal encaminhada por todo o BrasiL Ampla

oceasião de tornar-se praticamente útil, tem o Horto final-

mente pela necessidade que lhe provem da organisação do

Museu, de fornecer a ferragem, verdura e fruetas para o con-

sumo do annexo-irmão, do Jardim Zoológico que com seus

450 animaes precisa quotidianamente de quantidades bem con-

sideraveis destas cousas.
Não podendo ser emprehendida a adaptação dos terrenos

visinhos (designados na nossa planta com I, li, ni, IV) antes

que por desapropriação o Museu Estadoal fosse de facto dono
e proprietário do solo destes, ficaram naturalmente acanha-
das -ate hoje as dimensões do Horto Botânico, especialmente
em relação a collocação daquelles vegetaes que não toleram
freqüentes baldeações de um lugar para outro. Comtudo tra-
tou-se com bastante zelo e previdência da plantação de ar-
vores fruetiferas e vegetaes de ornamentação, do augmento
de sementeiras e viveiros, para não ser surprehenchdo pela
nova situação da posse effectiva do solo que um próximo
futuro, esperamos nos ha de trazer.

Cresceu e augmentou durante este anno o numero dos
vegetaes scientificamente classificados, cultivados no Horto
Botânico, e providos do competente letreiro. Muitas e muitas
outra vez foram as plantas, que em estado vivo foram tra-
zidas pelo chefe da secção botânica e o seu preparador de
excursões nos arredores da capital e de viagens e expedições
mais longínquas. Conforme o relatório seccional, Testa á lista
dos vegetaes cultivados no Horto:
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LISTAS DAS PLANTAS DO HORTO BOTÂNICO
(DEZEMBRO 1897)

BM. I. CRYPTOGAMAS

Fam. Selaginellaceas.

».

1. Selaginella Eviiliana.
2.

3-
»

»

Willdenovii Bak.
Uma esp. não determinada.

v..' 
'. . 

..
¦

Fam. Hymenophyllaceas.

4. Trichomanes Vittcwia DC.

Fam. Cyatheaceas.
¦»

5. Ahophila blechnoides Hook.
6. Uma esp. não determinada, «Avença

grande».

. *

"£"'•

Fam. Polypodiaceas.

7. Adiantum Aethiopicum L.
Adiantum 2 esp. não determinadas.8. |

9- I
10. Asplentum serralum L.
11. •Gymnogramme calomelanos Klf.
12. Hemionitis palmata L.
13. Nephrodium mo lie R. Br.
14. » subobliqiiatum Bak.
*5. jYg/fr /g r o lep is c 0 r difcrUiT Fresl.

¦

V'" \' ' "¦'' '

¦

'..

EI 

ò.

exaltata Schott.
Polypodium aitrezim L.

decumanum Willd.
Cayennense Desv.
lycopodioides L.

Pie ris cate data. ,
; » Victoriana.
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II. PHANEROGAMAS

A. GYMNOSPERMAS. 
'

Fam. Cycadaceas.

23. Cycas circinalis L.
24. » spec.

Fam. Coniferas.

25. A rate car ia brasiliensis Lamb. «Pinheiro».
26. Retinospora juniperoides.
27. Thiija oceidentalis L.

Fam. Gnetaceas.

28. Gnetum spec. «Ituá».

*>

*-'.'..'.:"- 

* 
¦.¦•:. ¦

.

B. ANGIOPERMAS.

I. Monocotyledoneas

Fam. Alismaceas. ;.¦¦¦¦ ¦ ;¦

.¦;¦

¦

29. Sagittaria montevidensis Cham. et. Schlecht.-,.•

Fam. Amarylidaceas.

30. Ag ave americana I., forma marginata.
31. Amaryllisspec.
32. Crinum amabile Don.
33. » undulatum «Açucena d'agua».
34. » spec.
35. Curculigo capitulata O. Kuntze.
36. Fourcroya gigantea Vent. «Pita, Crauatá
•37. Polyanthes tuberosa L. «Angélica».
38. Pancratium guijanense Ker-Gawl. ¦¦.-..?

».

%'¦': ¦ ¦ í**,' -' .''.«'
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ts?, Fam. Araceas.

¦

¦

% 
¦ " ¦'

'';'' *

*& '

^BmWFíi '¦ "

•V- 'm

Ijflfí*-*',

BflBí!Í.r*.

íllí >
. ¦:. .

uHy • i*0

39-
40.
41.
42.
43-
44.
45-
46.
47-
48.
49.
50.
5t-
52-
53-

54-
55-

56.
57-
58.
59-
60.
6.1.

Ortgicsii hort.
regale Lind.

Alocasia indica Schott.
x» var: mctallica. Schott.

» Sedenii hort
Anthurium crystallinum Lind. et André. ^

cymatophyllum (?) «Rabo de tatu».
nymphaeifoliiim C. Koch. et Bouche.

»

»* Rudg-eanum Schott.
Caladium bi color Vent. divers. var.
Dieffenbachia picta Schott. «Aninga para».

» var: Bates ei Engl.
» eburnea.

Se guine Schott.
Dracontium asperum C. Koch. «Tajá de

bra».
Monstera pertusa (L.) De Vriese. «Tracua».
Philodendrum squamiferum Poepp. var: afttartt*

ferum.
Philodendrum divers. spec.
Pistia stratiotes L. «Mururé».
Spathiphyllum cannaeforme (Curt.) Engler.
Syngoniilm Vellosianum Schott.
Xaníhosoma Lindeni Engl.

» Mafa/fa Schott var: blandum Engl.

CO-

- "

¦ Fam. Bromeliaceas

62. Ananas sativa Lindl. «Ananá».
63. » var: Porteana.
64. » » varie gata.
65. Bilbergia Leopolãii Morr.
-6^- pyràmidatís Lindl.;
67. speciosa Thb.
68. Cryptanthus zonalus [Vis] Deer.
69. Pitcairnia eorallina Lindl. et André.
70. Tillandsia Andreana Morr.
71. bulbosa Hook. ' ¦
72. fragrans Andr.
73. Vriesea psittaeina Lindl.
74. » splendens Lem.

..'¦¦'.¦'. .:¦ 
'^ 

.;•.",; -'#*

' r

¦
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Fam. Butomaceas.

75. Hydroclcis nyviphoidcs Buchenau.

Fam. Carmaceas.

76. Canna glauca L.
77. » indica I
78.

*

»

-/»

» divers. formas hybridas.

Fam. Commelynaceas.

79. Commclyna vitginica L. «Maria molle».
80. Z^ £ r in a p e n du Ia Schnizl.
81. Rhoco discolot Hance.

«¦?.

1

..'¦''..-.£¦ -T- ¦¦

Fam. Cyclanthaceas.

82. Carludovica divergens Drude.
83; spec.
84. Cyclanthus bipartitus Poit.

Fam. Dioscoreaceas.

85. Dioscorea discolor Hort.
86. brasiliensis 

"Willd. «Cará roxo».

:\ 
' 

,£•' .. T ¦¦¦ .. _-•** ¦__

¦-.

Fam. Gramineas.

87. Andropogon bicomis L. «Sapé, capim vassoura».
88. ceriferus? «Capim de cheiro».
89. A run d o Donax L. forma variegata.
go. CWj*; lacrima L. «Lagrima cie Nossa Senhora».
91. Guadua angustifolia Ktinth? «Taboca».
92. Panicum spec. «Taboquinha».

*«-, *
. .1:."!..

;.',•/ 
',/; 

;. Fam. Haemodoraceas.

93. Xiphidium álbum Aubl.

Fam. Iridaceas.

94. Eletitherine plicata Herb.
2—(boi.* do mus paraense)

(

¦ 
¦: 

.... 
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¦¦¦¦ : .'¦¦¦¦ Fam. Liliaceas.

- ií

.

«¦*

y/-

- •>'

í':'--'

*

95. .4/0tf -z>£f# L.
96. Cor dy Une termina lis Kunth.
97. Dracacna umbracnlifera Jacq.
98. Phormium tenax Forst.
99. Sansevicria guine ensis Willd.

100. F«£c# gloriosa L.

Fam. Maranthaceas.

BÜf*

ÍÍv'
Ví

101.
102.
103.
IO4.
105.

Calathea Bachcmiana Morr.
Macoyana Morr.

» ornata Kche. «Jacundá».
Ischnosipkon ovatus Kcke.
Marantha arundinacea L. «Ararúta».

106. Thalia geniculata L. «Arumã-rána».

Fam. Musaceas.

107. Heliconia psittacorum L. f.
108. Musa sapientium L. «Bananeira».
109. Ravenala guian ensis Endl. «Pacova sororóea».

Fam. Orchidaceas.

y,1

.. t.í. *•¦!-¦ '

|HK '

Bhkíx
•'¦>

:^"*',i.

«¦í*5-

110.
III.
112.
113-
II4.
ii5-
Il6.
117.

Angraecum eburneum Thouars.
Aspasia epidendroides Lindl.
Brassavola Martiana Lindl.
Brassia Lanceana Lindl. ...

Lawrenceana Lindl.
ma enlata R. Br.

Bulbophyllum Lobbii Lindl.
Catasetum Bungerothii Randii.

»
1

»

tt8t
119.
120.
121.
122.
123.
L24.
125-
126.

-e j^ ^W ~nt sin a 1 Aaa Rchb. fe
y

míiir ¦*¦¦**¦ -
irffiSCi/V- -

»

"&-..'' 
:

«T«V •.

»

»

»

"»

»

»

IV IV IV ttv7V7 t>

ciliatum Barb. Rodr.
Gnomus Linden et. Rchb. f.
macro carpum Rich.
pulchrum.
saccatum Lindl.
div. espec. não determinadas.

Cattleya Alexandrae.
Bowringiana Veitch.

»
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27.
28.

30.
31*
32*
33*
34-
35-
36.
37*
38.
39-
40.
41.
42.
43-
44.
45-
46.
47-
48.
49.
o»-

Cattlcya Brymcriaria Rchb.
Forbcssi Lindl.
guttata Lindl.
_[# ter me d ia Graham.
labiata autumnalis.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» var. Eldorado Lindl.
» Eldorado subvar. Wallisii Uort. Lirid.
» Eldorado subvar. alba.
» Eldorado subvar. virginalis rosea.
» var. Gaskelliana.

Io bata Lindl.
Loddigesii Lindl.

var. Harrisoniae Lindl.
Schill criaria Rchb.
Skinneri Lindl.
superba Lindl.
veiu tina Rchb.

Chysis br ac tes cens Lindl.
» Liinminghci Lindl. et Rchb.

Cirrhopctalnm Medusae Lindl.
Coelogyne ftis cescens Lindl.

spe ciosa Lindl.
Cycnoches Egertonianum Batem.

Loddigesii Linál
51. Çymbidinm pendulum Swartz.
52. Cypripedium Hartwegii Rchb.

bella tutu vi Rchb. t
Rothscliildianttm Rchb.

Cyrtopodium Andersonii R. Br.
ptinctatnin Lindl.

Dendrobiiim chrusanthwm Lindl.
^/zrysotoxiifii Lindl. -
crassinode Rchb.

berianum.
60. Dendrobium cticumeratiim.
_u_ » " Findlevanum Parish et Rchn.

¦¦ 

. .. 
¦"¦.¦;';¦

>¦¦¦: 
' 

¦ 
" 

¦:'"*¦.¦¦¦¦'

53-
54-
55-
56.
57-
58.
59* subvar. Bar-

62.
63.
Ó4.m
66. •
67.
68.
69.

»

»

»

»

»

»

»

»

for mosu vi Roxb.
fenkensii Wallich.
moschatitm Wallich.
nobile Lindl.
Parishii Rchb.
Phalaenopsis Fitzger. Schroederianum.
Picrardii Roxb.
speciostim Smith. Hillii.
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170. Dendrobium thyrsiflorum hort.
171. Epidcndrum aurantiacuin. batem.

cochleattcvi L.
oncidioidcs Lindl.
Randianum Lindl.

Eulophidium maculatum (Lindl.) Pfitz.

..,,, Galeandra Dcvoniana Schomb.
178. Gongora maculata Lindl.
179. Grobya Amherstiae Lindl.

Laelia anceps Lindl. *
» Dayana Rchb.

173-
174.
175-
176.
177

»

»

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

»

»

»

»

»

prandis Lindl.
tenebrosa.

Lttcasiana.
superbicns Lindl
Lycastc aromatica Lindl.

il/fl * í77a r '« f «A «•$£$$ L*ncu-
188. Miltonia cuneata Lindl.
189. spectabilis Lindl.
Ig0# Moreliana.
191. . » Regnelli Rchb.
igá, Rodeus?
193. Mormodes anrea.
194. Mystacidium distichttm Pfitz.^
195. Odontoglossuwi citrosmum Lindl.
196. Oncidium Baueri Lindl. .

Cebolleta Sw.
Lanceanum Lindl. «Orelha de burro».
iridifolium H. B. K.
phymatochilum Lindl.
carthaginense Swartz.

202. Pelexia spec.
203. Phalaenopsis amabilis Blume.
204. » Esmeralda Rchb.

197.
19.8.
199.
200.
201.

»

»

»

»

»

205. F^õTtitõtã~imbricaia Linds.
206. Platyclinis fiii for mis Benth.
207. Pleurothallis div. espec.
208. Polyrrhiza spec.
209. Renanthera coccinea Lour.
216.. Rodriguezia Lindeni Cogn.
211. secunda H. B. K.

"212. Saccolabium ampullaceum Lindl.
213. Sarcanthus paniculatus Lindl.,

•K"
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214.
2I5.
2IÓ.
217.
2l8.
2 19.
220.
221.
222.
9 92

224.
-f f o»
226.
227.
228.
229.
230.
231.

Schomburgkia crispa Lindl.
Sobral ia p um ila*

lutca.
macrantha Lindl.
scssilis Lindl.
2 espécies não determinadas.

Sophronitis c cr me a Lindl.
Stanhopea eburnea Lindl.

Randiana
Stauropsis lissochiloides Benth.
Trichocentrum tig rimem Lindl. et. Rchb. f.

spec.
Vanda ter cs Lindl.
Vanilla planifolia Andr. «Baunilha».

» palmar um Lindl.
» 2 espécies não determinadas.

Zygopctalum rostratum Hook.
Wailcsianuvb Rchb.

Fam. Palmaceas.

1

í. ¦

-

N

"•V - . ~\ '.

*

9 *3 9

233-
234-
235-
236.
237-
238.
239-
240.
241.
242.
243-
-244.
245-
246.
247.
248.
249.
250.
251*
252.

Areca lutes cens Bory.
Astro car ij um Jau ary Mart. «Jauary».

» . ¦' Murumurú Mart. «Murumurú
Tu ciima Mart. «Tucumá».

At tal ca ex celsa Mart. «Urucury».
» specio.sa: Mart. «Uau-assú».

Ba c tris lit tor a lis Barb. Rodr. (?) «Marajá».
Cocos mieijera L. «Coqueiro da índia».

» Syagrus Drude «Pereréma».
Copernicia ecrijera Mart. «Carnaúba».
D es mon eus spec. «Jassitára».
Euterpe oleracea Mart. «Assai».
Geonoma-gracilis Wendl.

x spec.
Guilielma speciosa Mart. «Pupunha».
Iriartea exorrhiza Mart. «Pachiúba».
Mauritia Jlexuosa L. f. «Mirity».
Maximiliana regia Mart. «Inajá». .
Oenocarpus Bataua Mart. «Patauá».*

distichus Mart. «Bacába».
Pinanga Kuhlii Blume.
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Fam. Pandanaceas,

253. Pandanus Vcitchii\&xx\.

Fam. Pontederiaceas.

?<u. Eichornia azurea Kth.
2|| crassipcs (Mart.) Sòlms. «Murure».

"'*-

!';•* '.*-.

Éà ¦'¦* I

Fam» Zingiberaceas.

256. Alpinia vil tala Buli.
257. Costus discolor Roscoe.
258. » diversas espécies não determinadas.
259. Hedychium coronarium Koen. «Borboleta».
260. * Gardncrianum Wall.

[Renealmia exaltata L. f.
26l,|' spec.
262. Zingiber officinalc Roscoe. «Gengibre».

II. DICOTYLEDONEAS CHORIPETALAS
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Fam. Amarantaceas.

263. Amaràntus panicnlatus L.
254# gangeiiciis L. var. melancholicus.
255# L. var. tricolor.
266*. viridis L. «Carirú de soldado».
267. Gelosia cristátà"L. «Crista de gallo».
268. Gomphrena globosa L.

Fam. Anacadiaceas.

270. Mangifera indica L.
271. Spondias dulcis Forst. «Cajá manga».
272. /^/<?tf L. «Cajá mirim, Taperebá».

Fam. Ànonaceas.

273. Anona obtusiflora Tussac. «Atta».
274. Duguetia Marcgraviana .Mart. «Biribá».
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Fam. Balsaminaceas.

.... 
_ 

.. ;,'.•.'¦¦¦ ;.--¦¦ ..

V' 
£ 

¦¦

¦ 

;.

275. Impatiens balsamina L. «Mclindro».

Fam. Basellaceas.

276. Boussingaultia basclloidcs H. B. K.

Fam. Begoniaceas.

277. B cg 011 ia ma enlata Raddi.
278. » rex Putzeys. div. var.
279. • » umbraculifera.
280. 6 espécies não determinadas.

Fam. Bixaceas.

" . V.

281. Bixa ore liana L. «Urucú».

Fam. Bombaceas.

282. Ceiba pentand ra L. Gaert. «Sumaúma».
283. Pachira aquática Aubl. «Mamorána».*

**•¦¦ . *

Fam. Cactaceas.

" 
,** :. :'¦ 
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.¦* . 
' ¦"-. 

;¦'¦ ¦ ¦. .' 
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284. Cçreus Hildemannianus K. Schum. «Manda-
carú».

285. Cereus triangnlaris (L.) Haw. «Cardo ananá».
286. j287. \Cerezts 3 espécies não determinadas.
_88. i
2*lav_J^

beba, Nopal».
290. Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. «Yurum-

beba».
291.Opuntia monacantha Hw.
292. spec.
293. Peireskia Bleo (H. B. K.) DC.
294. Rhipsalis cassytha Gaert.
295. pachyptera Pfeiff.
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Fam. Capparidaceas.

296. Cleomc aculeata L.

Fám. Caricaceas,
*

297. Carica Papaija L. «Mamão».

».' i' •

1%'Vl*!

Mtf.

'JÍ ''

* nu 1 ¦,..*;.. ; ',

&;,*'.' *.

Fam. Caryocaraceas

m%*}

298. Caryocar glabrum Pers. «Piquia-rana».

Fam. Caryophyllaceas.
......¦** *

299. Dianthus Caryophyllus L. «Cravo da índia».

Fam. Combretaceas.

100. Combretum roseum. _
301. Terminalia Catappa L. «Amendoeira».

? . 
'¦ -

•

Fam. Crassulaceas.

302. Bryophyllum calycinum Salisb. «Folha de fortuna,
folha de pirarucu».

- Fam. Dilleniaceas.
•v

303. Dillenia indica L.

Fam. Erythroxylaceas.

