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Rio, 4 de Agosto de 1883.

fili n

h jj COLA AGRÍCOLA M BAHII

São brilhantes os resultados que vae apresentando este único estabelecimento
de instrucçâo agricola, onde o ensino theorico e pratico se alliam de modo a produ-
zir agrônomos com a capacidade e conhecimentos precisos para bem dirigir qualque
exploração agricola.

O augmento crescente de alumnos que este estabelecimento ha tido, nestes últimos
annos, provam que, embora lentamente, vae-se encaminhando o espirito publico para
a convicção dc que o ensino agricola é uma necessidade publica imprescendivel, dando
assim um cabal desmentido aos membros cia commissão parlamentar, que o decla-
raram yrescindivel.

Ao corpo docente deste estabelecimento muito deve o ensino agricola no Brazil,
e seja-nos licito distinguir d'entre elles os Srs. Dr. Bião, Dr. Frederico Mauricio
Draenert e Gustavo d'Utra, filho desse estabelecimento, que, por mais de um modo,
teem revelado sua dedicação pela prosperidade deste estabelecimento o pela diffusão
de variados conhecimentos altinenlcs ao desenvolvimento (Fagricultura nacional.

Damos em seguida o resultado da matricula do corrente anno, dos exames do
Io semestre que acaba de findar, precedido de um quadro dos matriculados nos
7 annos de existência. ¦ 
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Matricularam-se no presente anno, no curso de Agronomia, 44 alumnos, distrl
buidos da seguinte fôrma:

No 1* anno  23
» 2* dito  , . . 12

» o* d i to • • • • •••••••• o
» 4' dito . .  6

Total 44
Destes são

Internos. • . 40
Externos ..••••. 4

44
í m AGOSTO DE 1883. ANNO V.—TOMO IX»—N. 214.
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Internos pensionistas ....•••• 30
' » gratuitos ... • • • • • • •

40
São naturaes:

Da Bahia.
De Sergipe . . . • •
Do Ceará
Do Rio Grande do Sul .

37
4
2
1

44

20 aluirmos
19 »
18 »
25 »
26 »
32 »

Matricularam-se no anno de 187/ .
» 1878 .
» »- 1879 .

,» 1880 .
» 1881 .

» 1882 .
'» 1883 . 44 »

Começaram os exames do Io semestre do corrente anno no dia 14 de Junho, e

terminaram no dia 21, dando o seguinte resultado :

Io anno — Phisica.—Com distincção: José Geminiano Gomes Guimarães, gráo 20.
Plenamente- Franklin dos Santos Praia, gráo 19; Domingos Sérgio de Carvalho,
gráo 17 • Luiz Alberto Zuanny, gráo 16. Simplesmente: Gustavo Neves da Rocha,
gráo 14 • Joaquim Lopes da Silva Lima, gráo 13 ; José A. Souza Estrella, gráo 13 ;
AueustoLopes da Silva Lima, gráo 13; Joaquim Francisco Gonçalves, gráo 12; João
Regis Lima Valverde, gráo 12; Sylvio Ilollanda Lima, gráo 12: Antônio Ferreira de
Barros gráo 12; Octacilio Lima Valverde, gráo 12; José Celestino dos Santos,

gráo 12; José Thomaz da Silva, gráo 11; Antônio Leite de Oliva, gráo 10; Lázaro
da França Gomes, gráo 10. Reprovados 4.

.Botânica.—Com distincção : Franklin dos SantosPraia, gráo 20; José Celestino
dosSantos, gráo 20; Plenamente: João Regis Lima Valverde, gráo 19; Domingos Sérgio
Carvalho gráo 18; Romuatdo Antônio Barauna, gráo 17; Octacilio Lima Valverde,
gráo 17-Luiz Alberto Zuanny, gráo 16; Gustavo Neves da Rocha, gráo 16; José
Thomaz da Siva, 16; José A. Souza Estrella, gráo 16; José G. Gomes Guimarães, gráo

•^ -¥-1 /¦••¦¦ ' . fl 1 — ~ ,. ~*aL «. I 1. GitLt!a TTAllnn/*ln T í W* ra *~*H*f\ (\

Ferreira ae barros, grau n; ua^diu ua r-iwuya uimioo, giu,v*.

gráo 10; Joaquim L. da Silva Lima, gráo 10;—Reprovados 2.

Arithmetica.—Com distincção: Franklin dos Santos Praia, gráo 20; José Ceies-
tino dos Santos, gráo 20; Plenamente G. Neves da Rocha, gráo 19; Luiz Alberto
Zuanny gráo 18; José Thomaz da Silva, gráo 28; Domingos S. de Carvalho, grau
18- Augusto L. de Souza Lima grau 17: José G. Gomes Guimarães, gráo 15; Sim-
nlesmente : Romualdo A. Barauna, gráo 14; Antônio Ferreira de Barros, gráo 14;
Joaquim Francisco Gonçalves, gráo 13; Octacilio L. Valverde, gráo 13: João Regis
L Valverde, gráo 12; Lázaro França Gomes, gráo 12; Antônio Leite Oliva, gráo 10;
Joaquim L. da Silva Lima gráo 10; Reprovados 5.

Desen/io.—Plenamente: Franklin dos SantosPraia, gráo 17; Luiz Alberto Zuanny,

gráo 15; Simplesmente: José Celestino dos Santos, gráo 14; Joaquim Francisco
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Gonçalves, grão 13; Romualdo Antônio Barauna, gráo 13; Antônio Ferreira de Bar-ros, gráo 13; Joaquim L. da Silva Lima, gráo 13; João Regis L. Valverde gráo 12-G. Neves da Rocha, gráo 12; José A. S. Estrella, gráo 12; Augusto L da SilvaLima.grao 12; Lázaro da Franca Gomes, gráo 12; OctacilioL. Vai vordo . I- Tn«P a
Gomes Guimarães, gráo 11; Sylvio Hollanda Lima, gráo 10; José Thomaz da Sitia
grão 10; Domingos Sérgio Carvalho, gráo 10; Arthur Lourenço d-Araújo grau 10-Reprovados 3. ' b L '

A. :

2o Amo.j—Mweralogia. Plenamente: Joaquim Machado Rollcmberg, gráo 17- íFehciano da Rocha, gráo 16; Simplesmente: Manoel Alves Nazareth' "ráo 14-
r ro Ribeiro da Costa, gráo 14; João Gustavo David, gráo 13; Enedino JosèS Anna'ao 13; Domingos Dias Sobral, gráo 13; Delüno Faro Sobral, mvín 12; José Maria

José
Ped
gr;
Barroso Souza, gráo 10; Ernesto Faro Sobral, gráo 10; Reprovados 2.

Zoologia.—Plenamente : Joaquim MachadoRollemberg, gráo 19; Manoel A Na-zaretb, gráo 18; José Maria Barroso, gráo 18; José Enedino S. Anna, gráo 16- Do-nungos D. Sobral, gráo 16; Ernesto IA Sobral, gráo 15: Simplesmente : Delíiiio FSobral.grao 14; Eduardo Gonçalve&Braga, gráo 14; Tertulino A. Souza Muricv gráo14; Josc Fehciano da Rocha, gráo 14; Pedro Ribeiro da Costa, gráo 13; Joã'o G.David, grão 12.
íanoel A. Nazareth, gráo 19; José Fehciano da
iemberg, gráo 18; José Enedino S. Anna, gráo 17;
, gráo 13; Domingos L. Sobral-, gráo 12; Ernesto
ai gráo 10; João G. David, gráo 10: Reprovados 2.

: Engenharia.—Plenamente : Manoel A. Nazareth, gráo 19; José Feliciano daRocha, gráo 19; Joaquim M. Roüember
Simplesmente: Pedro II. da Costa
IA Sobral,gráo 11: Dclfino IA Sobrs

r Í.opographia.—Vknmenle-. José M. Barroso, gráo 16; José Feliciano Rocha
grão 16; João G. David, gráo 16; Eeudino José SanfAnua, gráo 16; Manoel A. Na-zareth,grâo 15; Delfino F. Sobral,gráo 15; Ernesto Sobral.gráo 15: Domingos Sobral, À
grão 15; Joaquim M. Rollemberg, gráo 15; Simplesmente: Tertulino A. S. Mnricy!
grão 14; pduardp Gonçalves Braga, gráo 13; Pedro IA da Costa, gráo 13.

. V ese nho.—Plenamente : Enedino José SanfAnna, gráo 18; Ernesto F. Sobral
graò 17; Joaquim M.RolIemberg, gráo 17; João G. David,gráo iú: Manoel A, Nasa-nth.grao 15; Delfino F.Sobral.gráo 15; Domingos D.Sobral,gráo 15; Simplesmente:José Maria Barroso, gráo 13: Tertulino A. S. Muricv, gráo 13: José Feliciano da Ro-cha, gráo 13; Pedia) R. da Costa, gráo 11; Reprovado 1.

3o Anno—Chinúca Agrícola Plenamente : Francisco P. Caracas, gráo 15; Sim-
plesmente: Manoel Cerqueira Magalhães, gráo 14; Theodoro A. Cardoso gráo, 13.

Engenharia.— Plenamente: Francisco P. Caracas, gráo 17; ManoelC. Magalhães
gráo 15; Theodulo A. Cardoso, gráo 14.

Agricultura.—Plenamente: Theodulo A. Cardoso, gráo 15; Simplesmente: Fran-cisco P. Caracas, gráo 14; Manoel C. Magalhães, gráo 10.
Topographia.— Plenamente : Manoel C. Magalhães, gráo 18; Theodulo A. Car-doso, gráo 18; Francisco P. Caracas, gráo 18. 1
Desenho.—Com distincção: Theodulo A. Cardoso, gráo 20; Plenamente: ManoeC. Magalhães, gráo 16; Simplesmente: Francisco P. Caracas, gráo 13.
4o Anno—Agricultura.— Plenamente: Julio César Antunes, gráo 19; Franciscoda Costa Pinto, gráo 17; Luiz do Castro Gonçalves, gráo 16; Simplesmente: PedroM. Lefundes Deiró, gráo 13; Pedro Jayme David, gráo 12; Pieprovado 1.
Veterinária.— Com distincção: Julio César Antunes, gráo 20; Plenamente: Pedro

M. L. Deiró, gráo 18; Clemente P. Oliveira Mendes, gráo 18; Luiz de Casrro Gon-
calves, gráo 16; Simplesmente: Francisco da Costa Pinto, gráo 13; Pedro J. David.
gráo 12. •
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KALENDAEIO
AGOSTO

PHASES DA/ LUA

AAA'' a-yyr:

Pará | Pernamb. B. de Jan.\P. Alegre.
D.h.m. h. m. h. m. h. m.

Nova. 21014 t. 11 6 t. 10 34 t. 10 1 t»
Oresc. 1010171. 11 9 t. 10 37 t. 10 4 t.
Cheia 18 9 42 m. 10 34 m. 10 2 m. 9 29 m.
Ming. 25 2 20 m. 3 12 m. 2 40 m. 2 7 rn.