304. Erythroxylon Coca Lam. «Coca, Ipadu».

:¦:¦¦-¦*"

¦

~~~ Fam. BuphorDÍa^eas.

305. Acalypha Wilkesiana Seem.
306. Códiaeum variegatum (L.) Blume div. var. «Cro-

ton». .
307 Gonceveiba guianensis Aubl.
xoi Euúhorbia Tirucalli L. «Arvore de S. Sebastião».
309'. Hevea brasiliensis (H. B. K.) Muell. Arg. «Senn-

gueira branca».
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310. latrop ha Cure as L. «Pião de purga ».
311. Manihot Glaziovii Muell. Arg. «Maniçoba».
312. palma ta (Vell.) Muell. Arg. «Macacheira,

Mandioca doce».
313. Manihot u tilis sim a Pohl. «Maniva».
314. Pedilanthus retusus Benth. «Sapatinho».
315. Phyllanthus niruri L. «Herva pombinha».
316. Sapium biglandulosuni (Aubl.) Muell. Arg. «Cu-

rupitá».

¦¦¦

•.':„¦¦ ¦ * . *" ¦'. l

¦'¦' 
" 

/
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¦ ¦ ¦¦<¦¦' ..' ¦ ¦ '

Fam. Guttiferas.

317. Calophyllum brasiliense Camb. «Jacareúba».
318. Mamute a americana L. «Abricó».
319. Platonia insignis Mart. «Bacury». *
320. Rheedia macrophylla Planch. et. Triana. «Bacury-

pary».
321. Symphonia globulifera L. f. «Anani da várzea».

Fam. Humiriaceas.
»

322. Saccoglottis Uchi Hub. «Uchi »

Fam. Laureacas.

323. Cinnamovinvi zeylanicum Breyn «Canella».
324. Persea grátis sim a Gaert. «Abacate».

Fam. Lecythidaceas.

325. Lecythis lanceolata Poir. «Sapucáya».
326.. spec.
327. Citrupita guianensis Aubl. «Castanha de ma-

caco».

Fami JLeguminosai^

328. An dirá inermis H. B. K. «Morcegueira»
329. retusa H. B. K. «Uchi-rána».
330. Caesalpinia pulcherrima Sw.
331. Cássia a lata L. «Mata pasto».
332. » fastuosa Willd.
333- *' » flexuosa L.
334. » oceidentalis L. «Majeriõba».
¦¦¦¦'' *i

3—(bol-domus. paraense)
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335*
336*
337-
338.
339-
340-
34i-
342-
343-
344-
345-
34°-
347-

.348.
349-

1

350-
35*-
352-
353-

Centroscma brasilianum L.
plúMèri Beftth. .

, 1 • Í2-ii^iV«c/í H B. K. «Canária».
Crotalarta mayptircnsis ti. 

£• J . ,
Desmodium asperum Desv. «Carrapicho>.

Z) »« orphandra ma cr o c a rpa Ul.
£*>,//* lasiocarpa Mart «M^**»-* 

^ _
2?«/<irf* polystachya DC. «Cipó da beira mar».

índigo/era Anil. Ei «Anil, índigo».
Mimosa pudica L. «Malícia de mulher».

» sensitiva L. • .
jfcftf*tf*0 *f*Jtyf DC. «Olho de boi».
Ncptunia oleracca Lour. cjuquin manso».

Phaseolus longepedunculatus Mart.
semierectus L.

Pithecolobium Saman Benth. ,.
spec.

Tamarindus indica L. «Tamarindo >.
M »*<? (Sw.) A. Gray. «Batata rana :,

tò«^ $/$h?Íffli* (Benth.) Baill. «Arapary».
¦ ..'...'¦ f- .. .¦ ff.:

.-.¦..-.:

Fam. Loranthaceas.

•* ¦

354. Oryctanthus ruficaulis Poepp. et Endl.
de passarinho». ¦

355. Phtirusa py rifo lia H. B. K.

356. Struthanthus nigricans Eichl.

vs I íerva

Fam. Lythraceas,

Cis 357. Lawsonia inermis L. «Resedá».

358. Lagcrstrocmia indica L. «Loucura».

Fam. Malpighiaceas,

v'i/

m^4

:7ly. ¦

;/:'n*i:')t

ÈIP<'-~'i,<.,'iir>x'.v.

359- Stigmaphyllum rotundifobium Juss.

f>í'!'.'-'¦'¦'' i~. ¦. ; ;|

Fam. Malvaceas.

360 Gossypium barbadensè L. «Algodão».
•*61 Hibiseus esculentusl. «Quiabo, Quingombo».*;62 furc.ellatus Desrouss. «Algodão bravo».

363" mu t abi lis L. «Amor dos homens»-. .
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364. II'ibiseus Rosa sinensis L. div. var. «Papoulha,
Graxa».' 

365. Ilibiscus sabdariffa L. «Vinagreira, Azedinha».
366. schizopetalns.
367. Urena lobata L.

Fam. Marcgraviaceas.
.,"-.

368. Maregravia umbellata L.

Fam. Melastomaceas. :*
$0%&&siM-

369. Miconia ciliata DC.
370. minutiflora DC.
371. Ptcro{epis tricliotoma (Rottb.) Cogn.
372. Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC.
373. Tococa gtiiaucnsis Aubl.

Fam. Meliaceas.
*

374. Me lia Azedar a ch L. «Lyrio».
375. Carapa gttianensis Aubl. «Andiroba»,
376. Cedrela fissilis Vell? «Cedro».
377. Szvietenia Mahagoni L. «Mahagoni».

Fam. Moracaes.

378. Ar to car pus incisa Forst. «Arvore de pão, frueta
de pão».

379. Cecropia palmata Willd. «Imbaúba».
380. Dorstenia 2 espécies não determinadas»
381. Fie tes carie a L. «Figueiro».
382. » se et. Urostigma, 4 espécies não determi-

nadas.•*.8v Morus alba L. «Amoreira».

Fam. Myrtaceas.

384. Britoa ácida Berg. «Araçá do Pará».
385. Jambosa aquea (Roxb.) DC. «Jambo».
386.'Myrezaria cauliflora Berg. «Jaboticába».
387. Psidiiim pomiferum L. «Goiaba».
388. Punica granatum L. «Roma »

t ,
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28 Relatório de 1897

ilicnsis Berg. «Grumixáma».
389. Stenocalyx brasiMmts i^erg. 

^*m*¦
JJ Mie h chi Berg. «Pitanga».

3Ç!* . spec. «Ginja».

¦-. , 
^ 

''"' "* '-^

Fam. Nyctaginaceas.

-02 Bouzainvillca spcctabilisJN\M

393'. iffe ^?N« L* «Bôa n01te>>-

Fam. Nymphaeaceas.

394. Nijmphaca dentata Schun.

395 » S-/.-7 ibarensis Casp.

Fam. Ochnaceas.

106. Sauvagcsia crecta L.

397. 0ttf|?<*« spec. «Páo de serra».

Fam. Oxalidaceas.

398. Avcrrhoa BüimbíW. «Bflimbí, Limão de Cayena».

Fam. Papaveraceas.

399- Ar gemo ne mexicana L. «Cardo santo».

s"

Fam. Passifloraceas.

400. Passiflora macrocarpa Mart. «Maracujá-assú».

4OI.
402-lp„.'-*7/-ra 4 espécies não determinadas.
403-
404.

ÍTam. Ph^toláecstceas.

405. Petiveria alliacea L. «Mucura-caá».

Fam. Piperaceas.

406. Peperomia arifolia Miq.
407. spec
408. Piper asperifolium Ruiz et Pavon.

H-.
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¦

Fam. Piperaceas.

Piper 2 espécies não determinadas.

-'.-.. :.;',¦¦¦_>

409.
410.
411. Potomorphc peita ta Miq. «Mavarisco».

Fam. Polygonaceas.

412. Antigontim leptopus Hook. et Arn.

Fam. Portulacaceas.

413. Porhtlaca oleracea L. «Baldroega».
414. pilosa L. «Amor crescido».
415. Ta limem patens Willd. «Carirú».

Fam. Proteaceas.

416. Grevillca robusta A. Cunn.

Fam. Rhizophoraceas.

417. Rhizophora Mangle L. «Mangue».

Fam. Rosaceas.

418. Eriobotrya japonica L. «Ameixeira da índia».
419. Licania macrophylla Klotzsch «Anauerá».
420. Moquilea utilis Hook. f. «Caripé».
421. Rosa diversas espécies e variedades.
422. Ritbus spec.

Fam. Rutaceas.
, -V- *' ¦

'¦¦<.:. 
¦:¦¦¦<.• ;.: 

¦ ¦¦;*..

423. Citrzis atirantium L. «Laranja da China».
424. » Lim o num Risso «Limão».
425- » vulgaris Risso «Laranja da terra».
426. Monnieria trifolia L. «Alfavaca da cobra».
427. Murraya exótica L. «Jasmim laranja».

Fam. Simarubaceas.

428. Quassia amara L. «Quina».
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Fam. Stercullaceas,

420. Thcobroma Caçoo L. «Cacáo».
430. grandiflorum (W.) K. Schum. cCupu*

assu».

Fam. Tiliaceas.

431. Apeiba Tibourbon Aubl. «Pente de macaco, Páo de

jangada».

Fam. Turneraceas.

432. Turnera mclochoides Camb.
»

?

Fam. Urticaceas.

_m. Pellionia Davcauana N. E. Br.
43 4, pule lira N. E. Br.

435-
436-
437-

Fam. Vitaceas.

Cissus discolor Vent.
» sicyoides lu.

Vi tis vinifcra L. «Vinha»

III. DICOTYLEDONEAS GAMOPETALAS

Fam. Acanthaceas.

438. Fittonia Verschaffeltii Coem. form. argyroneura.
439. Mackaya bella Harv.
#40,: &áúfaixÍk"TI •—' **-'

• -¦•,.

¦

441. Sanchezia nobilis Hook.
442. Strobilanthus Dyerianus.
443. Thunbergia spec.

Fam. Apocynaceas. ..,-';¦ 
.

¦ 
¦

444. Co um a utilis (Mart.) Muell. Arg. «Sorveira, Surva».
445. Hancornia speciosa Gom. «Mangabeira». VKtr
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446. Lòchnera rosca (L.) Rchb. «Bôa noite».
447. Nerium Oleander L.
448. Plumicra alba L. «Jasmim de Cayena».
449. phagedaenica Mart. «Sucuúba». ,
450. spec. «Sucuúba».
451. Tabcmacmontana flavicans Roem. et Schulth.
45 » 2 espécies não determinadas.
453-1

Fam. Asclepiadaceas.

454. As clc pias curas * avie a I. «Margaridinha, oflicial de
sala».

455. Sarcostcm ma pallidum. Fourn.

Fam. Bignoniaceas.

456. Cr esc ene ia Cujete L. «Cuieira».
457. Parvicntiera cereifera Seem. «Arvore de velas».

Fam. Borraginaceas.
t

m

458. Cordia umbraculifera DC. «Pará-para».
459. » no dosa Lam.

. r.;.,

i

*

461.
462.

463-
.. \ 464-

465.• 
466.

: • 
467-

% 468.
i. .* ¦*

469.

Fam. Campanulaceas.

460. Isotoma longiflora Presi.

Fam. Caprifoliaceas.

Lonicera spec. «Madresilva».
Sambucus nigra L. «Sabugueiro».

Fam. Compostas.

Â canthosp ermum xanthioides DC.
Bidens bipinnatus L.
Dahlia variabilis W. Desf. «Dahlia».
Eleph anto pus s caber L. «Lingua de vacca».
Emilia sonchifolia.
Melampodium spec.
Mie anta amara W. var. Guaco. «Cipó catinga».
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470. Pectis elongata H. B. K. «Cuminho bravo».
471. Wulffia stenoglossa Cas. DC. «Jambu-rana».
472. Zinnia elegans Jaq.

Fam. Convolvulaceas.
* •»*

473- Ipomoea cissoides Griseb.
474. digitata var: septem-par titã Meissner.
475# umbellata Meyer.
476. spec. não determinadas.^
477. Jacquemontia tamnifolia Griseb.
478. Quamoclit vulgar is Choisy.

Fam. Cucurbitaceas..

479. Gurania spec.
480. Helmontia spec.
481. Luffa cylindrica (L.) Roem. «Boucha».

Fam. Gentianaceas.

482. Limnanthemum Humboldtiamtm (H. B. K.) Gri-
seb.

Fam. Gesneraceas.
•V

483. Codonanthe gracilis (Mart). Hanst.
484. Corytholoma spec.
485. Episcia cupreata Hanst.
486.
âfi*l,\Episcia 3 esp. nao determinadas.
488.

.'

'mm

/i.
>.

Fam. Hydrophyllaceas.

489. Hydrolea s pinos a L. «Carqueja».

Fam. Labiatas,

490. Coleus scutellarioides% Benth. «Cóleus».
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Fam. Oleaceas.

491. /as mi num azo ri cum Li.
492. officina fe L. «Jasmin gallego
493. Sambac Ait.
494. spec. «Jasmin bougary».

».

Fam. Plumbaginaceas,
V

495. Plumbago capensis Thunb.
496. rosea L.
497. scandens L. «João de Mello, Louco,

Queimadeira».
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Fam. Rubiaceas.

498. Alibertia spec. «Purui»
499. Borreria latifolia DC.
500. Coffea arábica L. «Cafeeiro».
501. Gardênia florida L. «Flor do general».
502. Genipa aínericana L. «Genipapeiro».
503. Hemidiodia ocymifolia (Willd.) Schum.
504. Ixora alba L.
505. » coccinea L. «Ixora vermelha».
506. » o dor ata Hook. «Jasmin inglez».
507. » stricta Roxb. «Jasmin vermelho».
508. Randia formosa (Iacq.) Schum. «Estrella do norte,

Açucena».
509. Randia Stanleyana.

Fam. Sapotaceas.

510. Achras sapota L. «Sapotilheiro».
511. Chrysophyllum Cainito L. «Cainito».
512. spec.
513. Lucuma Caimito Roem. et Schulth. «Abiu».
514. iasiocarpa A. DC. « Abiu-rana».
5*5-
516.

- 
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»

»

»

rivicoa Gaertn. «Cutitiribá».
spec. «Cutitiribá grande».

Fam. Scrophularinaceas.

51.7; Mimusõps spec. «Massaranduba».
518. Brunfelsia Hopeana (Hook.) Benth. «Manacá»
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519. Capraria biflora L. «Chá de Marajó».

520. Hcrpestis spec.
té-r. Lindernia crustácea (L). F. v. M.

522. » • ***!#*$4Í (L). Wettst. cMata-cana,
radinha».

m. Scotaria dulcis L. «Vassourinha». ¦

524. Torenia Foumicri Lindem «Amor perfeito».

Dou-

Fam. Verbenaceas.

525. Clerodendron squamatum Cham.
_-,£ Thomsonae Balf.

527'. Lantana canesccns Kunth. «Herva cidreira».

528. Petraea volubilis Iaq. «Viuvinha». _
529. Taligalia campcstris Aubl. var: /w/».™í Bnq.

«Mendóca».
530. Vitex multiflora? «Tarumá»^
531- » rufesccns Iuss. «Tarumá».

¦ 

. 
¦

A morte súbita do bem conhecido horticultor e especia-
lista em Orchidéas, o Sr. Eduardo Rand, cidadão norte-ame-
ricano, frustou a realisação testamentaria de uma promessa
espontânea feita em vida pelo mesmo botânico ao Dr. Huber,
a intenção de legar ao Museu Paraense a importante collecção
de sua propriedade de Orchidéas vivas. Assim mesmo não que-
rendo o nosso estabelecimento de todo abandonar a rara ou
antes única oceasião de obter uma quasi perfeita serie de Or-
chidéas, resolveu-se, depois de obtida a devida autorisação do

governo, adquirir por compra pelo menos uma collecção das
mais notáveis Orchidéas próprias do valle amazônico. Ainda
está pendente a respectiva negociação.

Pessoal
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O quadro do pessoal do Museu Paraense e dos seus
annexos acha-se actualmente composto da seguinte ma-
neira:

Director:—Dr. Phil. Emilio Augusto Goeldi.
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A) Museu
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Pessoal scientifico: — flyl Chefe da secção zoológica —o Di-
rector.

b) Auxiliar de zoologia —Candidatus

phil. Hermann Meerwarth.
c) Chefe da secção. botânica —Dr.

* " phil. Jacques Huber.
, d) Chefe da secção geológica — Dr.

phil. Friedrich Katzer.
e) Chefe da secção ethnographica—

Provisoriamente o Director.
Pessoal administrativo: — ^ Sub-director —Dr. Raymundo

Martins da Silva Porto.
b) i.° Preparador de zoologia

(entomologia com funcçôes
de meteorologista) — Ernst
Clément.

c) 2.0 Prepaj-ador de zoologia (ta-
xidermia)—Joseph Schõn-
mann. %

d) 3.0 Preparador de zoologia (ta-
xidermia)—João Baptista

. de Sá.
e) Preparador de botânica—--Ma-

noel Pinto de Lima Guedes.
f) Preparador de zoologia —

Francisco Honorato de Bé-
renger Monteiro.

g) Desenhista lithographo — Er-
nst Lohse.

h) Porteiro — Balbino Anesio de
Araújo.

i) Continuo—José Lopes Freire.
Serventes do Museu—;) Paulino José cie Paiva.

k) Luiz Antônio dos Santos.
I) Cândido José da Silva.

m) José Antônio dos Santos.
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B) Annexos

Jardim Zoológico: — a) Guarda do Jardim—Joaquim Nu-
nes de Oueiroz.
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^ Serventes do Jardim — Leocadio
Freire de Moraes e Olyntho Pe-
reira de Oliveira.

Horto Botânico:— c) Jardineiro —Manoel dos Santos Lima.
d) Ajudante do jardineiro —Antônio

Joaquim Cerqueira.
e) Ilorteleiro — Francisco José Rabello.
/) Ajudante do horteleiro —Izidoro

Garcia Salgado.

Conta assim o corpo scientifico do Museu propriamente
dito 4 pessoas, o pessoal administrativo 13 pessoas, os annexos
contam juntos 9 pessoas, ao todo 26 pessoas.

Á No pessoal scientifico também n'este anno de 1897 não
houve alterações. Entre os contractos renovou-se o do auxiliar
da 1 .a secção. Durante o exercido futuro de 1898 deverão ser
renovados mais os dos chefes das secções geológica e bota-
nica e bem assim o do Director do Museu. Agradeço aos meus
collegas, em nome do Governo estadual, como no meu pro-
prio 

"de 
chefe do estabelecimento, o zelo indefesso com que

se houveram, fazendo progredir as respectivas secções e par-
tilhando commigo e com o Sub-director a árdua e penosa,
mas bella tarefa de patentear o valor e importância do esta-
belecimento como alavanca da instrucção publica e como cen-
tro scientifico para a exploração methodica da natureza ama-
zonica.

Não foi provido ainda o lugar de chefe da 4.* secção, de
ethnographia e anthropologia, apezar de previsto até no or-
çamento findo, prova de que a Directoria nunca perdeu de
vista a organisaçâo completa do corpo scintifico, como ella
se acha definida no regulamento. Também não faltaram as-
pirantes habilitados para o cargo, pois em conseqüência dos
passos dados pela Directoria em principio deste anno para um
competente elemento, oífereceram-se dous especialistas, entre
os quaes não" era fácil a escolha.

A razão- pela qual, apezar deste facto. permaneceu vago
pi o mencionado lugar, consistiu na comprehensão compartilhada

tatito pelo Governo Estadual, como pela Directoria, que os
^vencimentos previstos não eram sufficientes na actual con-

; junctura para contractar um especialista. Esta comprehensão,
de par com a convicção, que os outros especialistas do Museu,
anteriormente, vindos como chefes das tres secções restantes,

; foram mui sensivelmente prejudicados pela carestia da vida
e necessariamente seriam, pela manifesta insufficienoia dos
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meios, forçados a repatriar-se rescindindo os seus contractos,
foi origem da ordem verbal do Governo para esta Directoria,
de estudar de mais perto esta questão c apresentar um pro-
iecto e base de vencimentos, que salvasse tão dedicados e
experimentados profissionaes dc uma posição social humiha-
dora, inversa aquella que os representantes da sciencia en-
contram nos paízes adiantados da Europa, America do Norte
e colônias transmarinas dependentes de povos civilizados.

Effeito salutar trará estamos certos, esta ordem, produeto
de esmerada cultura intellectual e summa equidade pois ella

prevê e evita um dos mais perigosos recifes para a prospe-
ridacle do Museu Estadual.

No quadro administrativo advogo, por iguàés razões de
equidade, a equiparação dos vencimentos do Sub-director

para com os de um chefe de secção. Relativamente aos

preparadores de zoologia devo igualmente insistir que lhes
seja abonado um melhoramento de situação pecuniária, de
alguma forma proporcional a calamitosa differença que en-
contram na comparação dos vencimentos cridos e obtidos.

O primeiro preparador de zoologia o Sr. Luiz Tschümperli
repatriou-se em Agosto, depois de findo o seu contracto.
Veio substituil-o ainda no mesmo mez o Sr. Joseph Schõn-
mann, suisso, antes auxiliar taxidermico na Escola Polytech-
nica de Zürich. Por motivos de saude alterada, que a juizo
medico, tornou inevitável urgente repatriação, desligou-se do
Museu quasi ao mesmo tempo o Sr. Gustav Küsthardt, 2.0

preparador de zoologia voltando para a sua pátria (Darmstadt,
Allemanha). O Governo mitigou-lhe consideravelmente o seu
infortúnio, facilitando-lhe a volta com passagem. Veio por
contra em 7 de Julho o Sr. Ernst Clément, cidadão allemão,
contractado para servir como preparador de zoologia, espe-
cialmente para ò ramo da entomologia, encarregando-se
simultaneamente das funeções de meteorologista.

Comparando-se esta exposição, com o que eu disse no
meu relatório do anno anterior (1896), vê-se que falhou o
meu calculo, admittindo 4 preparadores de zoologia (sendo 3

..

I

para o serviço taxidermico e 1 para o serviço entomologico),
' devido a retirada dos dous moços mencionados, oceurrencia

que eu não podia prever. Entraram dous e sahiram dous,
de maneira que o total ficou o mesmo. Tendo sido esque-
cido no ultimo esboço de orçamento, por um lastimável
acaso, o ajudante de preparador de zoologia, João Baptista
de Sá, nomeou-se-o interinamente para um cios dous luga-
res ainda não preenchidos, com os mesmos vencimentos que

. J ¦¦ •"'¦:¦!
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lhe competiam no seu posto de ajudante. Subsiste todavia
a necessidade de 3 preparadores para o serviço taxidermico,
convindo preencher com um elemento habilitado e conhece-
dor d'esta profissão a lacuna existente. Aqui e a oceasião
de levar ao conhecimento do Governo, que veio- o momento

para remunerar d'ora em diante, de alguma forma, os ser-
viços que já vae prestando o Sr. Rodolpho de S. Rodrigues,
moço intelligente, que durante este anno relatonal appren-
deu, como voluntário gratuito, na officina taxidermica. Este
meio consistiria na sua nomeação interina para segundo
ajudante de preparador de zoologia.

Continua satisfatoriamente nas funeções de preparador
de botânica o Sr. Manoel Pinto de Lima Guedes. Como
candidato ao lugar antes vago de preparador de geologia
apresentou-se o Sr. Francisco Honorato de Beranger Mon-
teiro. Não o conhecendo pessoalmente, mais sendo nos affi-
ançado como moço de qualidades recommendaveis, consenti
em propol-o para a nomeação da qual, esperamos, se mos-
trará digno.

Devidamente autorisado pelo Governo, contractei conforme
as minhas explicações contidas no relatório anterior (pag.
21), um desenhista lithographo para o Museu Paraense na

pessoa do Sr. Ernst Lohse, cidadão allemão antes empregado
artístico da bem acreditada casa de lithographia, C. Wiegandt,
em Belém. São de sua lavra as bellas estampas relativas ao
Enoplocerus armillatus (Boletim do Museu Paraense tom. II,
fase. I), bastantes para recommendar as suas habilitações
profissionaes.

O porteiro Sr. Balbino Anezio de Araújo, obteve um
auxiliar, na forma por mim apontada em relatório anterior
(pag 21), nomeando-se para continuo o Sr. José Lopes Frei-
re, em exercício desde i° de Janeiro.

Era igualmente uma necessidade esta, de ter a directoria
/quem podesse ser encarregado dos diários recados e com-