Agosto era o 6.° mez do Kalendario al-
bano, e ficou sendo o 8.° no de Numa; mas,
continuaram a chamal-o sextil ou sexto,
até ao tempo de Octavio César, conhecido
por Augusto, em cuja epocha o senado, para
lhe render a mesma homenagem que pre-
stára a Júlio César, decretou que este mez
—em que Octavio tomara, pela primeira
vez, posse do Consulado, em que celebrara
3 triumphos, reduzira o Egypto à provin-
cia romana, e dera paz ao império lace-
rado por discórdias civis—fosse denominado
Augustus donde veiu a palavra Agosto.

Este mez era consagrado, pelos antigos,
a Ceres, deusa das searas e ceifas.

Damos aqui em resumo os principaes
phenomenos meteoorlogicos e atmospheri-
cos : a 10 Saturno entra no signo de Tau-
rus; a 23 Marte também no de Taurus ;
a 23 Urano no de Leo ; a 24 Júpiter no de
Gemines; e a 29 Venus também no de
Gemines.

De 4 a 9 haverá chuvas ao norte; de 11
à 14 frio intenso ao sul; de 16 a 22 haverá
bom tempo, e em fins do mez muitos ne-
voeiros.

. .

Este mez commemora a Igreja Catholica:
a 6, a Transfiguração do Senhor ; a 15,
dia santificado, a Assumpção da Nossa Se-
nhora; a 19, a festa de S. Joaquim ; a 26,
o Sagrado Coração de Maria.

ville, irmão de S. M. o Imperador ; a 9, o
de S. A. o Sr. Duque de Saxe, e o de S. A.
o Príncipe D. Augusto, filho de S. A. Im-
perial; e a 22prantêa o fallecimento de S.
M. a Rainha da Hespanha, D. Maria Chris-
tina, Irmã de S. M. a Imperatriz.

• »

Este mez, como já dissemos, é o mez da
inquisição agricola : é o mez em que o agri-
cultor brazileiro, para se furtar a uma pe-
quena despeza e a um pouco mais de traba-
lho, com o adubo e preparo das terras de sua
cultura, destroe inconscientemente avul-
tados valores, que, por si só, seriam capa-
zes de fazer sua fortuna e independência.

* Colhe-se a abóbora, o cará e a, batata
doce.

Planta-se o fumo, a batata ingleza, a
mandioca, as hortaliças, e arvores fructi-
feras.

Amadurecem a pitanga, a guabiroba,
araçá e a goiaba.

Florescem a mangueira, a espirradeira,
o gyrasol e grande numero de pequenas
plantas próprias dos jardins e hortas, taes
como os agriões, quingombôs e batinga.

Florescem ainda mais o cundurú, o Se-
bastião d'Arruda, o piriquim, o bucabussú
ou bicuiba, a larangeira do matto, o muri-
ei, os murtinhos e o espinheiro de maricá.

Duas datas de regosijo tem a Augusta
Familia Imperial: a 2, o annniverssario
natalicio de S. A. a £ra. Princeza de Join-

Receita de cozinha
BIFE A LA MO DE

Toma-se boa carne de vacca (chan de
dentro) e depois de bem batida metta-se-lhe,
a ponta de faca, pequenas fatias de touci-
nho, depois do que deixe-se por meia hora
em vinha d'alho, sal, vinagre, alho, pi-
menta do reino ): leve-se depois a uma cas-
sarola com gordura, cebola bem picada,
e o caldo da vinha d^lho em quo esteve, e
dous copos d'agua, e deixando-se cozinhar
até reduzir este molho á metade.

Serve-se enfeitando-se o prato com fo-
lhas de alface.
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PLANTAS ÚTEIS 00 BRAZIL
Euphorbiaceas 1

[Continuação)

Hyppomaneas. Subtribu Jatropha.
Caracteres differenciaes da subtribu dos

gêneros, e das espécies. Fl. Br. de Mart
Fase. 64.p. 4S5 e segg.

flor de coral, Jatropha nmilifida, Linn.
Adennoropmm. miütijidimi Pohl. Propri-
edades drásticas. Planta ornamental.

mandioca brava, Jatropha Pohliana.
Muell. Var. /. Villosa. mollissima, Lie-
xurians e Divergem, propriedades dras-
ticas.

MANDioQüiNiiA,Jat?^ophapicbescens. Pohl
propriedades análogas ás da antecedente.

mediCiNEIro. Jatropha o/ficÍ7iütis. Mart.
E' uma variedade da J. elliptica, Mueller.

Drástico, empregado nas moléstias syphi-
liticas. A planta ó indígena das provin-
cias de S. Paulo, Minas e Goyaz.

PINHA, QUEIMADEIRA, J alropha UreUS.
Muel. Var. J. Osteocarpa Pohl. Urens
Marcgravi, Brachilloba, Neglecta, ller-
bacea, e StiraiUosá. Todas habitam as pro-vincias do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas,
Goyaz, e Bahia.

Propriedades extremamente purgativas-As sementes fornecem 31 % do óleo laxa-
tivoque pôde substituir o de ricino. Peso
14°a--0,910.

PINHÃO DE PURGA, PINHÃO DO PARAGÜAY.
mendübi-guaçü, Jat?*opha curcak. Linn.
Casltglionia lobata. Ruiz ePavon;é um ar-
busto do Brazil do altura medíocre, lenho
molle, casca grossa, suceulenta, folhas
pecioladas, cordiformes, angulosas. inte-
gerrimas, e glabras ; fores terminaes dis-
postas em corymbos ; fructo capsular de
tamanho de uma noz, amarello, quasi oval,
lojas monospermas, semenlcs ovaes, seme-
lhantes ás do ricino, porém um poucomaiores, perisperma externo preto opaco :
delgado, e quebradiço ; o interno, fino e
membranoso ; amêndoa branca e oleosa.

f Das incisões feitas no tronco e ramas decor-
re um sueco espesso e glutínoso, que é em-
pregado como emplastro adhesivo, nas fe-

1 Vide tomo IX, pag. 59.

ridas recentes, as amêndoas são de sabor, aa principio doce, não desagradável, mas
percebe-se, depois, um gosto acre.

São purgativas, semelhantes ás do Anda-
açu muito usadas na medocina domestica
como idrasticas, nas hydropesias, e contra
as boubas, e o óleo, chamado na Europa—
de ricino-maior ó suecedaneo do de croton.

Interiormente, administram-se asssadas
duas a quatro amêndoas, como purgante e
também se empregão contundidas, mistura-
das com assucar, em emulsâo. O óleo ex-
presso applica-se na dose cie 12 decigrammas
até 4 grammas.

Outras muitas das Jatrophas produzemsementes purgativas, e como taes são algu-
mas vezes usadas; as da flor de coral, e as
da Queimadeira, já citadas, teem sido em-
pregadas como as do pinhão.

TIHÜ, TEIIIU, RAIZ DE LAGARTO, AdenOra-
pium opiferiem, Jatropha opifera. Mart.
/. Lacêhti, ou Lacerda. Manso.Planta in-
digena das províncias de S. Paulo, Minas e
Goyaz.

Raiz branca, resinosa, carnosa, da qualse prepara um extracto pürgativo emprega-
do na dose de2a4 grammas, nas hydro-
pisias, na ictericia, nos engurgitamentes
das vísceras abdominaes, e nas picadas de
cobras.

O doutor Antônio Corrêa de Lacerda,
preclarissimo botânico, illustrado medico
da província do Maranhão, recommendava
muito na sua extensa clinica, a adminis-
tração da raiz do Tihu, em extracto, em
decoeção ou do infusão nas hepathites, por
tel-a applicado com vantagem.

A raiz contém matéria gordurosa, amar-
ga, adstringente, mucilaginosa, amylacea,
carbonatos de cal, de potassa, ácidos sul-
furico, muriatico, e siliça.

Hippomaneas (continuação).
Subtribu das Euhippomaneas. Muell.
Gen. Mabéa. Aubl.
canudo de pita, Mabêa fistidigera M&vt.

Planta indígena do Rio de Janeiro, S. Pau-
Io, Minas, Pará, e Amazonas ; de casca
amarga, adstringente, empregada como to-
nico, eantifebril. Também chamam eanu-
do de pita e Páo de caximbo ao carpotro-
che brasiliensis EndL, das Bixaceas.

periry, Mabéa Piriry. Muell. Arg.
Var. à&Mabèa occidentalis, Benth.

Fornece um sueco leitoso que se conver-
te em caoutchouc ou goinma elástica.



mttí- ¦'—¦*-

78 JORNAL-DO AGRICULTOR

yj taquaky,Mabêa Taquary. Aubl. Planta
do Pará' e Amazonas, que também fornece
caoutchouc.

Subtribudas Hureas. Gênero Hura.
assàcu, Hura crepitans. Muell. Hura

brasiliensis Wild. Var. ura ovata Mull.
Do Pará, e do Amazonas. Arvore de folhas
quasi cordiformes, ovaes, iguaes e miúda-
mente dentadas ; flores masculinas dis-
postas em amento oblongo , as feminiaas
solitárias, fructo capsular, multicocco,
com uma só semente em cada loja.

Das incisoes feitas n'esta arvore, corre
liquido leitoso, que depois de secco , é so-
luvel em água, ficando esta leitosa, com a
apparencia do sueco antes de concretar-se,
Foi applicado contra a elephantiasis dos
gregos, mas a experiência tem demonstra-
do que as esperanças de encontrar-se n'es-
ta planta um remédio contra esta terrível
moléstia, foram mal fundadas, e os elogios
dos seus eífeitos, exaggerados.

O sueco desta arvore é muito irritante,
e cahindo nos olhos produz violenta inflam-
mação. Tem sido aconselhado nas affecções
cutâneas chronicas. Da amêndoa do fructo
se extrahe um óleo que ha sido adminis
trado como purgante.

Martius só assignala o uso do assacú
como vermifugo, e próprio para enebriar
os peixes.

Gen. Ophtalmoblaton. Freire Allemao.
herva de santa luzia, Ophtalmoblaton

macrophyllum. Fr. Aliem. Habita na pro-
vincia do Rio de Janeiro.

Ao leite d'esta planta herbàcea attribue-
se um effeito especial sobre os olhos, e em-
prega-se em infusão, 15 grammas para 350
d'agua, contra leucoma, e outras moles-
tias da cornea. As espécies Euphorbia hy-
pericifolia, E. pilulifera, Capitata, índia,
Procumbens, e Coecorum, todas leitosas, e
de sueco acre, são conhecidas em diversas
localidades com o nome de Herva de Santa
Luzia, mas Pison, Marcgrave e Manso,
lhes attribuem effeitos diversos: uns as
acham narcóticas, outros as recomendam
nas febres inflaramatorias e no curativo das
ulceras (Langgaardd, Form. Med.)

Gen. Actinastemon. Klotzsch.
canella de veado, Actinostemon lan-

ceolatum. Sald.inBaillon,ütec\ cVObs. Bot.
VIII, 263.

Arvore de casca lisa,lactescente, esbran-
quiçada, ou de um cinzento muito claro em
toda sua extensão; madeira branca própria
para obras internas, peso esp. 0,907.

As folhas affectam uma disposição parti-
cular; são simples, alternas, spar^as, con-
chegadas,accumuladas em numero de 2, 3,
4, até 8, nos pontos dos órgãos floraes;vis-
tas ao longe simulam verticillos; são es-
treitas, connexas, glabras, quasi glaucas,
nervação penpada; a nervura mediana ó
apenas saliente na pagina inferior; na base,
sesseis, agudas, destituídas de stipulas; o
ápice é agudo, as orlas são integras con-
vergentes para os dous pontos oppostos da
folha; in florescência em espiga, racimosa;
flores unisexuaes, monoicas, imperfeitas,
pequenas, faltando-lhes os envoltórios ; as
masculinas õecupam as partes mais eleva-
das, e maior extensão dos pedunculos ; as
femininas em numero de 3, estão situadas
inferiormente : as primeiras não teem caly-
ce nem corolla, o compoem-se de dez ou
mais estames, salientes desiguaes, hipogi-
nas, alguns erectos, outros curvos, livres ;
filetes capillares, curtos e distinetos, nas-
cendo do receptaculo, antheras bilocula-
res e medifixas, as segundas apresentam 3
carpellas soldadas pelos ovarios e um pouco
coaliscentes pela base dos 3 styletes; ova-
rio livre, bojudo em cima, terminado em
ponta; na extremidade inferior, é um cone
invertido, com trez lojas em cada uma das
quaes existe um ovido : do vértice se ele-
vam os 3 styletes livres em 2/3 de sua ex-
tensão, reflexos, e cada um (Tellestermi-
na em um stygma linear ; o fructo é uma
cápsula tricoca, trilocular, e cada loja con-
tém 1 semente membranosa, de aspecto vi-
treo; embryão envolvido por um endosper-
ma parecendo oleaginoso; o ápice da capm-
Ia deprimido.

Além da Monographia d'esta familia por
Jussieu, existem os trabalhos do Dr. Mar-
tius, na FL Br. Fase. 61 e 64, para dar
uma idéa dos typos principaes das t ribas,
subtribus, gêneros e espécies.

Martius inclue o Actinostemon lanceo-
latum, Sald., na familia das Euphorbia-
ceas, Tribu das Hippomanoas, Gênero Acti-
noslemon, Espécie nova. Fl. Br. cit. Fase.
64 pag. 598.

A madeira da Canella do veado, Acti-
nostemon, Sald. serve para usos restrictos,
e o sueco leitoso se converte em caout-
chouc, ou gomma elástica.

BaFvAO de Villa Franca.

(Continua)
-**> ¦vjfosi; •*>*-
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Receita para doce
BOLOS DE CARA*

Cozam-se uns poucos de carás barbados,
descasquem-se depois, e passem-se por uma
peneira grossa: tome-se então uma tigela
cheia desta massa, e uma tigela e meia de
farinha de arroz peneirada, o quanto baste
de manteiga de vacca lavada, assucar
branco e canella; depois de se amassar e
combinar tudo, ajuntem-lhe doze gemmas
e seis claras de ovo, água de flor, e amas-
sem de novo esses ingredientes, para for-
mar depois os bolos, e cozel-os no forno.

Càetana Rapozo Dias.

GAGÁOfilRO FALSO DA GUYANA

Cacdoeiró-falso da Guyana.
Pachireiro aquático;
Castanheiro da Hespanha?
Pdchira aquática, Aubl;
Carolineaprinceps, Linn. filho;
Pachira nitida, Kunth.
O írncto que fornece este vegetal arbo-

rescenle, natural da Guyana, ameaça tor-
nar-se para o futuro um temível concur-
rente do cacáo {Thcobroma cacáo),a julgar
pelo interesso que agora lhe estão ligando
os habitantes dos paizes onde cresce na-
turalmonte.

Cresce nas margens dos rios e mares a
altura de uns 6 metros e meio esta gran-
de Malvacea, cujo bello aspecto, sobretu-
do na épocha da floração, a torna muito
própria para a ornamentação dos parques
ejardins.

Já não são hoje somente os Calibis eln-
dios que se utilisam de seus fruetos na
alimentação, em guiza dos que fornece o
cacáoeiro; são os habitantes de muitos
paizes, em que sua cultura vae sendo já
objecto de especial cuidado, em vista dos
resultados que se vão tirando delles como
bom suecedaneo do cacáo.

O frueto desta planta parece-se muito

com o cacáo, e é talvez por isso que era
Cayenna dão-lhe o nome de cacáo falso.

Uma outra espécie conhecida do gênero
a que pertence cresce nas Antilhas onde
lhe dão o nome de castanheiro da Hespa-
nha), em Martinica, em Tabago, na pro-vincia do Rio de Janeiro, etc.onde floresce
nos mezes de Junho e Julho.Esla é ainda

de um porte mais mâgestoso, frondação
mais densa e flores mais lindas: é o Pa-
chira insignis, Bombax grand iflorim, Ca-
vanilles, ou Carolinea insignis, Swart,
introduzida na Europa pela primeira vez
cm 1796.

Ignoramos si a primeira espécie, de
que nos oecupamos, cresce em nosso paiz,
entretanto quer nos parecer que sim, esi
assim fôr, verificadas pelas analyses as já
tão preconisadas qualidades nutritivas dos
fruetos, só resta apoderarmo-nos de mais
uma fonte de fácil exploração e animado-
res resultados.

Os indios comem os grãos torrados e
reduzidos a pó, ou simplesmente cozidos,
c fazem uma espécie de pasta em que en-
tram de mistura grãos de cacáo; espécie
de chocolate que muito apreciam e que,
entre elles, gosa de qualidades eminente-
mente nutritivas.

O frueto desta Malvacea (Bombacea,
Kunth) parece-se algum tanto com o café-
eiro. é uma cápsula bastante grande, oval
e avelludada, tendo 5 arestas ou lados
arredondados e salientes.

Na Guyana ( paiz que passa por ser o
mais rico do mundo em excellentes madei-
ras de construcção), a producção do pa-
chi rei ro tem augmentado considerável-
mente o que é certamente devido á atlen-
çao, que hoje prestam os habitantes aos
pachireaes naturaes existentes nas mar-
gens do mar.

Cresce também expontaneamente esta
bella arvore nos logares inundadas e nas
margens do Punichin no Alto-Orenoco,
onde lhe dão o nome de cacáo-selvagem.

Cresce, emtim, como o cacáo, nos paizes
que margeam o contorno septentrional
da America meridional.

/ -
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A producção annual na Guyana é esti-
mada em cerca de 30.000 kilogrammas,
talvez metade da producção do cacáo ver-
dadeiro.

Os americanos dão por cada kilogram-
ma de grãos 400 a 500 réis..

Julgamos conveniente dar aqui os ca-
racteres descriptivos da planta de quenos
occupamos, no intuito de tornal-a geral-
mente conhecida entre nós; e, porque
não a vimos ainda, servir-nos-hemos em
seguida da descripção que delia fez Poiret:

« O tronco é revestido de uma casca
cinzenta; o lenho émolle e esponjoso;
os ramos são guarneeidos de folhas ai-
ternas, pecioladas, compostas de 3—5
foliolos ovaes, lanceoladas, agudas, quasi
sesseis, dispostas em fôrma de digitações,
á extremidade de um peciolo longo de
cinco a seis pollegadas, provido em sua
base de duas estipulas. As flores são ma-
gnifleas, com mais de um pé de compri-
mento,quasi tubulosas, avelludadas, ama-
relladas, solitárias e axillares. Ospedun-
culos são muito espessos e curtos; as pe-
talas espessas, caducas, concavas, linea-
res, muito agudas, abertas e reflectidas
no vértice; sendo o interior oecupado por
um grosso feixe de estames, cujos fila-
mentos são avermelhados; as antheras
são côr de purpura. »

E' esta a descripção mais completa que
desta planta se ha feito.

Gustavo d'Utra
Engenheiro Agrônomo.

ENDOPLEURA

Nome dado por De Candolle a uraa pelli-
cuia pouco separavel do sacoderma, cujo
tecido, apezar de sua apparencia, não é
permeável á humidade, e que é relativa-
mente ao grão o que o endosperma é rela-
tivamente ao fructo. E' o tegmen de Mir-
bel e a túnica interior de Gsertner.

INDUSTRIA PASTORIL

O CARNEIRO SOUTHDOWN

Deram nome a esta raça as còllinas cal-
careas, chamadas dunas do Sul ou South-
downs, que começam na extremidade este
do condado de Sussex e extendem-se, para
oeste, atravez Lewes, Shoredan e Arundeln,
em uraa extensão de 80 a 100 kilometros
com 6 a 8 kilometros de largura.

A criação do carneiro southdown con-
stitue o principal ramo de negocio dos
possuidores de herdades, próximas d'aquel-
Ias colunas.

Durante o inverno recolhem-se os reba-
nhos a estrebarias, onde são sustentados
com pastagens, que para esse fim se te-
nham cultivado ; desde a primavera e du-
rante o verão elles alimentam-se de gram-
ma curta e fina das colunas, recebendo
um auxilio supplementar quando a secca
da estação assim o exige.

Estas pastagens são particularmente
favoráveis à, raça ovina: M. Luccok ava-
lia em oitocentos e sessenta e quatro mil
o numero de carneiros que vivem sobre
essas dunas e as còllinas do Sus.sex.

Esta raça que no começo apresentava
muitos typos de pello negro, dos quaes
os machos tinham a cabeça muitas vezes
ornada de chifres, modificou-se de uma
maneira sensível, conservando apenas uma
larga facha pardacenta sobre a fronte e
apresentando também agora a cabeça des-
provida de chifres; as patas são igual-
mente pardacentas. Ella foi completa-
mente transformada, no fim do século
ultimo, por M. John Elmann, de Glynde,
perto de Lewes. Este hábil criador, quasi
contemporâneo de Backwell, ocuupou-se
deste melhoramento durante o anno de
1780 e o continuou por inais de cincoenta
annos, isto é, emquanto permaneceu em
Glynde.

Ao contrario de Backwell^ Elmann não
fazia segredo de seus processos de aper-
feiçoamento, que consistiam, sobretudo, em
uma selecção hábil e perseverante, no
«seio de um rebanho que melhorava dia-
riam ente.

A raça das dunas era, segundo uma des-
cripção do próprio Elmann, muito diffe-
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rente do que hoje se apresenta ; Arthur
Young também assim se exprime. Ella
era pouco desenvolvida ; de pescoço com-
prido o pernas longas ; a parte posteriordo corpo baixo; sem amplitude de espa-
duas e ancas, de pequena tosquia ; o
finalmente não engordando senão depois de
trez annos. Por cruzamentos judiciosos,M. Elmann conseguiu fazer desapparecer
quasi em totalidade esses defeitos. O du-
quede Richemond, e M. Jonas Webb, recen-
temente fallecido, continuaram a obra tão
bem começada por Elmann, e actua-lmente
os southdowns, pela harmonia de ricas
formas, por sua precocidade, pelo dos-
envolvimento das partes posteriores e an-
tenores, dos rins e dis espaduas, occü-
pam um dos primeiros logares entro as
raças ovmas da Grã-Bretanha.

de seu typo primitivo, tomava vigor, ga-nhava a opinião favorável dos entendi-
dos; a boa reputação de sua carne, e a
espécie de primazia dada aos animaes de
pernas e cabeça negras, contribuiu sobre-
tudo para a sua propagação.