¦¦missões na cidade e ajudar na fiscalisação dos serventes do:'"Muge" 

è dJos áMfexiâ Ainda uma vez insisto na urgência

ístísar:\H:M"
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que ha em encontrar moradia de serviço para porteiro e
continuo, conforme expressa determinação do regulamento
e a vantagem que resultaria da prompta desapropriação da
casa (venda) n.° 43 da travessa 9 de Janeiro.

|S|^|^ morte temos a registrar este anno entre os
f;Íerv)ep^ív;d.Q Museu propriamente dito. Morreu no dia 10.
ifie Julho repentinamente João Baptista Alves de Souza, na- .
| tural do Ceará, um dos antigos. Escreve-me no seu relato-
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rio, o chefe da secção de geologia, que este veterano dei-
xou sensivel lacuna, por ter-se iniciado satisfatoriamente em
diversos trabalhos materiaes inherentcs ao serviço mineralo-

gico. Era um bom velho, fiel cumpridor das suas obriga-

çoes. Quanto aos demais serventes, é a freqüente mudança a
nossa principal queixa e constante difficuldade. Tal é a nota
dominante também relativamente ao pessoal dos dous an-
nexos. Innumeros os aborrecimentos que tivemos dc aguen-
tar de novo durante este anno provenientes da inconstan-
cia, infidelidade, negligencia e relaxamento cVeste pessoal
subalterno, infelizmente muito desmoralisado por via de re-

gra pelo alcoolismo. Ha todavia excepções honrosas, entre
as quaes o velho Manoel dos Santos Lima, o nosso zeloso
jardineiro, merece uma palavra de animação.

. \
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Mobília
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Em mobílias maiores foram adquiridas durante o anno
relatorial:

2 Grandes armários-carteira polidos de exposição com
grande numero de gavetas interiores para a secção de mi-
neralogia e geologia.

6 Armários grandes não polidos, dos quaes-tres para a
collecçâo de couros e pelles em duplicata, collocados no
corredor da parte do Museu, reservada aos laboratórios e
tres. outros para estes mesmos laboratórios.

i armário polido para o gabinete do Director, destinado
para guardar manuscriptos e documentos.

i relógio de parede para a sala da Bibliotheca, (trazido
da vSuissa pelo preparador de zoologia J. Schõnmann).

Diversas mezas cie trabalho e um filtro.
Com estes melhoramentos lucrou em primeira linha a

secção de mineralogia e geologia, que, collocada na sala-
esquerda da frente, obteve mobília apropriada de exposição,
podendo ceder as antigas e novas vitrines que aules Ia es-
tavam provisoriamente, ao ramo entomologico da primeira
secção. A entomologia emigrou de uma vez, installando-se
na sala contígua á varanda, onde antes era o gabinete de
trabalho do Director. Devido aos esforços do chefe da sec-* 
ção geológica a coordenação da respectiva collecçâo, nova,
e representando quasi exclusivamente o resultado das suas
próprias* viagens e excurções, fez-se em tempo muito curto,
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podendo ser aberta á exposição publica já em fins de Ju-
nho de 1897. Esta fausta occurrencia na vida do Museu Es-
tadual foi assumpto de sympathicas referencias por parte da •
imprensa diária. Preciso poróm frisar que no seu relatório
seccional o referido chefe lamenta «a calamitosa falta de es-
paço», que com a affluencia de novo material, que resulta
de cada viagem, vae rapidamente crescendo. E' o mal, de
que soffrem também todas as outras secções, mal que se
tornará chronico, ate que o Museu receba outro novo edi-
ficio, idêntico ao actual.

Agora é a secção botânica, que durante o anno vindouro
deve finalmente ser considerada com conveniente mobília de
exposição. Emquanto este postulado não for realizado, não
poderemos franqueal-a. Por conveniência de serviço tivemos
de fechar interminamente também a sala de entomologia,
esperando todavia que ella poderá ser reaberta em 1898,
reorganisada completamente e dotada de visiveis melhora-
mentos interiores e exteriores.

Já no meu anterior relatório (pag. 8) communiquei a
necessidade que ha de adquirir um bom regulador para o
edifício central. A collossal baixa do cambio porém fez com
que resolvêssemos transferir para tempos melhores a encom-
menda de tão útil melhoramento disciplinar e contentar-nos
por ora com um bom relógio de parede para a sala da
bibliotheca.
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¦¦> Também durante o anno relatorial houve não poucos
melhoramentos relativos a este ramo administrativo. Vieram
de diversos pontos da Europa, quer directamente de fabricas,
quer trazidos pelos novos preparadores, remessas de turfa,
de papel para plantas, olhos de vidro, alfinetes e letreiros
entomologicos bem como o necessário para substituir o gasto
que forçosamente ha com o constante trabalho e uzo dos
utensílios taxidermicos.

Çomprou-se na praça o álcool necessário para a conser- *
vação e augmentaram-se os barris de expedição. Tornou-se
necessário mandar vir algumas boas armas de caça; adqui-
rimos uma excellente espingarda de 3 canos, novissimo sys-
tema Sauer (Suhl, Allemanha) e 2 floberts, systema Martini.
Veio-nos também uma remessa de 8 caixões com drogas
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chimicas da fabrica Dr. Robert Muenck de Berlim e muitos
objectos menores de que carece um Museu em completo
andamento. *

Muito necessário nos é uma próxima encommenda de
vidros e boccaes para as collecções alcoólicas bem como de
pedras lithographicas e utensilios para montar a instrumen-
tagem indispensável para a meza de trabalho do desenhador
lithographo. Para o Jardim Zoológico vamos precisar de mais
tela de arame, como de letreiros esmaltados.

-

Instrumentos scientificos
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Dos instrumentos enumerados no meu relatório anterior
como desiderata, foram adquiridos durante este exercício os
seguintes:

i) diversos apparelhos para a geologia pratica.
2) instrumentagem para a determinação da posição geo-

graphica.
3) câmara de projecçâo e de augmento com luz artificial,

para conferências.
4) apparelho photographico, modelo Shaw de Londres,

formato i^XíS cm- Para viagens.
Registro n'esta oceasião os excellentes e desinteressados

serviços prestados á Directoria do Museu pelos Srs. Prof. Dr.
Peter Vogel, lente de astronomia na Academia Militar em
Munich (Ba vieira,) o bem conhecido astrônomo da celebre
expedição von den Steinen ao Xingu, e Prof. Dr. Giovanni
Barbieri, lente de photographia na Eschola Polytechnica em
Zürich (Suissa), que foram merecedores da nossa máxima
gratidão pelo extremo cuidado na fiscalisação dos menciona-
dos instrumentos.

Ainda nos faltam certos instrumentos, cuja acquisição
deverá ser feita em futuros exercicios. Não posso deixar de
accentuar aqui o singularissimo facto que o Museu Paraense
paga desde a sua fundação até hoje na Alfândega de Belém
ps mesmos direitos pelo seu material de conservação e ins-
trumentos scientificos importados do estrangeiro, como qual-
quer negociante importador particular. Tem de pagar direitos
aduaneiros para a tela de arame e pertences para c Jardim
Zoológico, como para a naphtalina necessária para a conser-
vação dos trabalhos de penna dos indios e a das caixas com
insectos e pelles de aves, como até para as estampas, por
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ventura executadas na Europa—estampas estas destinadas ao
«Boletim do Museu Paraense», que não se vende, mas que
se dá generosamente á muitas e muitas escolas superiores e

autoridades do Brasil inteiro. Paga por tudo. •

Não tenciono entrar em longa apreciação desta praxe
absurda e deveras censurável debaixo do ponto de vista dos
interesses culturaes do Brasil.

Limito-me apenas a apontar para ella, ousando esperar

que os Exmos Srs. Senadores e Deputados tomem posição no

Congresso Nacional contra esta monstruosidade offensiva ao
bom senso commum. Não quero advogar uma vantagem ex-
clusiva para o Museu Paraense, pelo contrario, desejo o
seu usufructo para todos os estabelecimentos congêneres em
especial e todos os Institutos e Escolas de ensino superior
em geral.

Bibliotheca

V.::

m *;

.«M-v
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Desenvolve-se proporcionalmente aos meios postos á sua
disposição, meios estes que não foram de todo sufficientes
durante o exercício findo, uma vez por causa da verba di-
minuta, e em segundo lugar por causa do cambio baixo.
Conta ella hoje approximadamente 1.200 volumes. Queixa-se
o chefe da secção geológica da pobreza ostentada ainda pela
litteratura relativa á sua especialidade, argumentando que não

pode realisar certos estudos e investigações, sem a acquisição
de certas obras, monographias e revistas que nos faltam ainda.
Lacunas sensíveis deploram também as outras secções.

Cito, por exemplo, em relação a litteratura zoológica a
falta dâ collecção dos «Proceedings of Zoological Society»
de Londres, preciosa obra que nos é necessária; como diver-
sas outras, pelo muito que contém sobre a fauna amazônica.

Publicações
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Durante o anno relatorial sahiram dous grossos fasciculos
do «Boletim do Museu Paraense», os números 1 e 2 do
segundo tomo, o primeiro em Maio, o segundo em Outubro.
Com a paginação successiva empregada para cada tomo, vão,
até a pag. 256. Contém 11 estampas, das quaes executadas
no Pará 8, na Allemanha 3. Já entrou no prelo o terceiro
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numero do segundo tomo, não menos substancial e tambem
já ha muito material para o quarto numero, com o qual fin-
dará o tomo.

< Ha quem admire a nossa fertilidade litteraria. Ella é o
nosso legitimo orgulho, a melhor arma que pussuimos no
certamen scientifico nacional e internacional. Poderíamos re-
produzir cartas de scientistas de além-mar, nas quaes se diz
francamente, que o .nosso «Boletim» forçou-os, pela primeira
vez, á leitura de uma publicação em língua portuguesa. Não
descançaremos nos nossos esforços de manter o «Boletim » no
alto conceito em que é tido por toda a parte, convencidos
como somos que elle constitue uma gloria imperecivel para
os créditos do Estado cio Pará.

Fomos obrigados a elevar a tiragem de i .000 exemplares
que era no principio, a 1.500, tal é a procura do nosso órgão
de publicidade. E' remettido o «Boletim do Museu Paraense»
dentro do Brasil (fora do Estado do Pará) para 222 escolas
superiores, magistrados, scientistas, literatos, etc, etc.

Erraria aliás, quem pensasse, que o «Boletim» represen-
tasse o total da nossa actividade litteraria. Este nosso orgãp
menor de publicação não comporta senão aproximadamente
um terço da somma de trabalhos da lavra do nosso corpo
scientifico. Ha uma superproducção honrosa, cujo excesso é
logicamente levado para os paizes, onde ha grandes revistas *
e periódicos para esta ou aquella especialidade. Assim vão
constantemente trabalhos nossos maiores ou menores para a
Inglaterra, a Allemanha, a França, a Áustria, a Suissa redi-
gidos nas respectivas linguas.

Está se preparando a primeira das «Memórias do Museu
Paraense», para a qual estão quasi concluídas as estampas
que a devem acompanhar. Será redigida esta primeira me-
moria pelo Director do Museu e versará sobre assumpto
antes mal cultivado de zoologia. Projectadas estão ainda di-
versas outras, faltando apenas o tempo necessário e de vez
em quando o «nervus rerum».

Conferências

Qrganisada em 1896 a «Sociedade Zelador a do Museu
Paraense», que se compromette pelos seus estatutos a fo-
mentar especialmente este lado prommettedor da organisação do
Museu, houve durante o anno relatorial mais duas conferen-
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cias scientificas. Na primeira o Director do Museu «ou da

ferentistas oraram 
^'^Z ZoJom^r a selecta

nico «Lepidosiren paradoxa», pouuiu « Gover.
assembléa"honrada com \l^%_^-*%___ «Sobre

l*%£ ___-_E__S£ ^ d^ecies de se-

enToammdo«/re_:ró &£?_*• ¦ ^^s
conferências i superior a ««JW"^ £S3r3
_&.o Si», qr:oscScuitou „ 0™^
a obra civilisadora.

Expedições, viagens e excursões
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Além de innumeras excursões menores nos 
^jtl^

da cidade de Belém, executaram-se durante o anno relatonal
„,. cpo-nintes viagens e expedições maiores: .

TPelo pessoal reunido da r. e 2.* secções ao alto no

CalT 
Soltai zoologia a «Dunas, no cabo de

Magoary (Marajó), (Agosto-Setembro). ,Mara*ó\
^ Pelo preparador de botânica ao no Arary (Marajó)

01|I§§chefe da secção botânica ao Ceará (Setembro-
°Utírpelo 

chefe da secção geológica ao rio Tapajós e ar-

redores de Monte-Alegre (Serra de Erere e Serra Itaanajury)

(Setembro —Novembro. .
lnstrucüvas e fiuulif-ias cm resultados scienrifiros e col-

lecções foram todas estas emprezas, entre as quaes diversas

assumiram caracter cie verdadeira expedição, como aquella

ao alto Capim e a do chefe da 3-a secção ao Tapajós *

Monte-Alegre. (Para esta ultima o Governo Estadual deu um

credito extraordinário de cinco contos de reis, attento aonm

pratico da missão). . *, <
Estes materiaes serão successivamente elaborados e apro-

veitados em publicações futuras, constituindo semelhante ela-
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boração assumpto de intensiva occupação durante mezes. A
época de chuva, que está batendo as portas, nos proporcio-

. nará talvez o tempo necessário para estas pesquizas.
Os valiosos fructos scientifícos d'estas expedições longin-

quas e em partes penosas e arriscadas, não foram infeliz-
mente alcançados senão mediante o preço e tributo de alte-
ração de saude mais ou menos graves.

Nós, que participamos na viagem ao aíto Capim, voltamos
todos doentes de febres, das quaes não conseguimos livrar-
nos nas primeiras semanas depois da nossa volta ao Pará.
Obtivemos do Governo Estadual a permissão de restabelecer-
nos fora do Estado; deixei o chefe da secção botânica no

' Ceará continuando eu viagem até o Rio de Janeiro, onde
somente depois de mezes consegui as melhoras esperadas, no
clima saluberrimo da Serra dos Órgãos; o preparador cie
zoologia L. Tschümperli, levou febres ainda para a Suissa.

Escreve-me o Dr. Katzer, que voltou esta vez sem
contratempos relativos á saude, da viagem ao Amazonas e
tambem o auxiliar de zoologia voltou do cabo de Magoary
melhor do que estava na ida.

Sinto-me compeilido pela minha consciência a externar
aqui um voto de sincera gratidão ao Sr. Dr. Vicente Cher-
mont de Miranda, pelos extraordinários serviços que nos
prestou na viagem ao alto Capim e a hospitalidade cava-
lheira, com que sempre costuma receber os emissários do
Museu.

.

Donativos

No anno de 1894 tivemos 20 donativos diversos, no anno
de 1895 já I03> no anno de 1896 finalmente 155. Durante
este anno relatorial subiu o algarismo dos donativos diversos
a 197. Com máximo prazer publicamos por extenso a lista
dos doadores por ordem chronologica:

*..

\

Dr. Bento Miranda.
Sr. Francisco Gomes de Amorim.
Dr. Guilherme L. de Mello.
Tenente-coronel Aureliano Guedes.
Dr. José Ferreira Teixeira, (chefe de segurança).
Conego João F. A. Muniz.
Tenente-coronel Pedro da Cunha.
Sr. Raymundo, (Mercado).
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.Sr. Felippe A. Carvalho. Júnior.
D. Theodora Sodré.
Dr. Eigenmann.
Sr. Belém Costa. .
Senador Francisco Machado (Óbidos).
Dr. Augusto Olympio.
Commandante Caldas.
Dr. Pontes de Carvalho.
D. Romana Bentes.
Sr. Abel Chermont. 1
Sr T T. Guerreiro. .
Tenente-coronel Francisco de Mendonça Jumor.
Dr. Lauro Sodré.
vSr. B. B. de Araújo Mindello (Cameta).
Sr. Carmelino Farias.
Desembargador Gentil Bittencourt.
Rev. Padre Cabrolié.
Sr. Antônio Cândido.
Sr. J. B. Beckman. *
Sr. R. S. Hermann.
Barão de Marajó.
Sr. Hyppolito Autran.
Srs. Pereira & Irmãos.
Dr. Alberto Vieira Braga (Manaos).
Sr. Leonidas R. da Silva Castro. _ _
Desembargador João Hozannh de Oliveira.
D; Suzana Ramos.
Sr. Kanthack.
Sr. Braga.
Sr. Bernardo Ozorio.
Major Antônio M. Cardoso Barata (Monte-Alegre).
Dr. Lobão.
Sr. Manoel Herculano de Araújo.
Pharmaceutico Pedro de Aragão.
Sr.-Manoel Antônio.

-—D. Leocá*dia»

¦:-.'

Sr. Salustiano Francisco de Souza.
Sr. Eugênio Meyer (Rio de Janeiro).
Sr. Gustav. Küsthardt.
Sr. Rodolpho R. Pampolha.
D. Dondon.
Sr. Raymundo Nonnato de Oliveira.
Dr. Joaquim Franco de Sá, (Itaituba).
D. Rosita Feitosa.
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Sr. Lúcio Casemiro das Mercez.
Sr. Benjamin Ajuricaba Brandão.
Sr. Bohain, Chi mico.
Professor Gama.
Major L. Valente do Couto.
Sr. Manoel Lavareda da Rocha.
Sr. Eduardo Pontet.
Sr. Bernardo Ferreira Lima.
Srs. Cunha Oliveira & O
D. Marcial ina. |
D. Leopoldina.
Dr. Olympio Leite Chermont.
Engenheiro Paul Le-Cointe (Óbidos).
Sr. H. Cmok.
Sr. Manoel N. Amorim.
Sr. Llastlett.
Capitão Sabino H. da Luz.
Barão Sigmond v. Paumgartten, (Vigia).
Melchior Rodrigues Coelho (Vizeu).
Professor Ferro e Silva.
Sr. Manoel LIenrique do Nascimento.
Dr. Vicente Chermont de Miranda.
Sr. Manoel Baena.
Sr. Manoel San^Anna Palheta.
Sr. Cassiano Sqcundo (Alemquer).
Sr. Antônio F. Penna.
Professor José Damaso de Oliveira.
Sr. Dionisio Alves da vSilva.
D. Maria G. Cardoso.
Dr. J. Paes de Carvalho.
Sr. Henrique de La Rocque Júnior.
Sr. Pedro Fran cisco das Neves.
Coronel José Fernandes Penna.
Padre Angélico Pereira de Araujo.
Sr. João Gualberto da Costa.
Sr. Edgar Chermont.
Dr. J. Jonas Montenegro.
Dr. Manoel Smothness Pó (Cametá).
Dr. Emilio A. Goeldi.
Dr. Bach. (Museu de La Plata).
Sr. Joaquim José da Motta.
Sr. Joaquim Campos.
D. Eliza Maria da Costa.
Sr. Camillo José Dias.
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Sr. José J. Cardoso.
Sr. Manoel José Braga (Apehu).
Sr. Antônio Caetano da Silva.
Sr. Romão dos Santos Braga.
Commandante Christiano A. Pimenta Bueno.
Sr Manoel Demetrio de Souza Lobo.
Commandante Bernardino P. Souza Gomes.
Coronel Bento José da Silva Santos.
Coronel José Ayres Watrin.
Sr. Wenceslau Martins.
D. Carolina Frazão.
Dr. Lúcio F. de Amaral.
Sr. Cláudio dos Santos Coimbra.
Dr. Guilherme Studart (Ceará).
D. Luiza Biscioni.
Sr. João Malaquias de Vasconcellos.
Sr. Francisco Salles.
Sr. Luiz Travassos da Rosa.
Sr. Luiz de Souza.
Sr. Aureliano Eirado.
D. Maria Magdalena.
Sr. Pedro Liborio de Almeida.
Sr. Fileto Severino de Miranda.
Sr. Francisco Domingos dos Santos.
Commandante Martins da Costa..
D. Adelina Fernandes.
Sr. Stephens.
Major Cândido Francelino dos Reis.
Sr. Possidonio de Oliveira.
Sr. José Fortes de Carvalho.
Sr. Eduardo Rand.
Sr. Joaquim G. Gonçalves Vianna.
D. Alice Sampaio.
Dr. Fernandes Bello (Mazagão). j
Sr. Romualdo Pinheiro de Abreu.
Capitão LourênçxrAr^opes-de Azevedo.
Engenheiro Frederico Martin.

...

Será sempre com infinito prazer que levamos ao conhe-
cimento do governo o tão rapidamente crescente numero de
offertas espontâneas, archivando com o cuidado devido os
nomes individuaes de cada um d'aquelles que em boa hora
se lembraram d'este bemfazejo modo de contribuir para o
engrandecimento do Museu o qual por sua..vez não tem
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outro fim, senão engrandecer o Estado, enaltecendo a magas*
tade da sua natureza.

Accrescimos nas collecções ¦ *.*'

Do progresso qualitativo e quantitativo havido nas collec-

ções convencem-se certamente todos aquelles visitantes, que
costumam freqüentar a exposição em intervallos regulares.
Muito mais impressionaria porém, se dispozessemos das ne-
cessarias condições de espaço. Faltando-me esta vez os dados
estatísticos para uma synopse mathematicamente exacta, devo
limitar-me a mencionar onde e em que sentido as collecções
tiveram seu principal incremento.

Relativamente á secção zoológica posso dizer, que o
serviço taxidermico forneceu numerosíssimos specimens per-
tencentes ás classes superiores de Vertebrados, Mammiferos
e Aves, sendo naturalmente maior o numero relativo a es-
tas ultimas. A regra observada é de montar os specimens
que representam novas espécies para as vitrines cie exposi-
ção, ou que completam um grupo ou que apresentarn melhor
estado do que os exemplares anteriores; o resto é incorpo-