Mais tarde Jonas Webb levou a perfeiçãodos southdowns ao mais alto ponto, fôzen-
do-lhes, porém, perder um pouco de sua
rusticidade.

Não podemos, entretanto, occultar queo typo aperfeiçoado do southdown precisa,
para ser conservado com seus caracteres
essenciaes, de boas condições de alimen-
taçao, d um regimen regular, d'um clima
temperado, de tranquillidade, de marchas
curtas, etc. ; é com estes cuidados quemuitos criadores francezes, principalmente
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0 peso desses animaes, que, primitiva-itente era de 25 a 30 kilogrammas, a
carne somente; eleva-se hoje de 70 a 100
kilogrammas e quando concorrem ao Club
deSmithfield não ó raro encontrar sou th-
downs de 80 a 100 kilogrammas. A sua
carne vale sempre um décimo mais quea (e outras raças. O peso de sua tosquia
varia de 1,50 a 3 kilogrammas e fornece
umi lã para cardar do uma finura inter-
meciaria bastante apreciada.

Enquanto que o Leicester perdia um pou-co te sua antiga reputação, quer porquea olra de Backweli não tivesse sido
contnuada por criadores tão hábeis, quer
porqie a raça se tivesse enfraquecido porUni rigimeniexaggerado, o southdown, raça
mais rústica, mais nova, mais aproximada

o conde de Bouillé, conservaram em França
o bom typo dos southdowns.

Os melhores apriscos de southdowns,
na Inglaterra, são os do conde Radnor,
de MM. Williams Rigden, Lord Walsing-
hara, duque deBeaufort, John Owermann,
J. Watters, etc N'estes últimos tempos,
diz-se, se terem vendido carneiros south-
dwons a 25.000 francos.

A preferencia dada aos southdwons pro-
vocou o cruzamento deste typo com os de
outras raças de cabeça e patas negras,
que tão numerosos são na Inglaterra ;
d'ahi provém essa variedade de espécies
que apparecem nos concursos sob os nomes
de shrapshires e d'oxforddwons, norfolk-
dwons, hampshiredwons, westdwons e ox-
fordshirechvons, tendo grande analogia
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entre si; os shrapshiredwons distinguem-
se principalmente entre estas sub-raças;
começaram a ser aperfeiçoados ha quinze
ou vinte annos por M. Mines,de Beringhton;
a lã que constituo o seu pello ó mais gros-
seira, elles são mais rústicos, porém a carne
é apreciada.

Nâo faliaremos das outras raças inglezas,
de lã curta, sem grande interesse para nós,
anão ser as do condado de Dorset, cujas
ovelhas são leiteiras, dando crias precoces.
A raça de montanha, chamada lunk, rus-
tica, Mixa e bem conformada, poderia
gualmente dar bons typos para as nossas
regiSes despovoadas.

Máximas agrícolas
¦ 

•.

Quem poda, estruma e sacha
Resultado sempre acha.

Ao teu gado pasto abundante,
Água corrente e constante.

A canna dá mais dinheiro
Onde é bem largo o aceiro.

Paga certa e farto pao
Fazem amado o patrão.

Dias da Silva Jünior.

r^Y

A MATÉRIA GRAXA DO TINGUI *

A matéria acima mencionada constitue a
parte essencial dos fructos de uma arvore,
que existe em grande quantidade, sobretu-
do nas províncias do norte Piauhy e Ceará,
e que alli é conhecida por tal nome.

Não se deve, entretanto, confundir esta
m mm . mmmm «nu. —«_ ¦ m

(1) da, Revista de Engenharia

planta com um cipó que também tem ames-
ma denominação. O frueto do tingiu tem a
forma de um triângulo sephericoe é limi-
tado por uma casca grossa e dura, Contém
dentro muitas sementes graxas em fôrma
de palhetas, sobrepostas em camadas e ape-
nas separadas por uma pellicula. Quebran-
do-se o frueto maduro, obtem-se com faci-
lidade a separação dessas palhetas,. que teem
cada uma o peso médio de uma gramma.
Pôde obter-se a matéria graxa destas
sementes ou por meio da extracção pelo
ether ou pelo aquecimento com água, e
provaveltnteu também pela pressão das
mesmas e re chapas metallicas quentes. A
extracçãos pelo ether fornece 40 % de ma-
teria óleo a.

Esta substancia representa, em tempera-
tura pouco elevada,um óleo espesso que au-
gmenta suecessivamente de consistência,
até tornar-se em parte um corpo solido.

O óleo é, um corpo incolor insoluvel em
água, solúvel em éther e sulfureto de car-
bono e em parte um pouco solúvel em álcool
absoluto. O mesmo compoe-se de uma mis-
tura de ácidos livres e glyceridos. Sujei-
tando-se esta mistura a distillação secca,
sente-se o cheiro de acroleina.

A matéria graxa do tingui se deixa fa-
cil mente saponificar pelo hydrato de potas-
sio ou de sódio.

Aquecendo-se com um desses hydratos
até completa solução de todos os corpos
graxos, precipitamos depois os ácidos livres
pelo ácido chlorhydrico.

Depois de filtrarmos este precipitado e
lavarmos com água algumas vezes, o aque-
cemos com hydrato de chumbo e extrahi-
mos esta massa pelo ether.

Para separarmos na matéria graxa d°
tingui os ácidos sólidos da serie dos acUos
oleicos, nos servimos do mesmo methodo
que já descrevemos, tratando dos ácidos
graxos contidos nos fructos da Urucubi*

Na parte insoluvel em ether, acha-s« um
ácido em fôrma do sal de chumbo. Depdspi-
de termos purificado este ácido pela p*eci-
tação fraccionada, reconhecemos ser dle o
ácido stearico por seu ponto de fusão i 70°
c, bem como por todas suas propriedades e
pela analyse do salde chumbo que fizímos,
cujos algarismos também represento a
fôrma do ácido stearico.
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Para preparar o sal de chumbo, deste
ácido dissolvemos o ácido stearico puro em
álcool, neutralisámos a solução alcoólica,
aquecendo-a com carbonato de sódio e pre-
cipitamos desta solução neutral o stearato
de chumbo por meio de acetato de chumbo.

O precipitado foi filtrado, lavado com
água, álcool .e ether, secco a 100° e empre-
gado para a analyse que nos deu os so-
guintes algarismos para a fôrma do ácido
stearico.

Th eo rico
Pb= 26,41%

Pratico

Na parte solúvel em ether, acha-so o sal
de chumbo do ácido oleico.

Reconhecemos este corpo por suas reac-
ções, bem como sua transformação no ácido
elaiidco, seu isomero.

Também so pôde prever que a matéria
graxa do tingui tenha applicação na in-
dustria pelas propriedades dos corpos que
a compõem.

Em outra oceasião voltaremos ao assum-
pto acerca das applicações industriais deste
produeto.

Dr. A. Sampaio
W. MlCHLEll

Economia domestica
VIDRO DAS GARRAFAS

Um nosso collega recommenda um fácil
meio dc conhecer a qualidade do vidro
das garrafas: facto que muito interessa,
visto como muito pôde aquella influir na
conservação dos vinhos.

O meio consiste em encher de água pura
a garrafa que se quer reconhecer, e dei-
tar-lhe dentro 10 grammas de ácido tar-
tarico, agitando em seguida para que este
se dissolva. Conseguindo isto tapa-se de
modo que fique completamente cheia, sem
ar dentro. Si, ao cabo de quatro ou seis
dias, a dissolução não soffreu alteração, ò
que o vidro é dè boa qualidade; porém, se
ao contrario, o liquido apparecer gelati-noso, ou se hão formado e depositado no
fundo da garrafa pequenos crystacs, signal
c que o vidro não serve para boa conser-
vação ilo vinho.

ANALYSE DAS TERRAS
(Continuação)

ANALYSE CH1MICA

N!esta segunda parte cVeste trabalho pro-
curaremos mostrar corno se-determina o
húmus, substancia de que depende especi-
almente a fertilidade da terra,e indicaremos
também os meios de conhecer a existência
dos phosphatos, sulfatos, chloretos, ferro,
etc, pondo porém de parte a determinação
das quantidades d'estas matérias, porque se-
ria indispensável procedera operações bas-
tante minuciosas, longas e difficeis para
pessoas que não estiverem acostumadas a
taes trabalhos.Quem desejar essa determi-
nação,melhor fará dirigindo-se a um chi-
mico hábil.

Os utensílios e reagentes o substancias
destinadas em chimica para reconhecer a
presença ou ausência dos corpos indispen-
saveis são os seguintes:

uma cápsula de porcelana;
cinco ou seis tubos de ensaio, que podem

ser substituídos por copos de vinho que são
mais estreitos para o fundo;

uma ou duas varinhas de vidro;
filtros;
funis de vidro;

Além disto,os reagentes seguintes que se
encontram em qualquer pharmacia ou dro-
garia;

álcool (a 30 ou 50 gráos);
ammoniaco liquido(alcali-volátil);
ácido azotico(agua forte);
ácido chlorhydrico(acido muriatico);
carbonoto de potassa:
solução de acetato de baryta(agua distil-

lada 30 grammas, acetato 3 grammas);
solução de oxalato de ammoniaco (água

distillada 30 grammas,oxalato3 grammas);
solução de prussiato de potassa(agua dis-

tillada 30 grammas prussiato 3 grammas);
solução de acetato de chumbo(agua dis-

tillada 30 grammas acetato 3 grammas);
solução de nitrato de prata(agua distilla-

da 30 grammas,nitrato 3 grmmas).
Estes cinco últimos reagentes serão pre-

1 Vide tomo IX, pag. 68
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parados em qualquer pharmacià e conser-
var-se-hão por muito tempo,sendo guar-
dados em frascos bem rolhados. As porções
empregadas são sempre muito pequenas. Os
ácidos devem ser guardados em frascos com
rolhas de vidro.

Para conhecer a quantidade de húmus
que existe n'uma terra,poder-se-ha empre-
gar o seguinte meio queé simples e bastante
exacto. /

CHIMICA VEGETAL

Tome-se um peso qualquer,25 grammas
por exemplo,de terra colhida no campo,
como já foi dito. Deite-se na cápsula de
porcelana com 12 grammas de carbonato
de potassa, e 250 grammas (1/4 de litro) de
agua distilladaoude chuvas e faz-se ferver
durante 20 minutos,pouco mais ou menos.
Tira-se do fogo,deixa-se depositar e decan-
ta-se o liquido amarello que sobrenada,
Mi ture-se o deposito com nova solução depo
tassa,ferve-se,etc..Esta operação deve repe-
tir-se até que a agua decantada seja quasi in-
color.Quando isso succede,todo do húmus se
acha dissolvido na agua, Filtra-se e pesa* se
o deposito lavado e secco. A differença de
peso indica a porção de húmus que foi dis-
solvido, Si em 25 grammas achamos a
diminuição de 1 grarnma e 25centigrammas
por exemplo, multiplicando por 4, visto
termos só empregado 25 grammas de terra,
teremos o peso que seria encontrado em 100
grammas de terra,isto é,5 grammas, o que
eqüivalia a 5% de húmus.

Faz-se ferver, durante 20 minutos,ne
cápsula de porcelana 20 a 25 grammas de
terra com ácido chlorhydrico diluído em 4
a 5 vezes o seu volume de agua de chuva,
Depois de frio, filtra-se,e n'um dos tubos de
ensaio deitam-se algumas gottas de solução
teprussiato de potassa. A presença de ferro
será indicada pela coloração azul que to-
mará o liquido, côr que será tanto mais in-
tensa, quanto maior fora quantidade de
ferro. Si a còr azul não apparecer não ha
ferro na terra.

CENTEIO

Analyse

Glúten e albumina ..
Amido e dextrina. .
Matérias graxas . .
Lenhoso, cellulóse .
Substancias mineraes.
Agua. . . . . .

12,5
66,2

2,0
3,3
2,0

14,0

100,0

BOUSSINGAULT.

ZOOLOGIA
FUNCOÕES DE RELAÇÃO

(Continuação)

VOZ

H. VlCTOR COÜDEC

(Conlinúa)

'CH»

E' pela voz que o homem exprime e com-
munica os seus pensamentos. Só o homem
é dotado da palavra : os outros animaes
apenas emittem sons. A larynge è o órgão
da voz.

A larynge é um tubo curto collocado na
parte superior da trachéa-arteria e por
onde passa o ar que se dirige aos pulmões
ou que sahe d'elles; fôrma na parte anterior
do pescoço uma saliência, a que se costuma
vulgarmente dar o nome de nò na gar-
gania. As suas paredes sao formadas por'differentes 

cartilagens que teem diversos
nomes. Interiormente a larynge está for-
rada por uma membrana mucosa que fôrma
um certo numero de pregas, dispostas como
os lábios de uma casa de casaca, e que se
chamam cordas vocaes ou ligamentos in-
feriores da glotte ; por meio dos movi-
mentos das cartilagens podem estas cordas
afrouxar ou retesar-se. Por cima das cor-
das vocaes ha duas outras pregas análogas
camadas ligamentos superiores da glotte:
entre os ligamentos inferiores e os ligamen-
tos superiores ha duas cavidades chamadas
os ventriculos da larynge. Dá-se o nome

1 Vide tomo VIU, pag. 3S2.
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de gftoífó ao espaço comprehendido entre
estas quatro pregas : por cimadaglotte está
a epiglotte} Sspecie de válvula cartilagi-
nosa, que tem por fim, abaixando-se, fechar
a entrada da larynge.

São as cordas vocaesque produzem o som>
aproximando-se ou afastando-se rapidamen-
te de maneira a entrarem em vibração;
quanto mais longas forem as cordas vocaes,
tanto mais lentas são as vibrações, e, por
conseguinte, tanto mais grave será o som ;
quando, pelo contrario, as cordas são cur-
tas, os sons são agudos. O pharynge, as
fossas nasaes e a lingua modificam os sons,
modulando a pronuncia.

< CLASSIFICAÇÃO ZOOLÓGICA

ESPÉCIES

Dá-se o nome de espécie ao cpnjuncto
dos animaes semelhantes entre si, podendo
considerar-se como descendentes de um par
ou casal primitivo, e reproduzindo-se sem-
pre com os mesmos caracteres, como fts ca-
bras, os carneiros, os bois.

VARIEDADES

.

Nem todos os indivíduos da mesma es-
pecie são absolutamente idênticos uns aos
outros. Assim, chamam-se variedades os
indivíduos da mesma espécie que se distin-
guom uns dos outros por caracteres secun-
dariosemodificações accidentaes,—caracte-
res e modificações, porém, que se não transi-
mittem pela geração.

raças

( Entre os caracteres que formara as va-
riedades alguns são hereditários ; e os ín-
dividuos que hereditariamenle reproduzem
estes caracteres constituem as raças. Assim
poderemos dizer que as raças são as varie-
dades hereditárias.

As raças são quasi sempre artificiaes, e
produzidas sob a influencia do homem. Para
obter este resultado escolhem-se d'entre os
animaes domésticos aquelles que acciden-
talmente apresentam, no mais elevado gráoas particularidades que conveem perpetuar;ei ajuntando-os, faz-se com que estas par-ticularidades se accentuem e desenvolvam
pela geração successiva entre os mesmos
animaes eseus descendentes. E' d'estemodo

que o homem tem produzido as raças doscavallos de sella, leves e rápidos;—dos ca-vallos de tiro, pesados e robustos,—dos
bois e carneiros de engorda, etc.

Segundo a moderna theoria do transfor-nusmo,T&o só as raças se modificam e trans-formam, como também as espécies. Se-
gundo esta theoria as espécies primitivas,
por uma longa serie de modificações, lentas]suecessivas e continuas, transformaram-se
nas espécies que vemos actualmente. A trans-formação, porém, de uma espécie noutrasó pôde effectuar-se no decurso de muitosséculos,—talvez do myriades de milhões deséculos !

GÊNERO

O gênero é a reunião de espécies quedifierem pouco umas das outras. Assim, dolobo, da rapoza e do cão, espécies muito
próximas, fez-se o gênero canis, chaman-
do-se ao lobo canis lúpus, á rapoza canis
vulpes, e ao cão canis canis ; tem portantocada espécie dous nomes, que, si fosse liei-
ta a comparação, poderíamos assimilar aonome próprio ou de baptismo e ao nome defamilia ou appellido.

Tribu é a reunião de gêneros semelhan-
tes.

Familia é a reunião de tribus semelhan-
tes.

Ordem éa reunião de famílias semelhan-
tes.

Classe è a reunião de famílias semelhan-
tes.

Typos, series ou divisões primarias, é a
reunião das classes semelhantes fôrma as
divisões primarias, series ou typos, cujo
conjuneto constituem a generalidade da
creação animal.

(Continua)

ENDOPHRAGMA

Nome dado por Gaillon aos engorgita-
mentos transversaes que se observam em
numero de thalassiphytas ou plantas ma-
ritimas, e que antigamente se considera-
vam como formando verdadeiras articu-
lações.
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F0LLILH0

Em botânica é uma espécie de pericarpo
concavo de uma só cellula ohlonga, ordi-
nariamente de uma «só válvula, que se ras-
ga ao alto por um lado.

Contém dentro de um folie membranoso
sementes não apegadas a satura alguma,
como a congossa, o loendro, etc.

VETERINÁRIA PARA CRIADORES
MOLES TIAS OO CAVALLO

Operações f requen tomou to praticadas

SANGRIA1

[Continuação)

Quando tem corridouma quantidade suífi-
ciente de sangue, para-se com a compressão,
e o corrimento cessa: prende-se ligeira-
mente os bordos da solução de continuidade,
e applica-se um de encontro o outro, sem
puxar pela pelle, com o index e o pollegar
da mào esquerda, e com a mão direita tres-
passa-se os bordos da incisão, no meio, com
o alfinete, cuja ponta deve sempre ser diri-
gidapara baixo.— Para manter os 2 lábios
da ferida, passa-se por debaixo do alfinete
uma laçada feita de um fio de linha crua
bem forte, ou de 8 ou 10 cabellos da cliua e
molhados, faz-se sobre esta laçada uma
outra que se passa á roda do alfinete
aperta-se, evitando-se sempre de puxar pela
pelle; cortam-se as pontas, e atira-se um
pouco d'agua sobre a pelle para lavar osan-
gue, evitando sempre dar fricções.—Con-
cebe-se que, si o nó fôr muito lasso,
ou o alfinete estiver muito junto da incisão,
ou muito perto dos bordos da ferida, o san-
gii3 continuará a correr.—Terminada a
operação, amarra-se o animal de modo que
não possa abaixar a cabeça, deitar-se, ou
esfregar-se.—Poucos dias depois o alfinete
calie por si mesmo, o si assim não acontecer,
póde-se tiral-o no fim de oito dias.

lb. Sangria da saphêna,—k saphêna
extende-se de baixo para cima na face in-
tema da coxa, onde a pouca espessura da
pelle a torna muito apparente.

1 Vide tomo VIII, pag. 326.
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Suppondo que se queira, sangrar na sa-
)hêna direita, amarra-se o animal, e faz-se
levantar o pé posterior esquerdo, que deve
ser puxado fortemente para traz, afim de
que a face interna da coxa direita seja mais
accessivel. O operador segura o fléme com
a mão direita, e opáosinho com a esquerda;
colloca-se de lado e adiante do membro le-
vantado, abaixa-se, aproxima o fléme dà
veia, e depois de ter certeza de que está
vendo bem a veia, dá a pancada, e le-
vanta-se rapidamente para evitar de ser
ferido nos movimentos, que a dor obriga o
animal a fazer. O sangue sahe geralmente
não em jacto, mas sim lambendo a ferida,
sem que haja necessidade de fazer com-
pressão;—sahe com mais dilficuldade e
vagar do que no pescoço, o por esta razão
é-se muitas vezes obrigado a abrir as duas
veias ao mesmo tempo para ter uma sangria
abundante. Faz-se parar o corrimento do
sangue da mesma fôrma que na jugular;mas a applicaçâo da saphêna é muito mais
difficil, por causa da maior sensibilidade da
pelle n'esse ponto.

(Continua)

An dré Vogell y.
Cirurgião-Veterinário.

FOLLICULIFORME
Mirbel dá este nome á cápsula que é

formada por uma só válvula, cujos bordos
reunidos formam uma sutura, como ura
folliculo; tal é o frueto da ameeniá.

&m®m

CHEGA E PIIYSICA AGRÍCOLA»
CALOR—LUZ—ELETRICIDADE

PONTES DE LUZ, E SUA INFLUENCIA SOBRE OS
SERES CREADOS

(Continuação)

A temperatura do ar e o seugraô de hu-
uiidade não podem deixar de influir sobre a
transpiraçãodas folhas, quesSo os verda-
deiros-apparelhos evaporatorios das plan-tas; mas, simultaneamente a luz manifesta

1 Vide tomo VIII, pag. 402.

grande poder sobre ella, pois a evaporação
continua n'uma atmosphera saturada, ediminue espantosamente na obscuridade,
embora seja insignificante a diminuição detemperatura,

Todas as plantas, regra geral, transpi-
ram mais e melhor ao sol ; a água que faz
parte da seiva como que parece enérgica-
mente aspirada pelas folhas expostas á luz ;mas, este phenomeno não pôde nem deve ser
attribuido ao estado de humidade e seceura
do ar, que tem sobre elle medíocre influ-
encia.

O que falta averiguar, pelo menos combastante rigor, é, si os diversos raios lumi-nosos ou cores simples do espectro, que me-lhòr facilitam a decomposição do ácidocarbônico, são as mesmas que promovem amais intensa evaporação.
As experiências já feitas, postoquo in-completas, parecem dizer que sim.
As plantas, sob o influxo do sol, decom-

poem o ácido carbônico ; com tudo, não jui-guem que ellas deixam de o fazer nos pri-meiros momentos de obscuridade. Conti-nuama decompor por muitas horas ainda,até que se transforme de todo em trabalho
chimico a força viva de luz, que se fixara
nos órgãos foliaceos.