rado as collecções conservadas em estado de pelles. Aprom-
ptou-se em mammiferos maiores a magnífica onça preta ma-
rajóara presente do Dr. J. B. Ferreira Penna e fallecida no
Jardim Zoológico em 1895, outrosim a onça pintada, ultima-
mente fallecida—ambas peças que deram bastante trabalho.
Cresceu satisfatoriamente a collecção dos Reptis, dos Am-
phibios e notoriamente a dos Peixes, sendo esta ultima, como
já escrevi no relatório anterior, objeto da minha principal
preoccupação actual. Com a vinda do Sr. E. Clément ganhou
a entomologia finalmente um elemento, que é chamado para
destinar sua quasi exclusiva actividade e attenção a este
ramo zoológico e vi e observei, que este preparador não
perde o seu tempo e trabalha activamente no augmento das
séries de insectos das diversas ordens. O aeeressimo nume-
rico aqui havido admiraria certamente quando comparado
com a proporção do tempo empregado.

Volto á secção botânica, onde o indefesso labor e zelo do
seu chefe não ficou atraz na pacifica concurrencia, que lhe
faz a primeira secção, aliás com um pessoal bastante mais
numeroso. A vista folhos cresce o herbário, que hoje já
constitue uma preciosidade com as suas séries provenientes
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de regiões tão interessantes como diversos pontos da Guya-

na Brasileira, da Ilha de Marajó, do alto Capim, dos arredo-

res de Belém e do Ceará. Cresce tambem a collecção de

fructas e sementes, cortes de caule e troncos e com bem

comprehensivel impaciência espera o meu dedicado collega o

momento onde espaço e mobiiia lhe permittirao finalme
expor tambem a sua secção ao publico, dotada então das

necessárias condições estheticas exteriores. f
Incansável verdadeiramente em reunir matenaes e o chefe

da terceira secção, de mineralogia e geologia. Obstam nao

somente condições de espaço como ate de próprio peso a

possibilidade de expor tudo simultaneamente na respectiva
sala o que o collega conseguiu dentro de dous annos in-' 
completos sobretudo nas suas viagens, de sorte que caixões
cheios de amostras de rochas e blocos inteiros são guardados
nos quartos e corredores dos baixos do actual edifício. U
inconveniente que vae n'isto não escapará a observação de

quem-quer que seja; mas que outro recurso nos sobra senão
o de aguardar resignadamente a volta de melhores tempos
mais propícios a comettimentos scientificos e com elles a
vinda de um segundo edifício parallelo nos terrenos conti-

guos? A collecção mineralogica e geológica exposta, toda
nova, arranjada com gosto esthetico e com palpável compe-
tencia profissional ao mesmo tempo, representa de facto se-
não uma fracção de escolha do material que a secção possue
e obedece ao mesmo plano e tendência scientifícas, que cul-
minam na exploração do valle amazônico, que já acima
caracterisamos tratando das outras secções, e de programma
de trabalho sul generis do Museu Paraense.

Houve e continua a haver tambem accrescimos conside-
raveis na quarta secção, a de ethnographia, archeologia e
anthropologia. Merece entre estes menção nominal a - bella
collecção de armas, banquinhos e outras obras de madeira de
uso entre os índios do Tapajós, doada pelo Ex.rao Sr. Sena-
dor Lauro Sodré, ex-governador do Pará, antes da sua ida

para o Rio de Taneiro. A quarta secção, tão interessante
como importante, resente-se não somente tambem da talta cie
espaço, como ainda—somos os primeiros a clizel-o—da ausen-
cia d'aquelle cunho de carinho e desvelo no seu arranjo ex-
terior, que um chefe próprio da secção certamente lhe im-

primirá. O Director do Museu, seu chefe provisório, dirigindo
ao mesmo tempo a complexa secção zoológica, não o pode
fazer, como bem queria, por ser sobrecarregado de tra-
balho.
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Freqüência publica

Nos algarismos attingidos pela freqüência publica, nos
dous dias de exposição, vae uma farta e inabalável prova da
prosperidade do Museu Paraense. Conservam-se na mesma
altura, como no anno anterior (pag. 33 do relatório para 1896),
na media nas quintas-feiras entre 50 a 150 pessoas e nos
domingos entre 800 e 1.500 pessoas. Ora, poderia alguém
dizer que a enchente primitiva fosse devida principalmente ao
«encanto da novidade». Mas este «encanto da novidade»
já não pode fornecer a verdadeira explicação, hoje depois de
passados dous annos desde a abertura do Museu no seu ac-
tüal edifício. Outra explicação licita é esta que o Museu
Estadoal creou raiz e adquirio positiva sympathia por parte
do povo, havendo entre os visitantes muitos freqüentadores
regulares e assiduos, que logicamente consideramos como
«causa efficiente» da surprehendente constância numérica.
Vimos ultimamente communicação oflicial acerca da freqüência
publica do Museu Nacional do Rio de Janeiro e por ella nos
convencemos que o Museu Paraense tem tanta freqüência
n'uma semana e com dous dias de exposição, como o refe-
rido estabelecimento congênere na Capital Federal n'um mez e
com tres dias de exposição. Com esta comparação nao pre-
tendemos absolutamente molestar o referido estabelecimento;
julgamos apenas assistir-nos o direito para semelhante con-
fronto n'uma questão na verdade exterior, mas de grande
importância ao nosso ver.

Eis as anotações cxactas, feitas pelo Porteiro do Museu e
os guardas encarregados da vigia, relativas á freqüência
havida n'este anno relatorial:

1 ¦

Em Janeiro (1897) 4.861 visitantes
» Fevereiro 5-548 »

M. 
-,- - *- f- »-> *»tirçrj ~> . . . 7,yJ / ó

» Abril 9.233 »
» Maio 9.714 »
» Junho 6.325 »
» Julho 3217 »
» Agosto 6.940 »
» Setembro ., 5.06 »
» Outubro 7.267 »
» Novembro 3757 »
» Dezembro 6.074 »isíif '-.¦¦¦¦ -:*
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Relatório de 189752

Poucos dias depois de ter assumido o governo <3o Esta-

do S Exil o Sr Dr. Paes de Carvalho, Governador eleito,

honrou o Museu Paraense com uma demorada visita interes-

sando-se por tudo e retirando-se com expressões de plena
satisfação Em 16 de Outubro foi o estabelecimento visitado

posS" o Sr Governador do visinho estado do Amazonas, -

Snstndolme pela imprensa, ter obtido S. 
fx-^oP»^

favorável do nosso Instituto,* apezar de não ter encon rado

a maioria do pessoal «cientifico, ausente *^^*^%

pitai de Belém n'aquelle momento, uns por ™WJ^»™g
alterada e outros por motivos de serviço no interior cio

Estado.

Orçamentos

A) O orçamento de 1897

> * •
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O orçamento decretado para o exercido financeiro de Ju-
lho de 1897 a Julho de 1898 foi insuficiente. Penoso nos e dizer,

que a estreiteza dos meios pecuniários gera o inconveniente
de termos de adiar compromissos de um exercício para o
seguinte e que não se pode entrar no novo, sem ver esta
ou aquella verba de antemão penhorada. Afflictiva a colh-
são de deveres, que resulta do desenvolvimento e da ex-

pansão do Museu, prescriptos pela sua lei básica por um
lado e da necessidade de equilibrar despezas, tendentes a
crescer em virtude de factores de força maior, com meios

parcos, com limites inexoravelmente rígidos. Frustrados ainda
uma vez ficaram os nossos esforços de alcançar© equilíbrio
mediante a mais severa economia. A inaudita baixa do cam-
bio com a competente alta havida tanto nos preços dos

gêneros, dos materiaes e dos salários para a mão dc obra,
projudicou-nos de modo mnito sensível na verba para o

Jardim Zoológico--tanto em relação ao sustento dos animaes,
como em relação á continuação das obras encetadas, aug-
mento da officina taxidermica, etc —na de viagens e excur-
soes, na da bibliotheca, na de publicações. Intuitivo, outro
sim, é que o Museu não pode descuidar da conservação
do edifício e dos seus annexos e que com o augmento do
seu terreno e dos seus prédios, são precisos recursos pro-
porcionalmente maiores.
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B) O novo orçamento para 1898

Não tenciono entrar em discussão detalhada sobre a altura
das diversas verbas, que deverão compor o novo orçamento.
Nas linhas que agora mesmo escrevi em relação ao exerci-
cio de 1897, tanto como no decurso dos capitulos d'este meu
relatório actual, acham-se claramente demonstrados os deffei-
tos orçamentários que havia, como são também nitidamente
indicadas as melhoras e modificações que devem ser consi-
deradas no exercício vindouro. São estes os meios, calculados
em marcos, isto é, sobre base de ouro, que julgo necessários
em 1898 para o Museu Paraense:

A) Museu a) Verba pessoal
b) Verba material

B) Annexos a) Jardim Zoológico
b) Horto Botânico

Orçamento total

110.400
87.000 197.400 marcos
18.000-
12.000 30.000 marcos

227.400 marcos

Estão n'esta reflectida synopse, comprehendidas e sanadas
todas as lacunas e defeitos para os quaes apontamos como
principalmente carecendo de prompto saneamento nas paginas
d'este meu relatório menos a verba destinada exclusivamente
a continuação da desapropriação dos terrenos e prédios vi-
sinhos conforme a lei e que ao meu ver, deveria ser para
este exercício de 40.000 marcos.

Encerro aqui, confiando que o Congresso habilite o Go-
verno Estadoal na patriótica tarefa de dotar o Museu Pa-
raense com os recursos necessários para que este possa con-
tinuar a sua existência honrosa e proveitosa para os créditos
do Estado e da Amazônia. Novo quanto a sua origem, o
Museu é todavia já hoje um utilissimo estabelecimento, que
goza da incontestável sympathia publica no interior e que
rapidamente collocou-se a frente no trabalho de séria propa-
ganda no exterior: é a repartição do Estado que possue a
rede de relações internacionaes mais extensa sobre todo o
globo!
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Duas Sapotaceas novas do Horto Botânico Paraense

Pelo Dr. J. HUBER

¦

H-HElt *-"A '

(COM 2 ESTAMPAS)

Entre as arvores fruetiferas existentes no terreno actual

do Museu Paraense (antiga rocinha Silva Santos), e ainda

plantadas pelo antigo proprietário, se acha um numere> avul-

tado de espécies pertencendo a familia das Sapotaceas^ e\\^s

oecupa o primeiro lugar, ao menos pelo numero de indivíduos
o «Abm» Lucuma Caimito Ruiz e Pavon ou Poutena Lavmto
Radlkofer), conhecido no Peru cisandino.de onde julga-se
ser originário, sob o nome vulgar de «Caimito.» Tanto aqui
como no Peru esta espécie é muito cultivada em diversas
ví-i t*i pri 7\. oi es

A «Sapotilha» (Adiras Sapota 1..J, originaria das Antilhas,
é também muito cultivada no Pará.

Mais raro se encontra aqui o «Caimito» (Chrysophyllum
Caimito W provavelmente indigena nas Antilhas. .

Entre as espécies propriamente amazônicas convém citar
o «Cutitiribá» (Lucuma rivicoa Vahl ou Vitellana nvicoa
Radlkofer) originário das mattas do baixo Amazonas e da
Guyana.

' ,'-.'. T .:

Além destas espécies bem conhecidas e cultivadas em

parte muito além dos limites d'este paiz, encontrei duas Sapo-
taceas fruetiferas menos conhecidas e, como me convenci,
ainda não descriptas na litteratura botânica.

A Sorva ou Sorveira do Peru—que não deve se con-
fundir com a «Sorva» ou «Sorveira» brasileira, que é uma
Apocynacea do gênero Cowna (Couma utilis) -k represen-
tado no terreno do Museu por duas arvores de tamanho res-

peitavel. Elias tem mais ou menos 15 a 20 metros de altura.
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O tronco cresce direito a uma grande altura, formando uma
copa muito frondosa. As folhas são approximadas nas extre-'
midades dos galhos bastante grossos. Ellas são grandes e
relativamente grossas, quasi pergamentaceas, d'um verde es-
curo e completamente glabras quando adultas. As flores ap-
parecem no começo do inverno (mez de Dezembro ou de
Janeiro) em pequenos fasciculos quer na axilla das folhas ainda
existentes quer na parte do galho já despida de folhas. Ellas
são muito pequenas, esverdeadas; só a corolla é quasi branca.
Do ovario quinquelocular se desenvolve um fructo globular,
do tamanho de uma maçã menor (diâmetro 5-6 cm) que,
quando maduro, é amarello e contém uma polpa de consisten-
cia semelhante á da Sapotilha, porém menos fina e gostosa,
e 2-5 sementes oblongas e achatadas, quasi lenticulares, de
testa preta e luzente. O albumen encerra um embryão com
duas grandes folhas cotyledonarias chatas e finas. *

A fructa da «Sorva do Peru» não convém ao nosso pala-
dar, mas sendo produzida em grande quantidade ella poderá
talvez servir de alimento para certos animaes domésticos, prin-
cipalmente para os porcos. Os Caitetús e Queixadas do Jardim
Zoológico mostram-se muito ávidos dos fructos da «Sorva do
Peru ».

A «Sorva do Peru» deve fazer parte do gênero Chryso-
phyllunty por causa da sua estructura floral. Pelas folhas gla-
bras o seu lugar está marcado entre as espécies da segunda f
divisão (Modesta) do gênero, segundo a classificação cie Miquel
na «Flora brasíliensis.» Entre estas espécies ella se assemelha
mais com o Chrysophyllum brasiliense A. DC, da região
guyaneza e da Amazônia, que se distingue porém d'ella pelas
folhas mais espaçadas, pelos pedunculos floraes mais compri-
dos, pelos dentes agudos da corolla, pelos estames felpudos
e por outros caracteres de menos importância.

Escolhi para elle o nome especifico de excelsum, em
allusão ao porte elevado da arvore. Sobre a pátria da «wSôrva
do Peru» não pòude obter informações certas. No Maynas
para onde parece apontar o nome vulgar, não me foi possi-
vel, apezar de esforços dirigidos n'este sentido, nem saber
cousa alguma sobre uma arvore d'este nome, nem ver sequer
um speciipien. Aqui ,no Pará só tenho visto poucos exem-
plares cultivados.

Eis a descripção diagnostica da nossa espécie:

Chrysophyllum excelsum Hub. nov. spec. (Divis. Modesta,
ex afF. Chrysophylli brasiliçnsis A.DC.)
¦-.¦*.¦.
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. Dmgnosis: Ramulis foliisque glabris, his 
f^f^t

to-oblongü vulgo obtusis, rarius obtuse pfoduptis aut^«»g
tis emfrginatisve, basi subacutis vel obtusis valide pauci
costatis; floribus axillaribus Ul^^^__í&
pedicelis flores subdufo superanUhis, ^tioloatd£ 

**£

&£Mfó ferrugineo-tomentelhs, calycis P^J.^™
rugineo-tomentellis, intus albescenti-sericcis, margme aUat|

Sa urceolata lobis 5 parvis obtusuque, cihatis; filamentis

glabris, ovario villoso quinque-loculan. rrassiUsculig 
2>«íf*>/fr: Arbor excelsa. Rami validi, ramuh «*"*g

cicatricibuí foliorum nodosi, cortice gnseo, novelh tomento

ferrugineo prompte delapso tecti. . ^„aiif>nhti
Petioli 2-2,5 cm longi, subteretes, antice leviter canaliculati.

Folia 1 s-2 cm longa, 7-12 cm lata, siccitate paulo fuscescentia,

Ltos pafl d™a supraoitidula, margine subrevoluta, eosta eos-

ulisqueP supra planis, subtus prominentibus g$$1^ «£&

utroque latere circiter 10, parum Aexuosis, venis inter costulas

arcuatis vel flexuosis, subparallelis siccitate utraque pagina

prominulis. Pedunculi in fascicuIo vulgo 3-6, j^|d^gS
circiter s mm longi, graciles. Flores 3-4 m™ l°ngi, vindi-tiavi.

I^ds tobi 5 ovgatogrotu„dati. obtusi ve! ***£**_
acuminati, 2-3 mm WM^^^'^^^
albescenti-sericei, margine dense ciliolati. Coro Ia calcem

paulo superans glabra, lobis 1 mm. longis duplo la^ribus

margine ciliatis. Stamina médio tubo inserta, filamenta anthe-

ris aequilonga glabra, antherae extrorsae lanceolato-corda-
tae ápice acute apiculatae, glabrae. Ovanum semiglobosum
dense albescenti-villosum; stylus ovario paulo longior, glaber.
Fructus bacca globoso-depressa aut exacte globosa, matun-
tate lutea, seminibus 5 vel saepius minus (2-3). bemina com-

pressa, ovato-oblonga, testa nitida nigra, vel nigrescenti-casta-
nea. Área pallida haud cicatricosa. :

Crescit culta in hortis urbis Belém do Para Brasihae.
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. A segunda Sapotacea de que vamos tratar é o Cutiti-
riba grande, parente do «Cutitiribá» tão freqüente nas nos-
sas mattas. Como este ultimo, o «Cutitiribá grande» faz parte

«do gênero Lucuma, segundo a accepção do gênero na «Mo-

ra brasiliensis», ou do gênero V.itellana segundo a nova
classificação do Professor Radlkofer. A approximação das
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duas espécies na nomenclatura popular deve sem duvida at-
tribuir-se á semelhança dos fructos, cujo pericarpio tem, em
ambas as espécies, a consistência e o aspecto da gem ma de
ovo cosido. 0 «Cutitiribá grande» dififere entretanto bastante
do Cutitiribá ordinário quer no porte da arvore, quer nos
caracteres das folhas e das flores. Elle é uma arvore de ta-
manho medíocre, lembrando um pouco a goiabeira tanto na
ramificação (que ó entretanto menos fina) quanto a sua casca
cor de canella, que se desfaz em escamas mais ou menos
extensas. As folhas relativamente grandes e luzentes são dis-
postas na extremidade dos galhos bastante grossos. As flores
são maiores do que aquelles do «Cutitiribá, > mas arranjadas
da mesma forma, isto é principalmente sobre as partes dos
galhos que já são despidas das suas folhas. Quanto aos ca-
racteres floraes, elles vão ser explicados detalhadamente na
descripção em latim. P>asta-me dizer que o ovario tem 12 lo-
culos, facto que permitte distinguir a nossa planta de todas
as outras espécies do gênero Lucuma. O frueto é uma grande
baga globular um pouco achatada c afundada na base, geral-
mente municia de um bico curto e obtuso no vértice. Exterior-
mente ella conserva a cor verde ató a madureza ou fica êê
mais ou menos amarellada.

A respeito do pericarpio, que tem quasi a consistência e
o gosto d'este do «Cutitiribá», com a differença entretanto
de ser menos fino, pode se dizer a mesma cousa como na ;<Sorva
do Peru.» Para os porcos será com certeza um excellente
alimento. A pátria do «Cutitiribá grande» ó também desço-
nhecida, entretanto é provável que seja a zona littoral do Es-
tado do Pará ou do Maranhão. Como o «Cutitiribá grande»
possue fructos muito maiores que o «Cutitiribá» e provável-
mente os maiores de todo o gênero Lucuma achei-lhe conve-
niente a denominação especifica de macrocarpa.

Lucuma macrocarpa liub. nov. spec. (§ Antholucuma).
Diagnosis: Glabra foliis magnis obovato-lanceolatis acute

vel obtuse acuminatis, paucicostatis; floribus majusculis nume-
rosis axillaribus lateralibusque, pedicellis petiolis brevioribus,
lobis calycmis quatuor rotunclatis, exterioribus minoribus; co-
rolla breviter 6-loba; antheris introrsis cordatis, ovario globo-
so-depresso Iiispido 12-loculari; bacca magna gioboso-clepres-
sa, umbonata, 6-10-sperma.

Descriptio: Arbor mediocris cortice cinamomeo-grisea,
exophloeo lamellatim soluto. Rami griseo-cinammomei ru-
gosi, ramuli cortice striata, sursum fuscescenti, infra cinerea
tecti, foliorum basibus persistentibus valde verrucosi.

5—(bol- do mus. paraense)
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Folia ápice ramulorum congesta, cum petíolo 7-25 (v»lgo
ad 20 cm lontra, basi in petiolum 1,5-2 cm. longum de cur-

rL'a aSce pleraque breviter (acate aut obtuse) acuminata,

su^SmVgitudtais 5-8 (vulgo 6-7) cm. lata suboo-
Xá discolora, statu vivo supra obscura, infra laete vin-

d?a Scckateautem supra nigrescentia, infra castanea, nervo

tdianolupra plano, infra inprimis baste versus P'™«,
nervis lateralibus utrinque 8-10, utraque pagina leviter pro-
mínulis oatentim ascendentibus. *,/•¦-'.•

SSflorum superiorum axillares singuh yel 
terni, in-

feriorum terni vel plures fasciculatí 4-6 (yulgo 5) mm. longi

Flores maiusculi sub anthesin 1,5 cm. longl. Calyas fhylla
exteriora ovato-orbicularia extus dense minuteque fulvo-to-

menteíía intus glabra, interiora *\ longiora, orbiculana, dorso
"d 

nervum médium interdum leviter tomentella, ceterum gla-
bra Cor olla calycem tertia parte vel sabduplo superans lojas

tertiam partem tubi aequantibus ovato-rotundatis. Siamina

fer ilia 6 filamentis subulatis antheras lòngitudme aequanti-

bus antheris lobis cõrollinis dimidio brevioribus ovato-corda-
tis Staminodia staminibus subaequilonga pyramidali-subulata.
Ovarium globoso-depressum, fulvo-hispidum i2-loculare, stylo

gldbBacca máxima, diâmetro 10 cm. aequans vel superans,

laevis, basi phellodermate striatim obtecta, ceterum nitens,

ÜI vel lítescens, phyllis calycis ad 1 cm longitudme
auctís licmoso-coriaceis stipata. Pericarpium vitellinum.

Sêmen 3 5-3,7 cm. longum, ad 2,5 cm. crassum, ovatum,

uno latere applanatum, basi obtusum ápice mucronatum testa

nitidissima, castanea. Área umbilicaüs opaca rugosa castanea
vel pallida, basin versus usque ad 1,5 cm. lata. apicem versus
angustata. Cotyledones crassae, albumen nullum.

Crescit culta in hortis urbis Belém do Para Brasihae.
Apezar de não haver duvida que a nossa espécie perten-

ca no próximo parentesco de Lucuma littoraks Mart. e L.

marginata Mart. e Eichl., fica não menos certo que ella se
—dlsSngue de todas as espécies de gett&tcr-£uc^na fsensu

ii'-^ 1 ~*.á r,~n.*"> AtmnArúno. nplo o vario de I
(sensor

¦«•>

distingue ae toaas a» to-jjcwco ^ Sv.^~ - ,
Miore) até agora descriptas pelo ovano de 12 loculos o

que necessita uma ligeira modificação na diagnose deste

^As' 
opiniões sobre a extensão d'este grupo genérico são

aliás bastante divergentes. Segundo a classificação do Prot.
Radlkofer de Munich, adoptada por Engler na sua obra
«Pflanzenfamilien,» o nome genérico de Lucuma convém
só a um pequeno grupo de espécies chilenas e peruanas,
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Lucuma (Vitellaria) macrocarpa nov. spec.
,, O/ titiribã grande'i.
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emquanto as outras espécies ficam distribuídas nos gêneros
Vitcllaria e Pouteria.

O «Cutitiribá grande» deveria segundo esta classificação
entrar no gênero Vitcllaria, que portanto teria a subir a mo-
dificação acima mencionada.

¦¦-?-¦¦-"£.:¦¦ :%
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EXPLICAÇÃO DA ESTAMPA

Chrysophyllum excelsum nov. spec. «Sorva do Peru ».

Fig. i
Fig. 2
Fig. 3
Fig- 4
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Fig. io
Fig. ii
Fig. 12

Galho com flores J.
Corolla extendida, mostrando a inserção dos estames ^.
Flor aberta \.
Flor depois da queda da corolla \.
Flor cortada verticalmente D

Pistillo f
Corte transversal do ovario -f.
Galho com fructos ¦$•.
Fructo com 5 sementes desenvolvidas, corte transversal -£.
Fructo com 2 sementes desenvolvidas, corte transversal -J-.
Corte longitudinal do fructo, interessando uma semente \.

h

f ¦ 1

Semente vista do lado da área umbilical -1

Lucuma (Vitellaria) macrocarpa nov. spec. «Curitiba grande
* 1, „*.'.. . *
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Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4

Galho com flores ^
Flor aberta \.
Flor cortada longitudinalmente, sem corolla \.
Parte da corolla, mostrando a forma dos lobulos, dos estames e dos es*

taminoides f.
Corolla extendida \.Fig. 5

Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. g — Corte sagittal do embryão.

4TCorte transversal do ovario
Grupo de fructos f.
Semente vista no lado da área umbilical
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MATERIAES PARA A FLORA AMAZÔNICA

III. FETOS DO AMAZONAS INFERIOR E DE ALGUMAS REGIÕES

LIMITROPHES, COLLECCIONADOS PELO DR. J. HUBER E

DETERMINADOS PELO DR. HERMANN CHRIST, BASILEA

(SUISSA).

.. 
¦ 

¦

¦

Damos na seguinte relação uma traducção d'um trabalho
publicado no «Bulletin de 1'Herbier Boissier» pelo conhecido
Monographo dos Filices, o Dr. H. Christ de Basilea. A lista
abrange, além dos fetos que foram colligidos na região ama-
zonica propriamente dita (principalmente nos arredores de
Belém e no Rio Capim), um certo numero de espécies pro-
venientes da região costeira do território contestado franco-
brasileiro (Cunany) e da região montanhosa do Ceará (Serra
de Baturité). Apezar de ser ainda muito incompleta, esta lista
mostra entretanto a pobreza relativa dos terrenos baixos do
Amazonas inferior em comparação com a riqueza dos terrenos
accidentados das serras cearenses, riqueza que aliás se encon-
trará certamente também na região amazônica, logo que se
trata de verdadeiras serras.

j. HUBER.

¦ 
¦.

¦

«É preciso confessar que das 47 espécies que compõem
a collecção, a maior parte pertence ás trivialidades da flora
Tropical do novo mundo.

Uma parte entretanto, tem um interesse especial: são 13
espécies que indicam a Flora Guyaneza e amazônica própria-
mente dita, sendo limitadas quasi exclusivamente ao norte do
Brasil e ás Guyanas. Sem ficarem absolutamente excluidas' dos paizes limitrophes, ellas têm a sua área principal ao longo
do baixo Amazonas e dos rios tão numerosos que regam as
Guyanas brasileira, franceza, hollandeza e ingleza, na embo-
cadura do Rio Orenoco e na Ilha da Trindade que na rea-

¦ 
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lidade não é outra cousa que um fragmento desligado do
continente. Marquei estas espécies com um asterisco.

O Sr. Huber logrou de achar 3 formas ainda não des-
criptas, um Trichomanes do parentesco do T. pinnatutn Hedw.
que parece n'estas paragens, se differençar com muita faci-
lidade: testemunha o esplendido T. vittaria DC, uma das
maravilhas da flora Guyaneza; um Polypodium epiphyto ai-
liado ao P. lanceolatum L., porém bastante bem caracterisado;
emfim, uma d'estas formas tão múltiplas do sub-genero^ Do-
ryopteris (Pteris L.) visinha do P. pedata L., mas que diflfere
d'elle bastante para ficar separada ao menos como variedade
notável senão como espécie.

Eis a lista dos fetos:

140. f) Alsophila armata Prsl. Serra de Baturité.
9. 1897.158. PI emitelia multiflora R. Br. Pará. 6. 1896.

1019. Hymenophyllum polyanthos Sw. Cunany.
10. 1895.

756. 757- Trichomanes pinnatum Hdw. Rio Capim.
6. 1897.

256. Trichomanes vittaria DC. Pará. 7. 1896.
* 1099. 867. Trichomanes Huberi n. sp.

Rhizomate erecto brevi valido radicibus
multis griseis duris instructo, stipitibus nu-
merosis coespitoso-fasciculatis erectis aut obli-
que ascendentibus 5 ad 12 cent. longis duris
brunneis squamis minutis acuminatis brunneis
puberulis; fronde 12 cm. longa, 6 cm. lata
oblonga usque ad 10 pinnis utroque racheos
latere predita, pinna terminali cequilonga aut
lateralibus potius breviore; pinnis approxima-
tis ascendentibus lanceolatis acuminatis 3 ad
4 cm. longis vix 1 cm. latis versus basin"ãttenuátis rariüsT subpetiolatis s«aepe usque ãit

t
I 
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costam laceratis anguste ad rachim decurren-
tibus cartilagineis opaco-fuscis grosse dentatis
nervis lateralibus obliquis validis atratis ad
apicem dentium sorum gerentibus; urceolo

f) As cifras na frente dos nomes indicam os números correspondentes no*
Herbário do Museu Paraense.

[ NOTA DO TRADUCTOR ].
¦-, ¦'::¦_:¦;¦ C;.:-.,\i
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pedunculo brevi et crasso munito clavaeformi,
breviter et aperte campanulato, labiis haud
dilatatis, receptaculo crasso brevi exserto.
T. pinnatum duplo majus diífert pinnis elon-
gatis late linearibus loriformibus latioribus,
textura papyracea diaphana, colore leete vi-
ridi, nervis tenuibus fere horizontalibus pinna
terminali producta costa saepe exserta elon-
gata prolifera.

T. Hostmanni Kuntze, suppl. Sckk. Tab. uo representa, segundo
a nossa opinião, uma mistura da nossa planta com pequenos exemplares
de T. pinnatum.

Ha uma forma anã, formando relva, de um decimetro de altura e
tendo o aspecto das formas enguiçadas de T. rigidum Sw.

Hab. Cunany, Guyana brasileira. 18/x 1895 e Rio Capim, Ca-
choeira 28/vi 1897, sobre as rochas humidas na beira do rio. Nome
vulgar: «Avenca d'Agua».

793. 884. Trichomanes reptans Sw. Rio Capim. 6.
i897.Vernac. «Carrapatinha».

868. Adiantum Kaulfussii Kze. Rio Capim.
*-jI# Lílotzschianum Hook. sp. II.

Tab. 82. 2.

Planta muito robusta, muito grande, achada de forma idêntica na
Guyana franceza por Leprieur. Pará VIII. 1895.

.. *142. Adiantum tenerum Sw. S. Batunte.
!43# macrophyllum Sw. S. Baturité*
*2y# glaucescens Klotzsch. Cunany

Guyana bras. 10. 1895.

Planta formosissima, caracterisada pelo seu rhizoma longamente ras-
teiro, seus talos solitários, seus galhos pouco numerosos, suas pinnulas
obtusas, grandes, muito glaucas na face inferior e bordadas de grandes
soros pretos muito espaçados.

135. Adiantum tetraphyllum Sw. Baturité. 9.
1897.

* 1113. Lindsaya GuyanensisDry.Cunany. 10.1895.
*ii4. Pteris (Doryopteris) pedata L., var. Huberi n.

var.
Typo multo major, stipite 20 cm. longo

fronde 15 cm. longa 25 cm. lata, latissime
deltoidea, pinnato-hastata, lobis haud ad cos-
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tam principalem incisis, lobis simplicibus elon-
gato-acutis, infimis brevibus deorsum versis,
secundis longissimis patentibus, tertiis et quar-
tis iterum diminutis, terminali elongato.

Muito particular pelos seus lobulos simples, nâo entalhados. Pode-
ria se dizer uma combinação do P. sagittaefoUa Radd. ou mais ainda
do P. hastala Raddi com P. pedata L.

Talvez uma boa espécie. Hab. Serra dc Baturité viu/1897.

114. Ptcris aquilina L. v. caudata L. S. Baturité.
139. Blcchnum occidentale L. S. Baturité.
264. Asplcnium serratum L. S. Baturité.
123. obtusifolium L. S. Baturité.
265. auriculatum Sw. S. Baturité.
128. » Jormosum Wlld. S. Baturité.
138. Diplazium Skep/ierdi (Spreng.) S. Baturité.
139. Aspidium macrophyllum Sw. S. Baturité.

Exemplar com estipite e rachis bruno polido.

* 1064. 751. Asp. stibquinquefidum (Hook.) Cunany e
Rio Capim.

*2Ó5. Asp. subobliquatum (Hook.) Rio Capim.
132. 137. » Caripense (Hook.) S. Baturité.

* 567. » tetragonum (Hook.) Rio Maracá (Guy.
brasil.) 9. .1896.

129. Phegopteris crenata (Sw.) S. Baturité.
1076. Meniscium serratum Cav. Cunany.

Muito grande, assemelhando-se ao M. Anâreanitm Sordiro.

66. Polypodium piloselloides L. Para. 10.1895.
Vernac. «Samambaia».

65. 121. Polypodium lycopodioides Sw. Pará. S.
Baturité.

PolyJL
Baturité, epiphyta sobre os cafeeiros.

119. Polypoditim lanceolatum L. v. elongatum
(Gymnogramme elongata Hook.) S. Baturité so-
bre os cafeeiros.

*i20. Polypodium gyroflexum n. sp.

'¦''"'" ¦ ;' ¦ ' ¦'•'¦"• '--'r;: '¦-:¦'.-

f*.

A P. lanceolato difFert rhizomate brevi,
vix repente, radices muitos valde tomento-

4
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sos prehensibiles cmittente, foliis nudis cces-
pitoso-fasciculatis numeris subsessilibus sue-
culentis coriaceis 12 cm. longis 1 l/t ad 2
cm. latis versus basin decurrentibus acumi-
natis, costa nitida valde prominente, folio
plicato incurvato-gyroflexo grosse crenato-re-
pando, soris magnis marginalibus rotundatis
brunneis, receptaculo versus paginem inferio-
rem immerso foveam formante.

Mais largo que P. lanceolatum, rhizoma como dc um Antro-

phyum, frondes numerosas, fasciculadas, quasi sessis, absolutamente
destituídas das escamas peitadas de P. lanceolatum, fortemente crenu-
ladas carnosas, curvadas em semi-circulo, muito agudas; soros margi-
naes. Sub-especie de P. lanceolatum.

Hab. Serra de Baturité, epiphyta nos cafeeiros ix 1897.

133. Polypodium c las tic um Richard. S. Baturité.
122. aureum L. S. Baturité, sobre os

cafeeiros.
* 1065. Polypodium sphenodes Kze. Counany.

130. sororium H. B. K. Baturité.
1261. Vittaria lineata Sw. Pará. 12. 1897.
894. Tceniopsis furcata Fée. Rio Capim.

*223. Acrostichicm sorbifolium L. v. Yapurense
(Martius). S. Baturité.

116. Gleichenia dichotoma (Willd.) S. Baturité.
124. 127. Aneimia Phyllitides Sw. S. Baturité.
131. 606. Lygodium venustum Sw. S. Baturité. Rio

Maracá.
786. 1034. Lygodium volubile Sw. Counany. Vernac.

«Avenca».
117. Lycopodium cernuum L. S. Baturité.
141. Selaginella erythropus Spring. S. Baturité.

Os exemplares d'esta planta são em parte muito adiantadas e em
palha, em parte muito novos, de 5 cm. de comprimento a fronde não

sendo desenvolvida, formando um pequeno triângulo com lobulos obtu-
sos, cujas pequenas folhas ainda são imbricadas em massa compacta,
de cor encarnada muito viva na visinhança do estipite.

Basilea, 5 de Novembro 1898 ».
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DOUS MYRIAPODOS NOTÁVEIS DO BRAZIL

NOTAS MYRIAPODOLOGICAS

Por H. BRÕLEMANN, de Pariz

( MEMBRO DA SOCIEDADE ENTOMOLOGICA DE FRANÇA ).

'.'¦:.,

I. POLYDESMUS (ODONTOTROPIS) CLARAZIANUS HUMB. ET

SAUSSURE 1869.

Estabelecida em 1869 (Myriapoda nova americana, Revue
et Magazin Zoolog., Abril 1869) pelos Srs. Humbert et Saus-
sure, esta grande espécie de myriapodo ** foi novamente des-
cripta sobre um exemplar do sexo feminino em 1872 (Mis-
sion scientifique au Mexique et dans TAmérique centrale —
yjième partie, seconde section: Etudes sur les Myriapodes,
Paris 1872) pelos mesmos autores, que d'ella deram uma
excellente figura integral, acompanhada de dous desenhos
com pormenores systematicos (PI. II, fig. 4). Descripção e

... 

¦.

* Nota — Por circumstancias alheias á nossa vontade — e entre as quaes a
ausência do Para de um de nós por dilatado tempo nao constituip uma das me-
nores — tardou a publicação d'este interessante pequeno trabalho, cujo original é
redigido em língua franceza. D'isto pedimos desculpa ao Sr. H. Brõlemann, pro-
vecto especialista do grupo dos Myriapodos, tão pouco estudado ainda.

** Polydextmis Clarctzianus já foi uma vez objecto de uma breve noticia no
Boletim do" Museu Paraense, no artigo do Dr. E. A. Goeldi, intitulado «O* my-
riapodos do Brazü», Tom. I, pag. 166, achando agora plena confirmação por
parte de authorisado especialista uma supposição com insistência pronunciada já
em Dezembro de 1894. — Descripta esta espécie originalmente como oriunda da
Republica Argentina não foi citada então na lista das formas brasilicas, onde ella
deve ser intercalada hoje, e logo em primeiro lugar, attenta ás suas gigantescas
dimensões não somente, como também por motivos systematicos. •

A Redacção.

.„..--.'¦
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desenhos, executados com o cuidado e a precisão pro-
prias dos trabalhos d'estes dous sábios de Genebra, são suf-
ficientes para permittir a identificação d'este magnífico Po-
lydesmideo; no estado actual, porém, da sciencia é for-

coso considerar incompleta toda e qualquer descripção que
não venha acompanhada de uma figura orientando sobre os
órgãos de reproducção do macho, isto é, das pattas copula-
torias

De facto, se no caso presente, um desenho eiima des-
cripção nos bastaram para reconhecer uma espécie notável

já por suas dimensões avantajadas, não acontece o mesmo,

quando se trata de formas de dimensões medianas ou peque-
nas, cujos pormenores de esculptura ou de colorido variam

pouco de mais ou não são suficientemente salientes, e por
vezes até não são bastante constantes para constituírem bons
caracteres distinctivos.

N'estas circumstancias devemos com toda a razão agra-
decer ao Dr. Emilio A. Goeldi, sábio Director do Museu Pa-
raense (cuja amabilidade para com os especialistas é tão noto-
ria que não precisa de novos encomios), de ter nos fornecido
ensejo de preencher a lacuna scientifica deixada por aquelles
supra-mencionados myriapodologistas suissos.

Eis os caracteres do macho:
As coxas do segundo par de pattas são providas de uma

PI? ponta romba, curta" e robusta, sem outros caracteres salien-
tes. As pattas copulatorias, das quaes publicamos 3 figuras,
ligam-se ao typo das pattas de Platyrhachus. As coxas [han-
ches] (H) são curtas e largas; as bolsas tracheanas (poches
trachéennes) (p. t.) são bastante curtas, divergentes, dobradas
deante da extremidade; os freios tracheanos [brides trachéen-
nes] (b. t.) são assaz desenvolvidos, grudados porém não sol-
dados sobre a linha mediana. A margem superior das coxas,
é acompanhada, pelo lado anterior, de um dente triangular,
robusto e agudo, e bem assim de uma série oblíqua de cer-

longa——~. ~ —1_ _,—.  ç^ ^ » * _.

reconhecemos o femur (F.), normalmente desenvolvido, hir-
suto pelo seu lado posterior e fracamente estriado pelo lado
anterior; a tíbia (T.) não dividida, cortada de pregas obli-
quas pelo seu lado externo; e finalmente o tarso (ta.) diffe-
rendado em folliolos. Estes folliolos possuem aqui disposição
é forma especiaes; elles são laminares, largos e muito cur-
tos; o folliolo anterior (A.), que leva a fenda seminal, é re-
baixado sobre a frente e a sua extremidade é arredondada;
Dos dous folliolos posteriores (B. e C.=folliolos secundários
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• * 

ambos), um, externo, é truncado, o outro, interno, termina-se
em longo dente estreito, triangular.

/ílfc F- V LÀ i\

mMm ' ^^^*-*-»*ià
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O especimen-typo, uma fêmea, provém da Republica Ar-
gentina (de onde?), e aquelles individuos, que nos foram
submettidos, vieram da Colônia Alpina, Theresopolis (Estado
do Rio de Janeiro; Serra dos Órgãos, Dezembro de 1897);
factos estes, que ensinam, que a área de distribuição geogra-
phica d'esta bella espécie deve ser muito extensa.

B.

V

U

T.

F.

Os Srs. Humbert e Saussure, fiando-se nos pormenores
dos tegumentos externos, observam (1. c. 1872), que o sub-
gênero Odontotropis, do qual o O. Clarazianus é o único re-
presentante, approxima-se por um lado aos Oxyurus (os
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nossos Leptodesmus), sem duvida por causa da forma conica
do ultimo escudo, e por outra parte aos Stcnonia (os nossos
Platyrhachus). O estudo das pattas copulatorias parece re-
solver nitidamente a questão em favor d'esta ultima maneira
de encarar as cousas. De facto sabemos, que o caracter es-
sencial dos Leptodesmus consiste em ter a tibia dividida em
dous galhos (Brõlemann, Annales de Ia Soe. Entomol. France
1898). Ora nada dc parecido aqui; a tibia é simples, como
no caso dos Platyrhachus, pois não se pode considerar as
pregas da tibia como princípios de divisão, ainda menos como
vestígios de sutura. Pelo contrario o tarso acha-se differen-
ciado em folliolo secundário postero - inferior—inteiramente
como nos Platyrhachus. Todavia a estruetura lamellar e curta
d'estes folliolos do tarso é de tal modo particular, que pre-
ferimos nada mudar por emquanto na nomenclatura dos Srs.
Humbert e Saussure: conservamos a sua sub-divisão Odonto-
tropis, reservando-nos para ver se precisa eleval-a ao grau
de gênero novo ou de collocal-a em gênero já conhecido,
para quando a fauna do Brazil tiver sido melhor estudada.

Figuras: I.) freios e bolsas tracheanas.—II) Femur, tibia
e tarsus. —III) Uma patta copulatoria vista
de perfil (externa).

\ ip___-__í-^.

r }t—
II) TRIGONIULUS GOÈSII PORAT 1876.

(Porat. Bih. K. Svensk. Vet, Akad, HandU IV, N.r° 7j

Bibliographia: Pocock, Journal Lin. Soe. Zoolog. XXIV, 1893
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(•t); *) Webers Reise in Niedcrl. Ost. Indien.
-894. (2)
Attems. Abhandl. Senckenberg. naturf. Ge-
sellschaft XXIII, 3, 1897 (:1); Semoirs Zoolog.
Forschungsreise in Australien & dem Malay.
Archip, Iena, 1898 (4).

Synonymia: Spirobolus Goesii Porat 1. c. 1876 (6) — An na-
les Soe. Entomol. Belgique
XXXII, 1888 («); Pocock,
Journal Bombay Nat. Hist. Soe.
1892 (7); Annal. Mus. Civic.
Stor. Nat. Gênova XXXIII,
1893 (8); Brõlemann, Mém.
Soe. Zoolog. France VIII,
1895. (°).

Spirobolus Dominicae Pocock.
Annals und Magaz.
Nat. Hist. (6) II,
1888 (10).

Spirobolus phranus Pocock. Journ. Lin. Soe.
Zoolog. XXI,
1887 ííi).

? Spirobohts punctiplenus Karsch, Zeitsch. ges
Naturwiss.
LIV, 1881
(12).

? Spirobolus punetidives Karsch, ibid. (x 3). \
? Spirobolus Sanctae-lMciac Bollman, Proc.

U. St. Nat.
Mus. XII, 1899
(ll); .

Spirobolus rugosus Voges, Zeitsch. Wis- *Ó
senschaft. Zoo- g
logie XXXI, £
1878 (15). I

Non syn.: Spirobolus phranus Karsch — Trigoninlns phr.a=

th

nus **
)•
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Esta espécie é, com Orthomorpha gracilis, o Diplopodo
mais disseminado sobre o globo, facto este que explica a longa

*) Os números correspondem aos que acompanham as diversas localidades.
**) O Spirobolus phranus Karsch foi posto em synonymia com o Trigoniu

lus Goesii por Pocock, porém mantido como espécie valida por Attems. .: 