E quando chega essse momento, começa,
a escuridão a consumir a planta porque ooxygeneo que a rodeia se converte em abu-tre, que nas trevas, sem piedade, a devora.

A luz brilhante e intensa cora de verde
as folhas, dá brilho e mais vivo rgalce ás
pétalas das plantas, e, querendo-lhesT^omaá mãe aos filhos, trata da nutrição d'ellas.
Trabalha no sabor dos fructos, e excita oaroma das flores pelo tríplice poder dos seusraios.

ELECTRICIDADE

O terceiro agente physico de que nos oc-
cuparemos perfunetoriamente, para com-
pletar as noções scientificas elementares,
que servem de introducção ao estudo da
agricultura, é a electricidade : ecom effeito,
este, poderosíssimo agente physico, que se
manifesta por uma infinidade de modos édestinado pelos seus effeitos a exaltar' a
a nossa imaginação, sendo como é a causa
de brilhantíssimos phenomenos, que nos
commovem e atterram, pelo vigor extra-
ordinário por que se revelam, ou nos sur-
prehendera, pelos maravilhosos resultados

¦v7Tf-
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que chegamos a conseguir por seu inter-
médio.

, Desde o raio, que, sulcando o espaço com
grande stridor, sob a forma de fita de fogo,
se gera no seio das nuvens, as quaes devem
a sua origem a um phenomeno tão simples
como a evaporação, até a corrente electrica,
que, com a maior docilidade, silenciosa-
mente obrigamos a caminhar, n'um relance,
de ura ao outro hemispherio, para que o
nosso pensamento possa, quasi sem intervallo
apreciável, apparecer, ao mesmo tempo, em
toda a parte do mundo, encontramos como
origem, como causa, esse agente, que é uma
nova força, um movimento mais de que a
natureza dispõe para completar a eterna
harmonia de suas obras.

A electricidade attrahe e repelle, illu-
mina e produz as commoçoes mais violentas.
E para o conseguir basta que a fricção, a
pressão, o calorico, as acções chimicas, o
magnetismb se ponham em conflicto.

São conhecidos meios .Ilimitados de de-
senvolvera electricidade, e muitos d'elles
sinão todos, de uma simplicidade extrema.

..........

Antônio Augusto de Aguiar.

(Continua)

MEMBRANAS POLLICÜLOSAS

Dá-se este nome, em botânica, ás mem-
hranas mucòsas, por causa dos numerosos
folliculos contidos na sua espessura»

industrias agrícolas
COMMERCIO DO LEITE,

Hoje,—queo commercio do leite vae
merecendo alguma attenção e a mais se-
desenvolvendo nos arredores do Rio de Ja-
neiro, cujo consumo attinge já a cerca de
15.000 litros mensaes, e em tempo muito
próximo quando melhor se comprehenda
o valor nutritivo deste alimento, duplica-
rá ou triplicará esta quantidade,—bom é
que os nossos leitores, por um estudo com-

parati vo, conheçam quaes as raças mais
productoras de leite, quaes as mais pro-
prias para o fabrico da manteiga, para,
assim orientados, saberem fazer a esco-
lha da mais apropriada á industria que
pretendam explorar.

A raça Holstein prima pela quantlda-
de de leite, sendo que o termo médio de
nove vaccas d'estara-

ça é. . . . 16.118 libras por anno
Sliortliorns . . 12.870 « «
Devans . , . .11.960 « «
Ayrshires . . 11.654 « «
Jerseys ... 9.528 « «

Quando se considera, porém, a quan-
tidadede manteiga que se tira do leite, ha
uma grande mudança nesta lista. As vae-
cas, que oecupam o ultimo logar quanto á
quantidade de leite, excedem extraordi-
nariameilte todas as outras na quanti-
dade de manteiga que dão, como se vê :

Jerseys .
Sliortliorns .
Holsteins. .
Devans .
Ayrshires .

596 libras por anno
513 « «
509 « «
480 « «
380 « «

Deve-se notar lambem que as vaccas
Shorlhorns combinam melhor as duas qua-
lidades, oecupando o segundo logar tanto
quanto á quantidade de manteiga como
quanto á do leite que dao.

Quando se acrescenta também que as
rezes desta raça sao reconhecidamente as
melhores para o corte, é excusado dizer
que é justamente esta que mais convém
introduzir-se em um paiz onde se deseja
melhorar em tudo a raça do gado.

Um touro d'esta raça Shorthom, impor-
tado da Inglaterra para S.Paulo,ha dous
annos, pelo Sr. Sampson, foi vendido ha
douco ao Sr.João Manoel de Almeida Bar-
)osa, da fazenda de Funil, munidpio de
Campinas.
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VALOR DA ALIMENTAÇÃO
,_.•;¦/

Rio, 11 de Agosto de 1883.

Por mais de uma vez, temos dicto, nestas columnas, que a boa alimentaçãorepresenta importantíssimo papel, não só nos phenomenos physiologicos da nutri-çao, como no desenvolvimento ethnico do indivíduo.
O trabalho produzido pelo homem convenientemente nutrido é superior de40 % ao de que não recebe alimentação sadia e nutritiva.

imm^nSÍS. _Í°5K 
"° ^T™!' ipí Phenomeno se opera, accrescendo que o es-

IT . ESK Pel? ammal bem alimentado tem maior valor fertilisante, sendo
fe no homem como no gado se desenvolve e multiplica na proporçãoda quantidade e qualidade de alimento que recebe.

Dissemol-o, e não çançaremos de repelil-o, que da boa alimentação vem o con-tentamento e a prosperidade do indivíduo como a dos povos.
PntJ^rLqUG °S n_?SS0? 1(_itores bem wnprehendam o valor e a importância que,entre os povos mais adiantados, se liga á alimentação, trazemos para aqui o resulta- Jdo dos estudos physiologicos do Sr. Dr. Paulo Marche, acerca da attenção queno deve merecer o pao manipulado com a farinha de trigo, que, como sabemos, é acase da nossa alimentação.

P **

« Considerando o pão como a primeira substancia alimentícia necessária aonomem, e sob o ponto de vista da hygiene geral, comprehender-se-ha que quantona ore melhor fôr o glutten que contiver essa substancia alimentícia pão, tanto mais«luuira beneficamente em nosso temperamento.
„ . E 

fúm com(> os beocios foram os homens mais estúpidos da antiga Grécia, por
intir » a aIimenlaÇão. os americanos do norte são considerados os homens maisinieiiigentes da épocha pelo effeito contrario, isto é, porque a base de sua alimenta-wo e o pao.
n Jor 0uira parte,é fact0 verificado pelas estatísticas que, á medida que augmentaconsumo do pão, diminue a mortalidade nas nações.

U D« AQO.TO 9| 1883. « Y.-TOMO IX.-N. 215,
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Estudar,pois,até os seus mais recônditos segredos,este agente que tanta influencia
exerce no moral de nossas acções, que modifica o nosso caracter originário, tornan-
do-nos mais sensíveis e intelligentes, fazendo-nos mais humanos e menos vingativos,
mais sociaveis, mais estudiosos e mais trabalhadores, é commettimento digno de es-
piritos sérios e elevados que comprehendem que o caracter nacional e os sólidos pro-
gressos da intelligencia dependem não só de uma boa educação, como também de
um bom systema de alimentação.

As experiências no aleurometro não são certamente, o que alguns poderão crer,
uma verdadeira analyse chimica, mas são uma verdadeira demonstração graphica
da força expansiva do glutten, que é o núcleo da parte alimentícia.

Emfim, pelas experiências no aleurometro fica-se sabendo a differença que
existe entre a farinha do Chile e a do Uruguay.

De ora avante o agricultor do Uruguay poderá dizer, de si para si,—o meu trigo
ê o melhor da America Meridional, e o mesmo dirá o moleiro ao fabricar sua farinha
com esse mesmo trigo, si quizer esmerar-se na elaboração.»

Eis o resultado das experiências do Dr. Marche no aleurometro, para os quaes
chamamos particularmente a attencão dos nossos leitores, pois do confronto dos ai-
garismos d'essas experiências, se conhecerá qual a farinha que contém maior valor
nutritivo.

Farinha de 1 .& sem acemite.—38 % de glutten hydratado; 27 % de dilatação no
aleurometro.

Farinha de acemite, moenda ordinária.—41 % de glutten hydratado í 52 1$ de
dilatação no aleurometro.

Farinha especial.—46 %de glutten hydratado; 52° de dilatação no aleurometro.
Farinha de acemite especial.—46 % de glutten hydratado; 36 1(2 de dilatação

no aleurometro.
Farinha de l.apáraconsumo.-40 % de glutten hydratado; 32° de dilatação no

aleurometro.
Farinha do Chile.—31 % glutten hydratado; 28° de dilatação no aleurometro.

«

< ' Agora que dissemos quanto basta a alimentação do homem, bom é adduzirmos
também algumas considerações attinerltes a provar a influencia que, no animal como
no homem, produz a boa e sadia alimentação.

As considerações que vamos adduzir são filhas dc observações praticas as quaes
trouxeram ao nosso espirito a convicção de que—do bom pasto, bom gado ; de bom
gado, boa alimentação ; de boa alimentação, vigor, actividade no homem como nos
animaes, e consequentemente augmento no trabalho e na producçâo.

Eis os princípios que devem ser observados pelo agricultor, na distribuição e
composição das rações, para seus gados.

Io. Todo animal que não fôr alimentado sufílcientemente soffre e enfraquece.
29. A insuficiência da alimentação não depende somente da quantidade de ali-

mentos.
30. A ração necessária a cada animal é limitada pelo appetite de cada um.
Taes são os princípios que devem ser observados na alimentação dos animaes

jpiomesticos; porém esses princípios devem ser regulados por uma lqj cuja trangressãQ
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pôde inutilisar os esforços e a pratica, assim como os cuidados mais conformes com
as leis naturaes• essa lei ou regra é a lei de equilíbrio das substancias que compõem a
ração.

Uma ração pôde ser insufficiente absoluta ou relativamente.
Diz-se que a ração é insufficiente absolutamente quando, contendo em proporções

convenientes as substancias necessárias, não são suficientes para que o animal possa
desènvolver-sejcompletaraente, manter-se sem desperdício de forças, epreslar o serviço
que se pode esperar. Esta insufficiencia absoluta depende somente da falta de quan-tidade.

Uma ração é relativamente insufficiente quando não contém uma ou duas das
trez classes de matérias indispensáveis a alimentação, isto é, matérias azotadas,
graxas, e carbonetadas.

Si e exacto que o appetite de um animal deve ser o único limitte para sua ali-
mentação é condição d'esta ser bem equilibrada.

Supponhamos qne resolvemos engordar uma vacca com batata, capim e farello,
e que esta vacca pesa 300 kg. deveremos dar-lhe diariamente 13 kg. de batata, 4 de
capim e 1 l$de farello.

N'esta ração as matérias azotadas estão em proporção com as graxas:: 1:0,47
e com as carbonetadas :: 1:4,5.