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e complicada synonymia precedente. As localidades onde elle
foi colleccionado são as seguintes:

índias Orientaes: Java (« * 5 °); Sumatra (2 « 12) Bor-
neo (•¦ °); Ilha Saleyer (2); Flores (2);
Timor (2 12); Banda (12); Celebes (2);
Amboina (12); Saígon (13); Birmânia
(8 15); King's Island e Owen Island
("'); Madras (7).

Séchelles: Ile de Ia Digue (9).
v ¦....;,';¦¦ .... .......

Antilhas: La Dominique (l °); Haiti (l); St. Bar
thélemy (•'•); St. Lucie (*•), La Marti
nique.

¦ -¦¦ ¦¦¦¦- ¦¦¦ ¦¦¦¦ 
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Finalmente o Dr. E. Goeldi colleccionou em Maio de
1898 numerosos exmplares debaixo de troncos podres de ar-
vor es no Jardim Botânico do Museu Paraense, no Pará. Elle
faz a seguinte observação, bastante interessante e digna de
ser referida: Quando o animal se quebra, o liquido que sahe,
tinge os dedos de encarnado; estas manchas não largam se
não com difficuldade; o liquido em questão produz sobre a
pelle uma sensação de queimadura e exhala um cheiro pro-
nunciado de ácido sulphydrico. * O mencionado liquido é o
mesmo que o que gotteja das glândulas lateraes do corpo,
cuja abertura, conhecida com o nome technico de «poro
repugnatario», se acha de cada lado dos somites, do sexto
(ou quinto) ao penúltimo. Accrescentamos que esta secreção
da T. Goêsii tinge inteiramente o álcool em bruno-vermelho.
Aliás esta particularidade não é monopólio exclusivo da es-
pecie de que tratamos; ella se encontra geralmente em to-
dos os Iulides e Spirobolides, em grau ora mais ora menos
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* Nota — Convém lembrar, que já em 1894 110 trabalho do Dr. E. Goeldi
« Os myriapodos do Brazil» fallou-se do forte cheiro de amêndoas amargas ou de
ácido prussico, exhalado por uma secreção fornecida pelos « foramina repugnato-
ria» do gigantesco Polydesmus Clarazianus (Boi. M, P. Tom. I, pag. 166 seq.)
da Serra dos Órgãos. — Faltando na ennumeração então feita — tanto o Polydes-
mus Clarazianus, como o Trigoniulus Goesii, elevar-se-hia, accrescentando-se
ainda mais 2 formas ultimamente lembradas por H. v Ihering (Revista do Mu-
seu Paulista Tom. I, pag. 243) o total dos Chilognathos brasilicos á 64 espécies...
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accentuado, tornando-se especialmente notável n'uma espécie
europea, o Blaniulus guttulatus Bosc, que communica ao ai-
cool, quando n'elle submergido em estado fresco, uma inten-
sidade de colorido, que certamente não é proporcional áexiguidade das dimensões do animal. Semelhante faculdade
de tingir o liquido ambiente perde-se pouco a pouco com otempo, especialmente quando se tem o cuidado de renovar
o álcool (cf. VerhoeíF. Archiv. für Naturg. I, 2, 1898, pag.148).

Esta secreção é a única arma ofFensiva que nós conhe-cemos nos Diplopodos, ella deve, porém ser efficaz a julgarpelo effeito que produz sobre a epiderme humana. Obser-vamos n'estes animaes ainda, como meio de defesa, a facul-dade bastante distribuída, de enroscar-se em disco ou spiralmais ou menos apertados. Tal faculdade, de par com a es-
pessura^ de sua armação chitinosa, deve protegel-os contramuitas investidas e aggressôes. Finalmente devemos lembrar,
que estes Arthropodos, de lentos movimentos, conservam,'
quando retirados dos seus escondrijos e pegados, uma immo-bilidade perfeita—circumstancia que, secundada por um colo-ndo geral pouco vistoso e a semelhança que lhes provémn'este estado com raizes, detritos de folhas seccas e resíduosvegetaes em decomposição, partículas de terra e do húmusno meio do qual vivem, lhes permitte não poucas vezes deílludir a vigilância dos seus inimigos.

Paris, 16 de Setembro 1898.
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IV

APONTAMENTOS SOBRE O CAUCHO AMAZÔNICO

Pelo Dr. J. HUBER

HttS'':-";:

Na producção e exportação da gomma elástica da região
amazônica um papel bastante importante é oecupado por uma
marca especial, bem conhecida no Pará sob o nome peruano
de «caucho». O caucho é exportado sob duas formas: em
pranchas («planchas» em espanhol «Slabs» em inglez) e em
pedaços de sernamby («sernambillo» dos Peruanos). Aquel-
las são produetos de coagulação artificial e consistem de pe-
daços chatos de 5 palmos mais ou menos de comprimento
sobre a metade de largura e do peso de 4 arrobas mais ou
menos. A côr d'ellas é exteriormente preta, no centro ama-
rellada ou cinzenta, ficando mais escura com o tempo; o
cheiro é desagradável, bastante difFerente do cheiro da bor-
racha defumada. As pranchas de caucho contém grande quan-
tidade de liquido que acha-se principalmente localisado
n'uma infinidade de pequenas cavidades de forma um pouco
achatada. Esta circumstancia concorre muito a depreciar o
caucho em comparação com a borracha defumada. O ser-
namby de caucho, resultado da dessiecação natural do látex,
apparece no commercio em pedaços de diversas formas e ta-
manhos, muitas vezes também em parallelepipedos tendo o
peso das pranchas. Elle se distingue facilmente das pranchas
Dela estruetura que mostra elle composto de fragmentos, pel-

i.es ou lagrimas ou de fios mais ou menos compridos, unidos
em uma massa bastante solida de cheiro geralmente menos
desagradável e mais secca que o caucho em pranchas. Por
isso o sernamby de caucho, ao contrario de que acontece
com o sernamby de borracha, em relação com a borracha
defumada tem mais valor commercial que as pranchas.

Para julgar da importância commercial do caucho, durante
os últimos annos, basta considerar os seguintes quadros que
mostram as sommas (em kilogrammas) de exportação de
caucho em relação com a exportação total da gomma elas-
tica durante os annos de 1896-1898 e no primeiro semestre
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de 1899, para o território amazônico. - Em falta de uma es-tatistica official, as tabellas foram organisadas segundo asestatísticas mensaes publicadas na secção commercial da Pro-vincia do Pará:
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• D'estas tabellas se evidencia que o caucho tem occupado,
nos tres annos de 1896-1898, uma média de 8,8 % na expor-
tação amazônica da gomma elástica. A porcentagem^ muito
elevada na primeira metade de 1899 provém do facto, que
as principaes chegadas de caucho tem lugar no inverno,
quando os rios estão abertos a navegação até uma grande dis-
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tancia. Entretanto se vê que a exportação do caucho durante
este período (primeiro semestre de 1899) excede, em cifra abso-
luta, a exportação dos dois semestres do anno precedente efica pouco inferior á somma do anno de 1897. A seguinte
tabeliã dá as sommas de exportação de caucho dos portosda Amazônia, que exportam directamente para a Europa ou
para a America do Norte.

Exportação

directa

1896

de Belém

» Manáos

» Iquitos

822.073

887.397
67.201

1897 1898

1.776.671

874«572

759.251

439*453

1899
i.° Semestre

747476

772.626

444-345

2.073.276

1.192.987

782.982

63.051

1.964.447 2.039.020

Para todos estes quadros, a quantidade indicada do cau-cho e certamente inferior á realidade, porque uma grandeparte do Sernamby de caucho entra, nas estatísticas, na cate-
gona de Sernamby de borracha, tendo approximadamente omesmo valor commercial.

Como meio de comparação e talvez como estatística maiscompleta apezar de summaria, dou o seguinte quadro que mefoi gentilmente cedido pelo Sr. Cmok, chefe d'uma das maisimportantes casas exportadas d'esta praça.

Gomma elástica entrada nos portos de Pará e Manáos

v '¦¦¦'¦ ¦.:.

Borracha

Julho 1895

1896

1897

1898

»

»

•Junho 1896......

» 1897

» 1898

» 1899 ..,

Gaúcho

19.076 tons.

19.982 »

19.921 »

22.621 »

'•754
'•945
1.827

2.671

* *'-St»

'. v 
'¦¦ 
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Não ha muitos annos que quasi todo o caucho vinha doterritório peruano e era principalmente exportado do portode Iquitos quer directamente, quer por intermédio das pra-
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ças do Pará e de Manáos. Quasi todos os affluentes peruanos
do Amazonas tem fornecido caucho. A extracção começou
em 1882 mais ou menos pelos affluentes menores do Rio
Marafton, principalmente o Tigre, Morona, Pastaza, etc. Se-

gundo me disseram, o lugar de Pebas, na margem esquerda
do Amazonas, era também uma das primeiras localidades
onde se produzia caucho. De 1885 até 1897, o Ucayah era
o centro principal da producção do caucho. Das terras visi-
nhas d'este rio, os caucheros penetraram pouco a pouco nos
seus affluentes até os mais remotos, como no Cepaua e Mis-
hagua (affluentes do Urubamba), passando de lá pelos vara-
dcros (extensões de terra firme entre as nascentes de diffe-
rentes rios) nos affluentes do Rio Madre de Dios e no Rio
Orton, onde já em 1896, existia a casa commerciai de Suarez
e Fiscarrald que exportava quantias avultadas para Iquitos (ate
8.000 arrobas por anno, só do Rio Manu).1 De 1892 até 1896
o Javary forneceu grandes quantidades de caucho. Com a ex-
tracção activa e pouco escrupulosa (como veremos mais adian-
te, as arvores são derrubadas para tirar d'ellas o látex), os
ricos cauchaes do Ucayali, do Javary e dos affluentes do
Beni foram cada vez mais exgottados e os caucheros se vi-
ram na necessidade de procurar um outro campo para a sua
actividade. Q anno 1896 marca uma nova phase na producção
do caucho. É n'esse anno mais ou menos que começou a im-
migração dos caucheros peruanos na bacia superior dos rios
Juruá e Purús, o que teve por conseqüência não só uma dis-
locação do centro da producção na direcção do nascente,
mas também um desvio da corrente de exportação que
tinha-se feito quasi exclusivamente pelo Rio Ucayali e que
depois d'esta nova phase, se faz principalmente pelo Purús
e Juruá.

Apezar de ser produzida em território peruano^ a maior
parte d'este caucho é transportada agora, não mais para o
porto de Iquitos, mas directamente rio abaixo até Manáos
ou Pará. Só uma parte relativamente pequena do caucho do
alto Juruá é transportada ainda pelos numerosos varaderos
até os affluentes do Ucayali, de onde segue em lanchas até
Iquitos. Dos 3.000 caucheros que nos fins de 1898, segundo
informações fidedignas, trabalhavam no alto Juruá, 600-800
somente transportavam o producto do seu trabalho pelos va-
raderos, entre os quaes o do Amoya (affluente do Juruá)

1 Cf. Fred. J. Hessel n'um artigo publicado na «índia Rubber world », may
I, 1899, p. 207. ¦.'..¦¦ 
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ao Cayana (affluente do Tamoyo, que é affluente do Ucayali)e o mais freqüentado e pode ser atravessado pelos carrega-dores em 6 horas. Além d'este caucho, o mercado de Iquitosrecebeu, em 1898, o produeto dos caucheros espalhados nosaffluentes do Ucayali mesmo, principalmente no Cepaua e noTapiche, no Jaquirana e em diversos affluentes septentrionaes
do Amazonas, como no Rio Tigre, Pastaza, Itaya, Nanay eNapo. J

Interessante é a seguinte comparação das quantidades decaucho, que foram exportadas de Iquitos e directamente do
Jurua, no abaixo.

1895/96
1896/97

1897/98

1898/99

Exp. de Iquitos

1.529 tons.
••573

1.043

996

Exp. do Juruá directamente

»

»

199 tons.
¦ 

¦¦ .. 
¦¦¦.'¦¦

673 »
1.562 »

.- ¦'-..--¦¦-. ¦¦:-¦*¦'. 
¦,''¦¦'¦ 

¦ 
', ,.'¦ ..'.._..

Deste quadro se vê, como no período de 1896-1898 a
producção e a exportação directa do Juruá cresceram rapi-damente, emquanto a exportação pelo porto de Iquitos baixou
pouco a pouco.

Quasi ao mesmo tempo que nas nascentes do Purús eJurua, se descobriram cauchaes em outros rios amazônicosNa bacia superior do Rio Madeira o caucho era conhecidoha muitos annos. No Tapajoz, Xingu, e Tocantins, a desço-berta e mais recente. Entre os affluentes septentrionaes doAmazonas, o Trombetas fornece caucho já diversos annos eoutros nos como Iça e Rio Negro começam a exportar também
pequenas quantidades. Actualmente quasi não ha um rio ama-zomeo que não forneça caucho, em quantidades mais ou menosavultaclas.

Considerando a grande importância do caucho na pro-ducçao da gomma elástica da Amazônia e do Novo Mundoem geral, deve se admirar que até agora a arvore que for-nece este produeto, não fosse scientificamente estudada e quea respeito de sua classificação não existissem senão supposiçõese conjecturas em parte totalmente infundadas. Assim se en-contra, no livro geralmente estimado de E. Chapei, «Le caout-chouc et Ia gutta-percha » (Paris 1892), o trecho seguinte sobreas arvores produetores do caucho (pag. 142): «Sil'on pénè-tre dans 1E tat peruvien par le Solimões, 011 trouve encorecies Heveas aux environs de Loreto et dans un faible péri-
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mòtre; mais en s'enfonçant dans 1'intérieur, on s'apcrçoit que
les arbres à caoutchouc préscntent des caracteres bien diffé-
rents de ceux de Ia vallce dc 1'Amazone. Sur les bords du
Maranon et de ses affluents: l'Ucayali, le Napo, lc Javary, le
Macapá, etc, les végétaux produeteurs sont lc Camcrana
laüfolia et Vliancomia speciosa. Ces deux especes sont de

proportions moindres que les Heveas ». Estas informações

que parecem ser emprestadas a uma relação de viagem de
Olivir.r Ordiiiaire (publicada no Buli. dc Ia Soe. de géogr.
commerciale de Paris t. VIII pag. 1885/86) e que passaram
em diversos outros livros tratando do mesmo assumpto (cf.
Th. Sccligmann: «Le Caoutchouc et Ia Gutta-percha», Paris
j896 pagCs. 42 e 78), são absolutamente infundadas e devem
dar uma idéa completamente errônea das arvores produetores
do caucho. Quem conhece tão pouco a distribuição geographica
dos vegetaés supra citados, deve saber que a Cameraria la-
tifolia è um arbusto das Antilhas e que a Hancornia spcaosa
é uma arvore pequena dos campos arenosos do Brazil oriental
e central. Ora todos os caucheros são unanimes em declarar
que o caucho (assim se chama não só o produeto mas a ar-
vore mesma), é uma arvore de.grande tamanho e cresce só
tia matta, que aliás cobre toda a vasta região onde se acha
o caucho.l

Visto a área muito extensa e a multiplicidade das espe-
cies do gênero Hevea, podia se imaginar facilmente, que o
caucho era produzido por espécies ainda não conhecidas d'esse
gênero. Esta hypothese era tanto mais plausível, que segundo
a analogia dos affluentes septentrionaes do Amazonas, onde
o naturalista inglez Spruce descobriu nada menos de 5 es-
pecies novas de Hevea e isto somente no Rio Negro e no
Uaupés, induziu forçosamente a admittir um numero elevado
de espécies d'este gênero nos affluentes meridionaes, onde
como se sabe a producção da borracha é muito mais activa
que na região do Rio Negro. Esta hypothese que eu mesmo
estava disposto a acceitar no principio e que implicitamente
se acha tambem exprimida n'um artigo do Prof. Warburg
(Tropenpflanzer II 1898, pags. 266 e 267)6 tambein insusten-
tavel. Além das asserções dos caucheros que attribuem ao
caucho folhas inteiras e não trifoliadas, basta considerar que
actualmente o caucho nos vem de diversas localidades, onde

1 Quanto ás Heveas que segundo a obra franceza se encontrariam só até os
arredores de Loreto, é necessário constatar que nas beiras do Rio Ucayali e até o
Rio Huallaga se acham ainda ao menos 3 differentes espécies do gênero Hevea.
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se produz também borracha e que o caucho das provenienciasmais diversas tem sempre as mesmas propriedades que permit-tem distinguil-o a primeira vista da borracha. Além d'isto nãose comprehende porque a arvore de caucho seria sempre der-rubada para a extracção do leite se ella não fosse de outra
natureza que as seringueiras.

N'uma viagem que emprehendí no fim de 1898, em com-
panhia do meu amigo c compatriota Dr. Ed. Marmier, paraestudar a vegetação dos affluentes superiores do Amazonas
e entre elles principalmente do Rio Ucayali, tive a oceasiãode ver as arvores que fornecem o caucho. Entretanto não étão fácil como se imagina de vel-as de perto.Chegando a Iquitos, no centro primitivo da exportaçãodo caucho, é preciso ir ainda bem longe para avistar a pri-meira arvore de caucho e não duvido que muitos navega-vam o Ucayali inteiro sem verem uma única arvore de caucho.Antes de tudo as arvores de caucho geralmente não crescemsenão em terrenos interiores, afastados das planícies de allu-vião dos grandes rios; além d'isto em quasi todas as regiõescaucheras de accesso relativamente fácil as arvores adultassão exterminadas e não ficam senão pés novos.

; A primeira arvore de caucho adulta foi encontrada pornos no Cerro de Canchahuaya, systema de colunas que attin-
gem a margem direita do Rio Ucayali pouco acima de Sa-rayacu. Alli, a mais de um dia pelo interior se acham an-tigos «Cauchales» explorados ha 10 annos pelos índios deCanchahuaya que na nossa excursão nos serviram de guias.A arvore mais velha que nós encontramos, contava com cer-teza mais de 20, talvez mesmo 30 annos e tinha um diâmetrode 50 cm. mais ou menos, o que constitue para os caucheroso limite inferior cia grossura que permitte uma extracçãorendosa pelo processo em uso. Um galho cahido no chão
permittiu logo reconhecer na arvore uma Artocarpacea. Nomesmo dia encontramos diversas arvores mais novas que ape-zar de não apresentar flores nem fruetos não deixaram ne-nhuma duvida, que se tratava de uma Castilloa. Mais tardena região entre o Ucayali e o Huallaga encontramos diver-sas arvores de caucho sempre isoladas.

Pelo exame mais demorado das partes vegetativas (folhase caules) que foram colleccionadas e conservadas parte emestado secco, parte no álcool, verificou-se depois, que era im-
possível separar especificamente a nossa planta da Castilloaelástica, arvore produetora da gomma elástica no México, naAmerica central, na Columbia e no Equador. Esta identifi-
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cação fundada unicamente nas partes vegetativas, poderia pa-
recer um pouco duvidosa, tanto mais que as informações so-
bre estas são em parte contradictorias (cf. Tropenpflanzer II
N.° 12 pag. 372 sobre as raizes, e Rapport de A. Godfroy-
Lebeuf pag. 3 sobre as folhas) mas ella foi confirmada por
diversas circumstancias que eram todas á favor da minha
identificação. l

Procurando saber se tinha diversas qualidades de caucho,
encontrei as opiniões mais desencontradas. Muitos caucheros
falam d'um caucho blanco e d'um caucho negro, outros não
reconhecem estas duas qualidades, e me aconteceu mesmo
n'uma excursão que pelos meus companheiros a mesma ar-
vore foi designada como caucho blanco na ida e como cau-
cho negro na volta. Quasi todos os caucheros distinguem os
Masateros: são arvores que dão um látex particularmente
grosso e rico em gomma, ellas se acham principalmente nos
logares onde cresce uma Bambusacea, chamada Paca. Se-
gundo as melhores informações entretanto todas estas dis-
tincções tem por fundamento apenas certas variações devidas
ao terreno, sem que se trate de diversas espécies.

Uma vez classificada a arvore de caucho dos caucheros
peruanos, me ficaram ainda certas duvidas se o caucho dos
rios exclusivamente brasileiros e principalmente o do Tocan-
tins, era da mesma espécie. Estas duvidas, que eram certa-
mente legitimas, visto o que se sabia até aqui sobre a área
geographica da Castilloa elástica, foram ultimamente resolvi-
das de uma maneira satisfactoria. Na occasiao da viagem do
meu collega ür. Buscalioni ao Rio Tocantins, recommendei
a elle de contribuir á solução d'este problema, colleccionando
amostras de caucho, quanto possivel com flores e fructos. Ape-
zar que este ultimo desideratum não poude ser satisfeito, visto
a impossibilidade de conseguir as partes da arvore em questão,
era possivel de verificar com certeza, que, nas partes vege-
tativas, não ha differença entre o caucho do Ucayali e o do
Rio Tocantins. Este facto permitte a conclusão que nas re-
giões intermediárias o caucho é também a Castilloa elástica,
em outros termos, que a Castilloa elástica é disseminada so-
bre a maior parte da região amazônica. Digo a maior parte,