Si o appetite do animal permettir que possa comer mais 3 kilg., ainda esta
ração deve guardar a mesma proporção.

Todo o alimento mal equilibrado é inútil, o agricultor perde não só com os
tlamnos que soffre o animal, como também com a má qualidade dos productos.

O excesso das matérias azotadas pôde ser causa de paralysias, congestões, mo-
les tias dobaço, etc.

O excesso das matérias carbonetadas pode ser causa das moléstias do fígado,
das vias respiratórias, etc.

Toda a attençao do agricultor deve ser dirigida para as matérias que compõem
as rações alimentícias, o que pócle exprimir-se pelas seguintes formulas:

Matérias azotadas . . 1 Matérias azotadas ; . 1
Id. carbonetadas . . 5 Id. graxas 0,5

/
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PLANTAS ÚTEIS DO BRAZIL
Euphorbiaceas 1

(Continuação)

Gen Maprounea. Aubl.
marmelleiro do campo. Maprunea bra-

siliensis, St. Hil. Stillingea brasiliensis
Baill. Etud. gen. des Euphorb., Stillingea
Suariam. Baill. Obs. Bot.Y 332. Fl. Br.
cit. Fase. 64 p. 542.

Arbusto indígena das provincias de Mi-
nas e Goyaz, e também conhecido nas pro-
vincias do norte, análogo ao descripto no
Dice. de Almeida Pinto com a denomina-
ção Elacoca arornalicá, planta que, se-
gundo refere, ó usada pelos sertanejos no
charqueamento das carnes para dar-lhes
um aroma agradável.

St. Hilaire, porém, attribue-lhe proprie-
dades que o recommendam nas moléstias
dos órgãos digestivos.

Tribu das Acalypheas.
Subtribu Joanesia.
Gen. Joanesia Vell.
anda' anda-açü Joanesia Princeps.

Vell. Anda Gomesii, St. Hil. Anda bra si-
Uensis Raddi.

Arvore indígena do Brazil, de trinta ou
mais palmos de altura, casca leitosa, lenho
frágil, folhas alternas em spiral, de pecio-
los longos, digitadas com peciolo commum,
com 2 a 5 glândulas no ponto da inser-
ção dos foliolos, estes penninervios, inte-
gros; flores monoicas, corymbiformes,
axillares e terminaes, ou subterminaes
multifloras; bracleas unifloras muitas ve-
zes com a base biglandulosa; calyce den-
tado, estames biseriados, exteriores 5; in-
teriores 3, algumas vezes 4, ou 5, filetes
soldados na base; ovario bi, trilocular,
fructo ou nós contendo um núcleo lenhoso
bi-ou tricolor encerrando em cada loja uma
amêndoa quasi espherica, coberta por uma
epiderme rija, e um tegumento membra-
noso.

Administra-se como purgante, na dose
de 2 ou 3 amêndoas, comidas simplesmen-
te, ou pisadas, em emulsão, ou amendoada.
O óleo expresso, é laxativo na dose de 20 a
60 gottas.

1 Vicie tomo IX, pag 77.

Subtribu Haveas. Muell. Único Gen.
Hevea Aubl.

SERINGAS, SERINGUEIRAS,SERNAMBYS. Bor-

rachas, Gomma elástica. Grandes arvores
do Pará, Amazonas e das Guyanas, de sue*
colacteo com a denominação de caoutchouc,
ou gomma elástica; folhas alternas de
peciolos longos,compostas de foliolos ovaes,
oblongas, pontudas, integras; flores em
panicuias terminaes, bisexuadas,axillares;
bracteas unifloras; calyce gamosepalo,
quinquepartido, antheras subsesseis. ex-
trorsas, bírimosas: ovario trilocular ; síí-
gmas 3 , fructo grande, capsular, com-
posto de 3 lojas contendo em algumas
variedades de Heveas, amêndoas brancas,
oleosas e comestíveis.

Na Bisiphonia. e na Euhevea, as an-
theras são geralmente completas, e verti-
cilladas, na Hevea Spruceana, o calyce
das flores masculinas tem 4 milímetros
de comprimento, ooario tomentoso, /b-
lhas glabras na pagina inferior , na H.
discolor, o calyce masculino tem 2 1/2
millimetros de comprimento, ovario peque-
no, folhas pubescentes; na if. membra-
nacea, calyce pouco mais de mediano, cora
5 divisões folhs membranosas, na H.
pauciflom, as 5 divisões tem 2/3 a 3[4 de
conprimento, folhas ligeiramente coriaceas,
na II. rigidifolia folhas coriaceas, recur-
vadas na margem, ovario glabro ; na II.
nítida folhas coriaceas, com as margens
planas, na II. benthamiana, folhas rijas
membranosas, ovario cericeo, na //. luetea
envolucro da panicula, escuro ; stigma si-
tuado sobro um stylo curto; e finalmente
na H. brasiliensis, o envolucro da panicula,
alvo, stygma sessil, exceptuado o stylo.

Os caracteres diíferenciaes das Heveas
acham-seperfeitamente descriptos por Muel-
ler Arg. na Fl. Br. cit. Fase. 64 p. 297
até 304.

as heveas ou syplionias (syn.) teem, nas
provincias do Pará e Amazonas, a deno-
minação vulgar de seringueiras, que es- *
tendem até a plantas de tribus, gêneros,
espécies differentes, como acontece com e
Anany, ou Páo de breo, das Euphorbias, a
Tapicho, a Taquary, o Canudo de pita, e o
Piriry dasHippomaneas, gênero Mabea.

Não ha muitos annos que a gomma elasti-
ca era procurada pelos naturalistas, e pe-los chmicos, como objecto de estudo ana-
lytico, porém hoje as suas applicações in-
dustrias são numerosas e variadas,

rs
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Basta observar que, em 1830, importou
a França somente 16.463 e em 1860 a sua
importação subiu a 1.024.408 kil.de gomma
elástica em estado bruto sem contar-se a
combinada com diversas matérias. A In-
glaterra recebia quatro milhões de kil. de
diversas procedências.

N'essa époclia o kil. de gomma elástica
valia em França de 15 a 18 francos, porém
actualmente o preço tem baixado tanto,
que a melhor qualidade se vende em Pariz
por 9 a 10 francos o kil., e a Sernamby,
a 6, 7 francos o kilo.

Segundo o Sr. M. A. Pimenta Bueno, o
Pará e Amazonas, no exercício de 1879 —
1880 exportaram 6,880,482 kilos de borra-
cha no valor de 12.242:50ü$000.

O emprego da gommã elástica, na me-
chanica, nos tecidos, na construcçâo na-
vai, nos cabos telegraphicos, no desenho
lithographico, e debaixo de mil formas,
faria do Brazil o empório do commercio
deste importante produeto, si a industria
da extracção fosse mais animada entre nós.
Os aperfeiçoamentos nos meios de purifica-
ção na Índia, na America Central, e na
África, tem feito dará preferencia aos pro-
duetos d'éstes paizes, em detrimento da in-
dustria brazileira, que de todo será sup-
plantada nos mercados europeos, si não ti-
vermos o cuidado de a melhorar conveni-
entemente na extracção, na depuração, e
na vulcanisação.

As Seringueiras crescem perfeitamenteno Pará e Amazonas, até á latitude de 24°
ao sul, nas serras humidas, e além das
vantagens da extracção da gomma, o agri-
cultor aproveita as sementes que fornecem
óleo semelhante ao de linhaça, muito pro-
prio para certos usos industriaes.

Para conservação das Seringueiras (He-veas ou Syphoriias) convirá velar na re-
plantação das arvores, evitando também a
continuação do modo devastador por que se
pratica a extracção do sueco leitoso destas
arvores preciosas, e generalisando ao mesmo
tempo a extracção do leite de diversas plan-
tasbrazileirasqueconverte-se em cautchouc
igual ao das seringueiras.Nas minhas notas
acercadas Plantas úteis do Brazilyque for-
necem olec s,gommas,resinas,balsamos etc,
fiz menção das Apocyneas, Artocarpeas,Clu-
siaceas eSapotaçeas qm fornecem o impor-
tanteprodueto, resorvando para aqui a de-
signação especial das Iíeveas ou Syphonias.

A Fl. Bt\ de Martius contempla a Jf e-
vea brasiliensis, a II. lutea e a variedade
Apicidata,d.H,benlhamiana& II. nítida,
a II. rigidifülia, a H pauciflóra, a E.
membranacea a //. dücolor, a II Spruce-
ana,todas descriptas por Mueller Arg. e a
II.Guianensis de Aublet, que se confunde
com a II. brasiliensis de Mueller.

Si aproveitássemos a gomma que encer-
ram as plantas das cinco famílias alludi-
das, ou os trinta vegetaes de gêneros e es-
pecies differentes, indígenas do Brazil, nem
um motivo haveria para temer a concur-
rencia da gomma elástica das Índias, das
Guyanas e do Senegal.Em parte alguma do
globo so encontram reunidas tantas plantas
que con teem o precioso produeto cujaappli-
cação de dia a dia mais se generalisa na in-
dustria e nas artes.

(Continua)
Barão de Villa Franca.

EXCRETORI0

Em botânica diz-se dos pellos quando,
collocados sobre uma glândula, lhe servem
de condueto excretorio, taes como ospel-
los que se encontram nas urtigas e na mal-
pighia urens.

wm

CAFÉ AUSTRÁLIA

Chrismado, e já em outra província, surge
de novo o café fava procurando cha-
mar sobre si a attenção publica. Em tempo
e oceasião própria, reduzimos ás suas ver-
(ladeiras proporções as pretendidas quali-
dades e virtudes desse café, que, em nossa
opinião e na de muitos competentes, não é
outra cousa mais do que uma das muitas
variedades de feijão, que ainda não po-
demos classificar por nos não ter sido possi-
vel obter algumas vagens, quer do de Per-
nambuco, quer do de Minas Geraes que ora
se apresenta sob o nome de café Aus~
tralia(\).

1 Vide tomo IV, pag. 145.
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Entretanto, como mostra da lealdade
com que tratamos destes assumptos, que
julgamos dignos de minucioso exame e es-
tudo, trazemos para aqui a carta do Sr.
Antônio Costa Portugal.

« O café Austrália, esse produeto indi-
gena da Oceania, deve oecupar um dos pri-
meiros logares na agricultura e industria
brazileira, pois que tornando-se um ramo
de riqueza publica, fôrma um poderoso
elemento de matéria prima para a industria
e de excellentes substancias aproveitáveis
pela sciencia medica.

Pertence esta planta á familia das mo-
nogynias monospermas trepadeiras; seu
caule tem trez decurrencias foliaceas; fo-
lhas primarias oblongas, de côr escura, que
fenecem para dar logar a um pendão, cujas
folhas são ponteagudas, peciolares e dis-
postas em palma; flores brancas; fructos
encobertos por um casulo, disposto em cel-
lulas, onde se encerram as bagas do café,
pretas, lustrosas, glandulares e com de-
pressões irregulares; e conhece-se o estado
de maturação pela transparência dás cellu-
Ias.