1 Mr. Poisson, colleccionador da casa A. Godfroy Lebeuf, que já tinha visto
exemplares de Castilloa originários do México, me afiançou que os galhos trazidos
do Ucayali pertencem a C. elástica. Quando mostrei a figura do fructo da Castilloa
elástica, publicada no Tropenpflanzer do Nov. 1898, á diversos caucheros perua-
nos, elles reconheceram sempre o fructo do caucho.
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porque ha sempre alguns districtos, onde o caucho ainda não
foi descoberto e onde ha pouca probabilidade que elle se
achasse ainda.

Estes districtos são por exemplo toda a ilha de Marajó
e as terras entre o Tocantins e o Oceano, assim como o curso
inferior e as planícies de alluviào de todos os affluentes maio-
res do Amazonas. E' provável que também todas as regiões
campestres, como p. e. os campos geraes entre o baixo Ama-
zonas e a serra de Tumuc-Humac, sejam completamente des-
tituidas de arvores de caucho. * Apezar de o caucho se
achar as vezes em companhia de Seringueiras (no Cerro de
Canchahuaya encontramos ao lado do caucho diversos exem-
plares da tal «Seringueira amarella» ou «Xiringa amarilla»,
como ella é chamada pelos Peruanos), a área occupada
por elle é distincta da das Seringueiras e se extende em
geral sobre as terras mais elevadas que pertencem a terra
firme.

Com a descoberta da Castilloa elástica na região amazo-
nica, a área conhecida d'esta arvore fica bastante augmen-tada. Ainda em 1898 o Prof. Warburg de Berlim, uma dasauetoridades reconhecidas no assumpto das plantas tropicaes
de uso industrial, escreveu n'um artigo interessante da revista«Tropenpflanzer» (1898, pag. 337), tratando da Castilloa:«Mesmo na parte septentrional do Peru a arvore se acha,
segundo dizem, mas ella parece apenas ser explorada. E' no-tavel que ao sul da Columbia ella se ache somente nas ver-
tentes pacificas dos Andes».

D'esta opinião, que era a mais espalhada até agora, diverge
um pouco a informação contida n'uma annotação do Mr. God-froy-Lebeuf para a traducção do Relatório apresentado ao
Marquez de Salisbury por Mr. Henry Nevill Dering (Cf.Semaine horticole do 4/111 1869 pag. 88): «II est bon d'a-
jouter que le Castilloa se rencontre en masse enorme danstoutes le republiques de lAmérique centrale. II est également
répandu en Colombie, Equateur, Haut Amazone, Orénoque
et dans tout le Venezuela». A área geographica da Castilloaelástica estende-se assim do México sobre toda a America
central e a parte septentrional da America do Sul (com ex-
cepção talvez das Guyanas), até uma linha que pode-se tirar
do Rio Inambari (affluente do Madre de Dios, cerca de 13o
de lat. Sul) ao pé dos Andes (cf. Fred. Hessel. in «The Indian

1 Entretanto é conhecido que o Trombetas é rico em arvores de caucho.

¦

¦



82 Apontamentos sobre o Gancho amaxonico

ab

Rubber World» May 1899), até o alto Itacayunas, (affluente
do Rio Tocantins cerca de 6" de lat. Sul), cf. Coudreau. *

Em seguida vou dar uma descripção das partes vegeta-
tivas da arvore de caucho segundo as observações que me
foi possível fazer na região cauchcra mesma e mais tarde
sobre os materiaes conservados no Museu Paraense.

O caucho é uma arvore de floresta virgem, chegando^ a
uma altura de 20 metros mais ou menos, de tronco direito
e formando uma copa relativamente pequena. Transcrevo a
seguinte nota, sobre uma d'estas arvores: «Tronco de gros-
sura media (diâmetro cerca de 30 cm.), com casca ligeira-
mente verrugosa, marcada de armeis transversaes ainda bem
distinctos, com fendas longitudinaes pouco fundas. Sapopemas
{alctas em espanhol), começando a 1 m. de altura do tronco,
arredondadas e annelladas. As raizes principaes se extendem
na superfície da terra a uma distancia de muitos metros. O
látex corre com abundância e se coagula depressa, mas é
preciso fazer entalhos bastante profundos».

Arvores mais grossas com um metro de diâmetro e maior
numero de aletas (até 5) se encontram nos districtos ainda
não explorados. As arvores novas se reconhecem facilmente
pela sua ramificação regular e pela circumstancia que os galhos
cahem com o crescimento do tronco e deixam cicatrizes re-
dondas de beiras elevadas; a cada uma destas cicatrizes cor-
responde também uma linha annular em volta do tronco, a
marca de inserção das estipulas. Só quando a arvore tem
chegado a uma certa altura apparecem os galhos definitivos
que tem de formar a copa. Uma particularidade digna de
nota é que o tronco e os galhos do caucho mostram sempre
uma cavidade no centro, correspondendo a medulla. Nas ar-
vores novas as folhas são maiores que nas arvores velhas, de
maneira que as dimensões d'ellas variam de 20 cm. de com-
primento sobre 7 de largura nas arvores adultas, até 40 cm.
de comprimento sobre 16 de largura nas arvores novas. Fixa-
das n'um petiolo curto (1-1,5 cm-)> e^as são de forma oblonga,
nitidamente acuminadas, na base arredondadas e ligeiramente
decurrentes no peciolo, ou um pouco emarginadas cordiformes.
A nervura principal e as numerosas nervuras secundarias são
proeminentes na face inferior da folha. As ultimas são pa-
rallelas, ligeiramente flexuosas e formam anastomosas incur-
vando-se perto da beira da folha. Os espaços entre as nervuras

1 Voyage a Itaboca e Itacayuna. Paris 1898. E' evidente que toda a pro-
ducção da gomma elástica no antigo areai não chega á producção do caucho amazônico.
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secundarias são atravessados pelas nervuras tertiarias mais
finas e quasi imperceptíveis na face superior, que se dissol-
vem n'uma rede de nervuras ainda mais finas. Molles e velludas
na face inferior, os limbos são ásperos na face superior. Esta
asperidade da face superior provem de pellos uniccllulares
semelhantes aos da face inferior, porém mais espalhados,
curtos e rígidos. A respeito da folha reinam certas divergen-
cias, nas descripções dos autores. Emquanto que geralmentea face superior se descreve como lisa e luzida, Godefroy Le-
beuf, numa annotação da sua traducção do Relatório de
Henry Nevill Dering, diz o seguinte: Ccs feuillcs sont non
pas lisscs, mais vclncs et rugucuses. A margem da folha pa-reco finamente dentada por causa de pequenos tufos de pellosregularmente distribuídos. Os mesmos pellos de côr de ocremais ou menos clara, cobrem os peciolos, os galhos novos eas estipulas que envolvem o grelo. Citei todos estes caracte-
res vegetativos da arvore de caucho que parecem talvez um
pouco mesquinhos, para dar todos os elementos que podempermittir reconhecer a arvore sem ter precisão de flores oude fruetos. Aquellas, que eu não tive oceasião de estudar, ap-

» parecem no verão; ellas são reunidas em inflorescencias mais
ou menos disciformes ou semiglobosas de sexo differente. Dainflorescencia fêmea se desenvolve um frueto collectivo semi-
globoso e tuberculoso; cada tuberculo corresponde a um fru-
cto parcial e contém uma semente elliptica e achatada. Segundo
dizem os caucheros, os fruetos do caucho são muito procura-dos pelos pássaros e macacos.

Não consegui ver a extracção do caucho, como ella sefaz nos districtos agora em exploração. Entretanto me deixei
explicar diversas vezes o processo pelos caucheros mesmo,
de maneira que posso em seguida dar um idéa bastante exacta
do modo da extracção como ella se faz no alto Amazonas
e, segundo as poucas informações que tenho, também nas
outras partes da Amazônia, onde ha producção de caucho.

Como no Panamá, na Columbia e no Equador, a extracção
do caucho no Amazonas se faz de uma maneira muito sum-
maria, e consiste na derrubada da arvore e na extracção de
todo o látex que ella contém. Parece aliás, segundo dizem,
que foram caucheros columbianos c equatorianos que ensina-
ram este methodo de extracção aos peruanos. Como no alto
Amazonas os terrenos onde se acham ainda cauchaes, são
terras devolutas do governo ou muitas vezes mesmo em li-
tigio entre diversas nações, como acontece com as cabeceiras
do Javary, Juruá e do Purús, os patrões que querem empre-
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hender uma exploração de caucho, não se inquietam senão
em achar um cauchal bastante rico para exploral-o até ex-
gotal-o completamente, quando é preciso ir mais longe.
Não é aqui o lugar para tratar demoradamente do systema
do approveitamento dos braços humanos pelos patrões. Basta
dizer que os pcones (é assim que se chamam os caucheros
que têm de fazer o trabalho manual da extracção), são na
maior parte Índios ou mestiços e que elles se acham n'um
gráo de dependência dos patrões que nào diífere muito da
escravatura. Quando uma expedição de caucheros sob a con-
ducção do patrão ou do seu encarregado chega no districto
a explorar, o pessoal se divide, segundo a freqüência das ar-
vores de caucho, em grupos mais pequenos. Lá onde se re-
ceiam ataques de indios bravos, os caucheros ficam ao menos
em numero de dois n'um lugar. Quando o numero das arvo-
res é grande, todo o pessoal pode ter um acampamento
commum. Para a extracção de uma arvore não precisa senão
de um trabalhador, quando não se trata de um páo exce-
pcionalmente grande. Primeiro se limpa a terra toda ao redor
da arvore, e entre as aletas se fazem pequenas covas com
paredes bem calçadas com o pé, onde se collocam tigelas
de ferro estanhado. Isto feito, o cauchero entalha a arvore com
entalhos obliquos de 1,5 m. a i m. de altura, convergendo
em gotteiras de barro que sào dispostas nos intervallos das
aletas e exgotam o látex nas tigelas. Em menos de 24 horas
as tigelas são cheias e se tiram. O látex que ainda sahe dos
entalhos corre nas covas e se coagula espontaneamente, for-
mando Sernamby. Agora se derruba a arvore, e isto de tal
maneira que ella se corta a 1 m.— 1,5 m. de altura e fica sus-
pensa de um lado sobre a parte inferior do tronco, do outro
lado sobre os galhos maiores. Ao longo do tronco se fazem
agora, em distancias de uma braça mais ou menos, entalhos
circulares penetrando na casca até o liber. O látex que corre
com abundância de cada um destes entalhos, é colligido em
tigelas dispostas da mesma forma que aquellas entre as aletas.
Todo o látex recolhido nas tigelas é derramado n'um balde,
emquanto que o resto fica adherente a arvore ou cahe ainda
nas cavidades oecupadas anteriormente pelas tigelas, se deixa
coagular no ar e constitue Sernamby. Uma arvore adulta dá
na média um balde de leite, isto é 14 galões ou 56 litros.
Esta quantidade de leite corresponde a 20 kilos de caucho
em plancha, .e como uma plancha é geralmente de 4 arrobas
(60 kilos, uma carga de homem) é preciso derrubar 3 arvores
para fabricar uma plancha. Ha entretanto arvores de tamanho
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excepcional, que fornecem muito mais látex. Assim ouvi d'um
cauchero digno de confiança, que um dos seus pconcs voltou
uma vez d'uma excursão dizendo que tinha descoberto a « ma-
dre dei caucho». Era uma arvore de caucho de dimensões
extraordinárias, que o indio supersticioso não ousara matar,
por ser «Ia madre dei caucho». Quando finalmente uma turma
de trabalhadores chegou a derrubar o colosso, elle não deu
menos de 7 arrobas, isto é 105 kilos de caucho.

A coagulação do leite e o fabrico das planchas se faz da
maneira seguinte: Cava-se na terra argilosa que serve quasisempre de substratum ás arvores de caucho, uma fossa rectan-
guiar de um metro mais ou menos de comprimento e de
meio metro de largura, calça-se bem as paredes e através-
sam-se no fundo dois cipós cujas extremidades sahem da fossa
e servem para tirar a plancha fora da cavidade. Depois derra-ma-se o látex na fossa que se cobre geralmente com algumas
folhas de palmeiras para evitar o accesso das águas de chuva.
A coagulação se faz geralmente com uma dissolução de sa-bão ou com a seiva d'um cipó chamado «Vetilla». Segundo
a descripção dos caucheros a «Vetilla» poderia ser uma Con-volvulacea como a Sachacamote (Camote=Batata (IpomoeaBatatas), Sacha~silvestre) que é citada geralmente como em-
pregada na preparação da gomma de Castilloa na America
central. O nome de Sachacamote não era familiar aos cauche-
ros que tive a oceasião de consultar. Quando tirada da fossa,
a plancha ainda é muito grossa, ella tem muitas cavidades
cheias de liquido; só depois de algum tempo este liquido sahe
em parte e a plancha fica mais chata. Mas sempre as plan-chás de caucho contém uma grande proporção d'agua e de
outras impurezas o que causa a depredação d'ellas.

Estes inconvenientes não são tão grandes no «Sernamby
de caucho» cujo preço é quasi egual ao do Sernamby de
borracha. Primitivamente o Sernamby de caucho era só um
produeto accidental na fabricação das planchas. Todo o leite
que não era colhido em tigelas e se derramava no chão fica-
va adherente ao tronco e também aos galhos (onde geral-mente era tirado por meio de incisões em espiral), deixava-se
seccar no ar e o caucho produzido d'esta maneira se tirava
depois em forma de pelles ou de lagrimas ou de fios com-
pridos e se reunia em pelotas ou em pedaços de diversos
tamanhos. D'este tempo a producção do Sernamby tem au-
gmentado muito á custa das planchas, principalmente nos lu-
gares onde um transporte por terra aconselhava a prepararum produeto secco.
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Muitos caucheros preparam agora só Sernamby, deixando
seccar o látex em camadas. Não sei se já se experimentou
a defumação com o látex de Castilloa.

E' claro que a forma da exploração que se applica actual-
mente ás Castilloas na região amazônica, apezar de dar gran-des lucros momentâneos, deve ser prejudicial a riqueza do
paiz, fazendo desapparecer pouco a pouco a fonte de um
produeto de alto valor. Uma arvore de caucho, uma vez der-
rubacla, não grela mais, e d'este momento em deante não podemais produzir semente, como por exemplo a seringueira, queapezar de ser enfraquecida pela extracçâo do leite, não deixa
por isso de produzir as suas sementes, de maneira que n'üm
seringal em exploração se pode ver quasi sempre porção de
arvores novas que substituirão os indivíduos que morrem tal-
vez mais depressa por causa da extracçâo activa.

E' verdade que os caucheros dizem que no lugar d uma
arvore de caucho derrubada nascem sempre outras. Isto podeser justo quando a arvore se derruba no momento de ter
fruetos maduros; as sementes acham n'este caso talvez mais
facilidade de germinar e de se desenvolver em arvores. Mas
posto que isto seja assim, o caso se apresentará talvez uma
por cem vezes e a disseminação ao longe será sempre pre-
judicada. Os caucheros dizem também, que n'uma região onde
elles exploravam caucho ha io ou 15 ou 20 annos atraz, a
exploração pode se começar de novo, porque as arvores quen'aquelle tempo eram pequenas e não valiam a pena de ex-
ploração são agora grandes e valem a extracçâo. Elles ei-
tam como exemplo os Rios Pastaza, Morona, etc. onde tira-
ram caucho ha 20 annos e onde agora tem de novo arvores
adultas e cauchaes em exploração. Me parece entretanto, queeste calculo não será justo para a repetição do mesmo processo
porque é claro que as arvores novas hão de ficar sempre
mais ralas por causa do numero inferior dos indivíduos adultos
e produetores de sementes. No Ucayali tenho visto um cau-
chal que foi explorado em 1888 e onde depois de 10 annos
de completo abandono se achou apenas uma ou outra arvore,
que^ teria dado um produeto valendo a pena da extracçâo.
Será sempre difiicil para um governo como o do Pensou
do Brazil, exercer uma fiscalisação n'estas industrias extractivas
limitadas quasi exclusivamente aos districtos de difficilimo
accesso, mas talvez não seria inopportuno procurar meios de
proteger esta arvore preciosa ao menos nas regiões onde
pode-se exercer alguma fiscalisação. A seringueira, que quasisempre é propriedade particular, não precisa d'esta protecção
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porque os particulares cuidarão de si mesmo, para que as
arvores que constituem o principal valor dos seus terrenos,
não desappareçam, mas pelo contrario augmentem. Para a
Castilloa se trataria em primeiro lugar de delimitar certos dis-
trictos, onde nao se podessem tocar nas arvores de caucho
sem consentimento e fiscalisação do Estado. Depois poderia
se experimentar, nas partes mais rica sem Castilloas, fazer
plantações e estabelecer um verdadeiro serviço florestal, como
elle existe nos paizes europeus e na America do Norte.

Tratando-se em primeiro lugar de uma arvore com pro-dueto de alto valor commercial, é certo que este serviço po-deria em pouco tempo indemnisar as suas despezas, podendodepois extender suecessivamente a sua acção sobre os outros
constituintes da floresta.
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MISCELLANEAS MENORES

I

Carta de Gustav Wallis dirigida a D. S. Ferreira
Penna sobre o Rio Branco *)

"¦:.

Estimadissimo Senhor —Tím cumprimento d'uma promessa
feita a V. S.a a respeito d'algumas noticias sobre a minha
viagem no Rio Branco, devo antes de tudo pedir desculpa
por não tel-o feito ha mais tempo. Espero que V. S.a achará
justificável, allegar como razão d'esta tardança a intenção de
deixar primeiro amadurecer mais, com o andar do tempo,
tanto a experiência como as observações feitas na viagem.

Nota.—As duas cartas, que ahi seguem, ainda fazem parte do espolio lit-
terario do mallogrado D. S. Ferreira Penna; ainda esta vez devemos a posse dos
respectivos originaes, bem como a autorísação de approveital-os, onde bem nos
parecesse, á gentileza do nosso amigo José Veríssimo, hoje no Rio do Janeiro.

A primeira carta, tratando de uma exploração do Rio Branco, foi dirigida
a F. Penna do Forte de São Joaquim em 23 de Maio de 1863 por Gustav Wallis,
botânico de origem allemã, assaz conhecido na litteratura botânica como col-
leccionador zeloso e intrépido viajante. Se não nos enganamos elle veio, ha meio
século quasi, ao Sul do Brazil, por motivos e com intenções semelhantes áquellas
que levaram o venerando dr. Fritz Müller a immigrar da sua pátria então á
braços com commoções politicas (durante a celebre éra de 1848) e a estabelecer-se,
como simples colono, em Blumenau, na então Província de Santa Catharina.

Foram, ao que sei de fonte bôa, collegas e amigos unidos pelo mesmo
laço espiritual do enthusiasmo pelas obras da natureza, como também companheiros
nas difíiculdades e infortúnios da vida material. Nunca, porém, vimos biographia
d'alguma forma detalhada de Gustav Wallis, faltando-nos portanto informações
sobre as cicumstancias exteriores da sua vinda as regiões amazônicas, o itinerário
e a duração das viagens ahi realisadas.

A segunda carta, em capa sobrescripta (em lápis) com os dizeres: « Festas,
Historias (do Dilúvio), casamentos, baptisados e enterros dos índios do Purús
(Amazonas). Notas dadas por Manoel Urbano da Encarnação, em 1883, a pe-
dido de D. S. Ferreira Penna » é datada de Canutamá, no Rio Purús, em 24 de
Agosto de 1882.

Grande importância não attribuiremos á estas duas cartas; comtudo não
deixam de ser interessantes e dignas de serem conhecidas, apezer de sua redaccão
defeituosa, aliás perfeitamente explicável por ser a primeira de um estrangeiro, e
a segunda de um lavrador, mais familiar com o manejo do machado e do remo,
do que da penna de escrever. Evitamos outros retoques além dos estrictamente
necessários.

A Redaccão.
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Era o mez de Dezembro, quando eu parti, o melhor tempo
para a subida no Rio Branco, por então ainda ali reinar a
vasante, a qual como é conhecido, tem outro período e ca-
racter differentes do Amazonas, do Rio Negro e dos demais
confluentes d'este rio real.

Depois de acabada a vasante do Amazonas, o Rio Branco
ainda continua 4-5 mezes inteiros a vasar. D'isto comtudo nào
se conclue que a enchente se realise em circumstancias
semelhantes á do Amazonas; ao contrario, ella além de cahir
em outro tempo, tem uma duração muito mais limitada. Por
emquanto nos vemos o cyclo hydrographico annual comple-
tar-se por uma vasante muito mais prolongada. As águas va-
sam pela força da attracção das do Rio Negro, que igualmente
vão decrescendo no fim de Junho e assim por diante até
meiados de Março ou por mais tempo ainda. Em meiado de
Abril cahem as primeiras chuvas, desde muito então já es-
peradas e o rio enche a passos rápidos.

Outro caracter do Rio Branco se revela na grande baixa
a que fica reduzido na vasante, e nas praias, que sem conta
se acham espalhadas no leito e tantas que as vezes apparece
mais área do que água. O decréscimo do rio importa nas
partes superiores em $2 palmos, como verifiquei na fazenda
do Capitão Bento Ferreira Marques Brazil, junto ao forte São
Joaquim. A correnteza nò tempo,da vasante não excede de
uma milha por hora, crescendo proporcionalmente com as
águas até que venha a ter no máximo provavelmente tres
milhas por hora. Os repiquetes observam-se mais freqüente-
mente do que em qualquer outro aifluente de primeira ou se-
gunda ordem. O curso do rio é ao contrario dos outros tri-
butarios do Amazonas, pouco sujeito a sinuosidades. Longo
e direito descortina-se á vista e muitas vezes vae-se perderno horizonte. Pelo facto de formarem-se apparentemente di-
versos horizontes, segue-se que a largura do rio deve ser um
tanto considerável; ella importa em 200-300 braças. Pelo
mappa do rio que tirei desde a bocea até a missão de Por-
to Alegre (5 dias de viagem acima do forte São Joaquim),V. S.a encontrará melhores informações tanto a respeito do
rumo, como do aspecto exterior em estado de vasante. Di-
rei aqui somente que o rumo geralmente está comprehen-
dido (seguindo-se rio acima) entre 300o OE e 30o E, e queo^ maior arco circumscripto importa em 8o*; porém isto
somente na emboecadura, onde ás águas n'uma grande e
descommunal volta se unem ás do Rio Negro. O rumo parao lado de E nunca excedeo de 70o assim como o de O E
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de 220°, deixando portanto a agulha a jogar nos demais
150o.

As beiras são em grande parte baixas e sujeitas a innunda-
ções nas grandes enchentes. Não obstante isto é para admirar
a escassez de população em toda a extensão do rio e adequa-
damente fallando, só se encontra na grande altura de São
Joaquim e suas immediações, isto é, 150 léguas acima, um
núcleo de moradores que consiste em fazendeiros, vaquei-
ros e soldados com as suas respectivas familias. Algumas pes-
soas (estas em pequeno numero), vivem do produeto das suas
roças. Ainda convém dizer e isto causará admiração a V. S.a
que a água do Rio Branco não é propriamente branca, mas
sim de um verde impuro ou antes de côr indefinida, tornando-se
a medida que vão crescendo as águas, mais e mais barrenta
igualando-se então quasi com as do Amazonas. Quer me pa-
recer que deram-lhe este nome pelo facto da água não ser
preta como a do Rio Negro e outros affluentes. Porém é muito
para notar, que nenhum dos tributários dos que eu pude ob-
servar, conduz água preta que tanto oceorre na zona equa-
torial. Segundo dizem, ha nas cabeceiras um ou mais affluentes
pretos. Em geral mostram-se todas de uma pureza admirável,
brancas e cristallinas. Ha tres ou quatro igarapés d'esta natureza
no alto Rio Branco que appelidaram com o nome de « Águas
boas » o que de alguma forma não deixa de oceasionar confusão.

Ha tão grande fartura no Rio Branco, tanto nas próprias
águas, como nas mattas, no campo e nos lagos, que se deve
estranhar com razão o não encontrar lá mais numerosa po-
pulação do que a actual. Existem e especialmente nas partes
inferiores, não poucos pontos os quaes pela altura e liberdade
do solo se prestariam optimamente para domicílios humanos
epor toda a extensão do rio não ha índios bravios que possam
inquietar habitação ou núcleo qualquer. Qual será portanto a ra-
zão que n'um percurso de 150 léguas apenas se encontra 300
habitantes e estes, como já vimos, quasi todos nas immediações
do forte de São Joaquim ou a fallar mais acertadamente, acima
das cachoeiras? Eu não sei explícal-a. A terra é sadia e nào as-
solada por febres ou outras moléstias semelhantes, que tanto
costumam reinar em toda parte, aonde ha rios. E' devido em

% grande parte este favorável estado aos freqüentes ventos, que
são próprios ao Rio Branco, girando do N E para S O por
tanto sempre para baixo e mui raros são os casos em que
ha vento no sentido contrario. Por essa razão a navegação
para cima não pode ser feita á vela, mas sim sempre e com
tanto mais proveito para baixo. „ *
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Nos mezes de verão (Setembro até Abril) os ventos sopram
com uma vehemencia espantosa e incessante, dia e noite,
tanto que nos campos se encontram as arvores pendentes e
crescidas com a sua copa para o Sul e mesmo a muitas não
é permittido formar bôa copa, senão unilateral. O vento não
só purifica o ar, como tambem torna-se um poderoso destruidor
de uma multidão de insectos incommodos. Por essa mesma
razão faltam por exemplo Carapanás. Piuns e uma pequena
espécie de Mucuim. que ha no inverno, não chegam a ser pra-
ga. A navegação effectua-se, nào obstante a grande baixa por
todo o anno, tanto para cima como para baixo, tornando-se
preciso na vasante um pratico para guiar a embarcação por
entre as pedras das cachoeiras, as quaes se acham n'uma altura
de ioo léguas. A principal cachoeira é formada por extensas
pedras de granito, que atravessam o rio d'uma para a outra
margem e não permitte senão á montarias o subir sem descar-
regar. Porém é pequena a distancia, que obriga ao transporte
da carga por terra, importando em 50 braças mais ou menos.
Seguindo abaixo, não ha este incommodo de desembarque.
Toda a navegação no Rio Branco é feita quasi só pelas
barcas, que conduzem gado para a capital da provincia ou
de certas pessoas, que venham em procura de ovos de tar-
taruga e de peixe. Gêneros do matto não ha e forma por-' tanto além do gado a extracção dos ovos e a pesca a única
renda do rio. Parece em verdade que a Providencia na dis-
tribuição dos thesouros naturaes tinha contrabalançado as fal-
tas de um ou outro artigo nas diversas partes d'esta provincia
abençoada! E' verdade que nào ha gêneros sylvestres, o que
é para extranhar certamente, porém — e sem querer fallar
de pedras e metaes preciosos, que dizem existirem no curso
superior— que riqueza nas próprias águas! A incrível abun-
dancia das tartarugas, tracajás e dos peixes torna-se um
verdadeiro deposito e isso tanto mais, quanto as margens
do rio são quasi despovoadas. Subindo em pessoa, tive a
melhor prova d'isto. Não acostumado a me demorar nas mi-
nhas viagens com a procura de viveres animaes e portanto
me prevenindo com carne secca etc. eu vi toda esta provisão
no termo da longa viagem não só intacta, mas ainda havia
no fundo da canoa tartarugas, restando das muitas, que sem-
pre em passagem apanharam, livremente com as mãos e
sem jamais para isso usarem de flecha. Não seria impróprio
ou mal acertado, embora que á primeira vista pareça, se o
governo—uma vez, que não ha moradores no Rio Branco
— decidisse a cessação das colheitas de ovos por pessoas vin-
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das de fora. Seria isso talvez incentivo para maior numero
de gente ali se estabelecer, ou pelo menos um meio de
prevenir a destruição e os grandes estragos, que bastantes
vezes e escandalosamente se vão praticando com a desovação.
Um paiz com tanta liberdade de certo nào precisa recorrer a
manteiga de ovos, para illuminar a casa!

Faltando os gêneros do matto, ou quero antes dizer por
ainda nào se conhecer os produetos de quasi nenhum dos tri-
butarios do Rio Branco, consegue-se, que não haja regatô-es,
que vão ter com os índios, como os vemos no Rio Madeira,
Rio Negro e outros. Todos os Índios são trabalhadores, so-
brios, de boa índole, accessiveis á civilisação, e não consta
existirem ociosos ou antropophagos no grande território, que
percorre o Rio Branco. As principaes tribus pertencem aos
Uapixanas, aos Macusis (Macuxis) e aos Pauixanas. São até
hoje só os fazendeiros que chamam os Índios ao trabalho e á
civilisação, transportando o gado para Manáos. Não desce
barca alguma que não leve alguns destes Índios. A falta
de gente (branca) também é devido ao não apparecer entre
outros gêneros maior quantidade de Moira-pinima, de pau de
rainha, assim como de crystal. As mencionadas madeiras são
incontestavelmente as mais preciosas, as mais estimadas, não
só para exportação como também para o próprio paiz.

Acima do forte São Joaquim nào ha morador algum, o
rio entretanto tem mais capacidade, tornando-se até navega-
vel talvez mesmo para barcas a vapor, até a missão Porto
Alegre, onde ha cachoeiras. A situação da fortaleza é opti-
mamente escolhida no ponto em que o. rio Tacutú se une ao
Rio Branco, na margem esquerda do primeiro, por dominar
os dois rios n'uma só vista e por*estar livre pela parte pos-
terior. A reunião d'estes dois rios apresenta um magnífico as-
pecto. Ambos parecem de igual largura e mesmo as suas
cores não offerecem grande diversidade. O ponto geographico
do forte é 30, 1' 46" N. O Tacutú é o maior confluente do
Rio Branco e até parece formar, uma raiz d'este.

Um objecto mui essencial e de grande importância nao
só para o Rio Branco, como também para a provincia, é a
criação do gado.

E' conhecida, que os bosques naturaes diminuem mais e
mais emquanto na subida ha campos que dão optimo pasto á
innumeros rebanhos de orado vaceum e cavallar. E' d'esta ma-
neira, que o território assemelha-se ás diversas possessões Íimi-
trophes, á Guyana hollandeza, britannica e em parte á Guyana
hespanhola. Ha, portanto, alguma razão para a expressão
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«Guyana brazileira», referindo-se as partes banhadas pelo Rio
Branco e seus tributários. Em geral temos entretanto tão pouco
conhecimento sobre esta parte da possessão brazileira, que
igualmente poderia ser chamada «Terra incógnita»; expressão
favorita, para encher lacunas nos mappas!

Apezar dos grandes e extensos campos, suficientemente
regados por riachos e lagos, pode se dizer, que toda criação
de gado ainda jaz na infância, e pelo que parece, haverá
em dias não mui remotos falta de gado na capital, em vista
de que o augmento não corresponderá ao desenvolvimento
d'esta. Seria bom e opportuno, que o governo lançasse os
olhos n'este ponto importantíssimo de animar e garantir com
os meios apropriados, não só no Rio Branco, como em todo
ponto da provincia, idôneo para a criação e cVonde pode
ser importado o gado com proveito. Basta dizer, que todo o
gado do Rio Branco não excederá á 10.000 cabeças pertencen-
tes em iguaes partes, ás fazendas nacionaes (de São Marcos
e São Bento) e á particulares. Ora, compare-se estes alga-
rismos com os da ilha de Marajó, onde um só fazendeiro pos-
sue mais e a qual não será mais apropriada para a criação
do gado vaccum. Ha dois inconvenientes grandes e irreme-
diaveis na criação do gado. Primeiramente o não permittir o
clima da zona equatorial tão favorável desenvolvimento, como
nas provincias do Sul e mesmo de Minas Geraes. E' lamen-
tavel a existência de muitas onças que annualmente levam um
não pequeno numero de rezes, assim como de cavallos.

Caso o governo garantisse um prêmio por cada onça
morta, de certo que pelo menos na fazenda nacional diminui-
ria-se o numero d'estas mortíferas feras. Ha occasiões de ca-
hirem no espaço d'uma semana até 8 cabeças grandes nas
garras de onças.

Tanto mais favorável nós vemos desenvolver-se o contin-
gente de Diana e sem contestação alguma é a caça do Rio
Branco a mais rica, a mais variada, que se possa encontrar
em parte alguma. Qual não foi a minha surpresa, em achar
aqui tantos veados, porcos, antas, capivaras, mutuns, araras,
patos, marrecas etc. Parece em verdade, que estes animaes
vão-sc propagando a custa do gado, desprezando as onças
a preza, que mais arisca lhes foge.

Estes dados, poucos e mesquinhos como são, facilitarão
a V. S.a o formar alguma idéa sobre o Rio Branco, rio em
que se segue 20, 30 dias acima até o forte São Joaquim, onde
actuaimente me acho, occupando-me com a exploração ve-
getal, a qual eu pretendo estender até Pirará ou a fronteira
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da Guyana ingleza. Se forem desejadas mais algumas infor-
mações, de bom grado as darei, á medida das minhas forças —
logo que terei o gozo de apresentar-me de novo em pessoa
á V. SÃ Sou com especial estima e consideração

De V. S.a Obr.m0 e Att.° criado

GUSTAVO WALTJS.
Horticultor botânico

Forte São Joaquim, 23 de Maio de 1863.

Ill.mo Sr. Domingos Soares Ferreira Penna—Pará.
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Carta sobre costumes e crenças dos índios do Purús,
dirigida a D. S. Ferreira Penna

Por MANOEL URBANO DA ENCARNAÇÀO

Os selvagens fazem muitas festas, porém, ha uma no anno
que são obrigados a fazer e onde contam as historias antigas
conforme as tribus.

Festa de annos

Depois de todo preparado, tratam de convidar as outras
tribus, e reunidos todos começam a tocar os instrumentos.
ISPisto fazem um silencio e um dos chefes diz que vae contar
?is historias antigas.

Dilnvio

.

Ha muito tempo houve signaes no sol que ficava escuro
e ao mesmo tempo encarnado. Acontecia o mesmo com a lua.
De noite ouviam-se muitos tropeis e batidos pelos paus, gran-
des estrondos que pareciam ser ora debaixo da terra, ora no
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céu. Os animaes espantados corriam d'uma parte para outra,
os que eram ferozes ficavam mansos se alguém se approxi-
mava. Durou isto um mez pouco mais ou menos. Depois ou-
viram-se grandes estrondos que partiam de todos os lados,
parecia que a terra estava se desfazendo, viram uma escuri-
dão do céu á terra que trazia vento e grande chuva. Com
este movimento já morria muita gente de susto, a água crês-
ceu com uma velocidade espantosa matando muita gente, só
escapou Safará, Uaçú, suas mulheres e algumas pessoas; os
paus altos ficaram só com os ramos de fora; sustentavam-se
com folhas e que estas ficaram doces. Depois que baixaram
as águas trataram de fazer suas jangadas com medo de novo
acontecimento, mas vendo que não havia mais nada deixa-
ram as jangadas á tribu Paumary que até hoje ainda as usa.
Dando por terminada a historia começa o chefe a seguinte:

Conta que em outro tempo o dia ficou feito noite e durante
este tempo ouviram muito barulho. Mas nâo sabiam qual o
motivo: uns diziam que o sol se tinha acabado, outros que ti-
nha ido illuminar outros povos. Foi escurecendo das dez paraás onze horas do dia, porém pouco durou; ás quatro horas
da tarde pouco mais ou menos parecia que ia amanhecendo
tornando a escurecer novamente^ O dia seguinte esteve no seu
natural. Entra outro e conta a historia do urary ou herva-
dura:

Os antigos reparavam no gavião real quando ia procurara preza: primeiramente arranhava a arvore da hervadura, ei-
les então vendo isto também esfregavam lá a ponta das flexas
na occasiao de irem para as caçadas. Reparavam que as ca-
ças que flexavam ficavam repentinamente enfraquecidas; re-
conhecendo, que faziam grande vantagem tratavam de engros-
sar mais, raspando e cosinhando a casca da hervadura. Vendo
que matavam com mais rapidez, engrossavam ainda mais e
d'esta forma descobriram o meio de preparar. Findas as histo-
rias é que dançam tanto os homens como as mulheres e gas-tam com esses festejos tres dias. As historias que contam poressa occasiao são muitas.

Casamentos

Os casamentos tem muitas ceremonias, porém, só fallo dasultimas. Amarram uma maqueira muito comprida e fazemsentar o noivo e a noiva de costas um para o outro. Vem umavelha aconselhar a noiva ensinando como é a vida de cazada;
>
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o mesmo faz com o noivo um velho. Depois duas velhas exa-
minam se a noiva sabe fazer balaio, panella, toupé, abano,
tacy e outras obras pertencentes a mulher; outros dois ve-
lhos examinam se o noivo sabe fazer arcos, flexas, saraba-
tanas, panacii, curapy, etc. Acabado isto fazem sentar a noiva
direito e puxam-lhe os dedos das mãos e dos pés, põem um
panellão cTagua junto d'ella e vem uma porção de mulheres
com o seu raminho na mão dançando ao redor, mettendo o
ramo n'agua e sacudindo na noiva; a esse tempo já os ou-
tros estão dançando, em seguida enxugam bem o corpo da
rapariga, enfeítam-n'a de pennachos e levam para a casa da
festa. Lá chegados elles põem os braços d'ella por cima dos
hombros do noivo e outros fazem grande alarido em signal
de alegria. Quando acabam destes festejos o pae e a mãe não
têm mais poder nas filhas. As que não tem a felicidade de
se casar dão o nome de maiçáque quer dizer solteira.

.:

PHS

Bãptismo

Também o bãptismo é festejado. Depois de tudo prepa-rado juntam as crianças que têm de ser baptisadas pelo maio-
ral de sua religião, ao qual dão o nome de Mendy, Joi-mate ou Carimandê, e furam-lhe os beiços; os padrinhos levam
uma lambada com os braços suspensos em paga do bãptismo.
Em seguida tratam-se por Uçairy que significa compadre.
Além d'estas ainda ha outras ceremonias.

Ha também pelo inverno, e em certo dia marcado, ou-
tro festejo. Fazem uma reunião, os homens tocam os tourés
grandes. O sorn é rouco, e n'esta reunião guardam um grandesilencio ouvindo-se apenas o som dos tourés. O sustento d'el-
les, n'esse dia, é peixe.

Pegam na cana dos braços dos homens mais notáveis, jáfallecidos, que houve entre elles, e salta um dos chefes no
meio do salão fazendo todos os gestos d'essa pessoa quandoviva, dizendo:

«Este foi quem venceu tal guerra!»«Este foi quem nos ensinou a fazer tal couza!»
E tudo quanto fazia quando vivo. Acabado isto entra ou-

tro dizendo da mesma forma o que fazia o fallecido. Este fes-
tejo só é feito aos homens mais notáveis que houve entre ei-
les. Depois de acabada a festa, guardam os ossos dentro d'um
panellão dependurado.
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Enterro

Quando morre qualquer um d^lles ha grande choradeira
entre grandes e pequenos. O choro é cantado. Depois fazem
uma sepultura redonda e enterram o defuneto sentado acom-
panhado de enorme choradeira. Uma vez enterrado ainda
choram sobre a sepultura e passados dois dias levam algum
sustento para o finado.

Ainda ha outras ceremonias e historias que deixo de
mencionar, devido a grande occupaçào que tenho.

•».

Rio Purús — Canutáma, 24 de Agosto de 1S82.

«!

MANOEL URBANO DA ENCARNAÇÃO. ....¦ ¦ 
¦ 

¦¦-...:¦. .

¦ 
'¦ 

¦ 
: ¦ ¦ 

•' ' 

. 
-:^:',.. 

: .' .¦:'.'./'

v.m. .«-,- i.-_r-.- *,;,»,

::,;y..^;::-i ¦ ;X;;

¦ ¦ : ..*... ¦¦: , 
.-. .- 

¦ 
'.¦¦;¦'•¦»' 

¦-¦ .;¦•¦¦' 
_"_¦-'".' v

¦¦'- ¦''*.-.-,, 

.' 

-'= 
¦ 

¦¦ -

. . * ¦ ¦ - ¦-....¦•:¦¦.-¦¦ ¦¦ . .,,-¦ ...¦-,!. "¦'¦'- 
"'.-:¦'.. 

.''¦'¦¦"'. 
'"'.;.. 

¦."",.'¦ ¦ '£*¦¦¦ ¦-'''¦

-...¦¦ .-i >¦¦.¦,¦.¦-,..-•.¦ r. ¦. . -, _.. *¦ •_ .,•,¦¦-¦-»..¦¦.*¦¦';¦-,:.¦; ¦.'¦''.¦;¦¦¦¦',¦ "'' -""..- .'-X,-- ' 
"Í\ 

' :'~ — ;

-.',:'- '.'v" •*¦:¦¦:- ¦ .¦ :. ..:...:¦:•-¦¦.: .¦-':-, - ..¦.¦.- -:u',;..,'

¦



» t *. ¦¦

,' " ' ¦¦¦¦ ¦

«
'» v ¦* •«

• • *

<4 Aviso
.?¦ Acham-se completamente esgotados os seguintes fas-

ciculos do «Boletim do Museu Paraense»:
«Vol. i.° Fasciculo i.°

» -w. » 2.'

CollecçSes completas dos Volumes i.° e 2.0 existem
ja em numero tão diminuto, que pedidos só poderão ser
attendidos em casos excepcionaes.
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Lés números suivants du «Boletim do Museu Pa-' raense» sont entiérement épuisés:

Vol. i.er
» 2.<

*¥**

N.° 1.
.» 2.

Collections completes des volumes 1* et 2d n'existent ,-u'cn nombre tròs-petit, de sorte que des demandesne peuvent être attendues qu'en cas exceptionels
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Notice
The following numbers of « Boletim do Museu Pa-raense» are entirely out ofprint:

Vol. i.st
» 2.'

N.° 1.
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**, Complete sets of vols. ié and 2". are so scarce txQwthat new demands will not be attended to, except invery exceptional cases.
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