A raiz é tuberculosa e com propriedades
de conservar-se por muitos annos no ter-
reno em que se desenvolveu, sem perder
sua força vegetativa.

Como planta trepadeira, convém ser
plantada junto a ramadas, arvores, esta-
cadas, cercados e caramanchoes, por onde
se extendam seus longos braços, e se pren-
dem e enlacem suas viçosas vergonteas.

O café Austrália rivalisa com o café ara-
bico ou commum, levándo-lhe vantagens,
que só a pratica pôde fazer conhecer e con-
vencer os incrédulos de sua superioridade.

Analysando-se comparativamente os dous
produetos, obteem-se os seguintes resul-
tados :

A planta do café arábico exige trez annos
para se desenvolver è fruetificar, sendo
necessário preparar-se especialmente o ter-
reno, e que não seja sujeito á acção das
geadas.

A planta do café Austrália desenvolvo-se
e fruetifica em 10 mezes, não oecupa logar,
pois pôde ser plantado juntamente com a
canna, fumo, milho, arroz, etc, ou outra
qualquer plantação annual, não lhe sendo

nociva a acção da geada, tanto que póde-se
fazer plantações em terrenos baixos e pouco
férteis.

O café arábico, para grandes safras,
depende de grossos capitães e de nume-
rosos braços para sustentarem os serviços
de roçadas, plantações, capinas, colheitas
e conservação dos caféaes em bom estado
de feixos e limpeza ; e também para benefi-
ciar-se o produeto exige despezas extraor-
dinarias, afim de obter preço vantajoso no
mercado,

O café Austrália não exige grossos capi-
taes nem o concurso de numerosos braços,
para a sustentação de sua cultura em
grande escala, porque, além de lhe convir
qualquer terreno, não obriga o lavrador a
desviar serviços empregados em outro
ramo agrícola, uma vez que o café Aus-
tralia prospera entre as outras plantações,
partilhando simultaneamente dos benefícios
concedidos a ellas, mediante apenas o pe-
queno sacrifício de se lhe dar um arrimo
por onde se erga, se extenda e torne-se
desenvolvido e frondoso. Este café fica
satisfeito com uma só capina e dispensa os
grandes trabalhos da colheita pelo systema
do café arbóreo, porque, concluindo-se a
maturação completa das bagas, corta-se o
cipó e ájunta-se a rama, como se pratica
com o feijão, fava, etc.

O café arábico necessita de machinas es-
peciaes e de terreiros dispendiosos para o
seccar, despolpar, ventilar e brunir, por
conseqüência demanda dispendio de capi-
taes para beneficiar o produeto.

O café Austrália apenas exige uma ma-
china simples e que pôde gratuitamente ser
fornecida ao lavrador pelos seus mattos.
Essa machina é um feixe de varas com que
se batem no terreiro os casulos, e cuja
pressão faz saltar a baga do café despolpado,
ventilada e brunida, prompta a ser levada
ao mercado.

O café arábico, com a acção do tempo,
perde muito de sua boa qualidade, extin-
guindo-se-lhe gradualmente o azoto e o
ácido tannico.quelhe fornece essa bella côr
chumbada e esse aroma especial.

O café Austrália nunca perde pela acção
do tempo essas preciosas qualidades; com-
pacto eglandular comoé, concentra e con-
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serva em sua contextura grande cópia de
saes e palmitina, desenvolvendo-se o seu
bello aroma somente pela acção do íogo.

. A industria encontra neste café um
magnífico mordente, e sua rama, reduzida
a cinzas, dá fortíssima potassa.

Relativamente ao rendimento, excede o
Austrália ao Arábico 50 % era seu peso e
capacidade.

Finalmente, esta admirável planta, reúne
em si o útil, o bello e o agradável.

E' útil, porque constituo um ramo, que,
cultivado em grande escala o com persove-
rança, abrirá fontes de riqueza á nação
brazileira, augmentando as rendas do Es-
tado, e ministrando á industria, ao com-
mercio e ás sciencias, elementos poderosos
para a manipulação de substancias úteis
para a tinturaria epara a medicina.

E' bello, por sor uma planta ornamental,
prestamlo-se com sua frondosa ramagem, e
pela elas!-cidade de seu caule, a ornar
caramanchões, latadas, formando-so com
suas longas e flexíveis vergonteas, fe.stões,
bambinellas e tudo quanto a fantasia d'um
perito jardineiro, ou d'um esmerado apre-
ciador do bello, quizer inventar. Suas ma-
gnifícas flores, semelhantes ás magnolias,
dispostas estrelladameute ao longo das ver-
gonteas, encantam a vista, perfumam a
atmosphera e mitigam os ardores do sol.

E', emfim, agradável, porque o café
Austrália ó uma bebida especial em aroma
e gosto, podendo-se tomar simples ou com
leite. E' essencialmente medicinal, recom-
mondado na cephalalgia, debilidade do es-
tomago, excita as faculdades, é um poderoso
purificador do sangue, anti-«syphilitico, e
quem padece de hemorrhoides encontra
n'este café immenso lenitivo.

Si nao tivesse outras propriedades, só
estas seriam mais que suficientes para o
recommendar.

Assim possa este importante ramo agri-
cola generalisar-se, obtendo dos poderes
governativos toda a animação.

As pessoas que quizerem obter informa-
ções e sementes, dirijam-se ao abaixo assi-
gnado.

Minas-Geraes.— Cidade da Boa-Espe-
rança. Io de Junho de 1SS3.—Antônio
Costa Portugal.»

CHIMICA MINERAL
Águas de Caxambú

FONTE D. PEDRO

Límpida, transparente, incolor, ino-
dora, de sabor acidulo picante.

Temperatura 23° marcando o ambiente
24°.—Densidade 1,0010 sob a tempera-
tura do 23°,5 o pressão dc 690ra. Enver-
melhece o papel turnesol e não altera o
de acetato de chumbo. Pôde ser trans-
portada para longe,

Esta água forneceu por litro 0 gr.,
2650 de resíduo lixo, composto de

gram.
. 4 . 0,0021
.... 0,0250
.... 0,0860
.... 0,0249

Ácido sulfarico *
» silicico .
» carbônico .

i oiassa. . •
Soda
rnlV eu. •

Magnesia
Cl.loro
Matéria orgânica e perda
Oxydo de ferro Jrtn...
,,\. * vestígiosAumina ( &

Acicio carbônico total . . .
» » combinado (bi-
carbonalos) . . . . .

*

livre . . . . . . . .

0,0292
0,0560
0,0091
0,0009
0,0318

0,2650
1,6565

0,1720

1,4845

ISSICARIBA

—H* €i.-m *v*-r-

Syn.: ícicariba, almecega, almeceguei-
ra, elemi, myraicica.

No Sul do Brazil são conhecidos por
estes nomes o Protium icicariba D. C. do
llio de Janeiro, o P. almecega March. de
Minas-Geraes, e o P. heptaphyllum Aubl,
que produzem todos uma resina branca e
aromatica, donde lhe vem o nome vulgar.
No Amazonas, entre outras espécies, co-
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mo o P. martianum Engl., o P.pubescens
Benth., eoP, laxiflorum Engl., ha o co-
nhecido por Breu-branco o Issicantan, de
issica-vesina, anían-dura, oP. aracouchi-
ni Aubl., que é uma das arvores que
mais abundam nas florestas. Chega a at-
tingir 100 pés de elevação. Da sua casca
sahe naturalmente em lagrimas uma resi-
na, a principio branca, viscosa e semi-
transparente, que depois endurece em
contacto com o ar, e que fôrma, pela su-
perposição das lagrimas, uma massa que
se encontra adherente ao tronco, ou com
o tempo cahida no chão, tornando-se opa-
ca e muito quebradiça. Obtem-se tambem
por incisões. Fôrma um dos ramos de
commercio dos indígenas que pelas mattas
a apanham e vendem-a no seu estado na-
tural. Com os annos as partes exteriores
tomam uma côr preta. O principal empre-
go desta resina é dissolvida ao fogo com
alguma matéria gordurosa, nos calafetos
de embarcações.

Tem um cheiro agradável approximan-
do-se do da terebenthina, quando fresca,
diminuindo um pouco esse cheiro quando
velha,reapparecendo,porém, depois quan-
do queimada. E' solúvel no álcool e no
ether chrystalisando.

Pouca acção tem sobre ella a essência
de terebenthina.Esta resina substitue per-
feitamente a almecega, amyris elemifera
L., produzindo os mesmos effeitos e tendo
a propriedade de ser com mais vantagem
manipulada. Substitue bem o balsamo de
tolú, desfeita em álcool e reduzida a xa-
rope. A almecega verdadeira é muito rara
hoje na Europa,e a que dahi importamos
não é mais do que a espécie em questão e
as das espécies P. guyanesis e P. hepta-
phyllum. Quando a medicina tanto a em-
prega, nós nos utilisamas delia para brear
canoas. O índio, porém, sabe tirar mais
algum proveito delia; emprega-a reduzi-
da a pó e batida com gemmas de ovos
nas hemoptises ou outras moléstias pei-
toraes. Curam tambem suas dores de den-
tes fumando em tauary o mesmo pó, e,
misturando-o com azeite de andyroba, fa-
zem emplastros suppurativos.

Um pequeno batracio, o cunauaru do
Amazonas, aproveita tambem a resina des-
se Protium e fôrma com ella a famosa re-
sina Cunauara ou cunauaruicica. Crença
è em todo o Amazonas que esta resina,
que se encontra no ôco dos páos podres,
nos igapós, é a agglomeração de um glu-
ten que sahe do corpo do sapo quando
fabrica a casa em que habita : mas nao
ha tal. A resina do Cunauaru não é mais
do que o breo branco, que esse batracio
carrega emquanto está novo, e superpon-
do camadas que alisa e afunda com o pei-
to, deixando sempre no centro um oriíi-
cio, fabrica uma espécie de panella sobre
a qual se aninha no tempo de desovar.

Como no igapó os fios dos ovos seriam
levados pela corrente no tempo da vasante
que fica cheia d'agua com os bordos de
fôra, e quando as cocomas sahem, descem
do fundo. Este ninho tem as vezes 0m,3
de altura e conserva geralmente o diame-
tro de 0m,14, tendo o orifício que através-
sa todas as camadas 0m,02 de diâmetro.
Geralmente encontram-se esses ninhos
abandonados,quebradosejá velhos.Quan-
do novos, distingucm-se as camadas do
breo, ondeappareccm partículas vegetaes
adherentes, porém, cie velhos tomam um
côr pardo-escuro. Pelo calor próprio do
animal o breu amollece e mistura-se com
o glutem ou liquido que lança de seus pó-
ros, chegando mesmo a formar camadas
extremamente finas entre as do breo. Vi
no rio Jatapú, conlluentedoUatumã, pro-
vincia do Amazonas, dous destes ninhos,
um principiado e outro com ovos, não po-
dendo comtudo ver o animal. A resina
tem ura cheiro semelhante ao do breo
branco, porém mais especial, devido tal-
vez ao glúten ou liquido com que foi mis-
turado. E' solúvel no álcool como o breo,
é insoluvel na terebenthina e pouco no
ether.

Queimada cm fumigações, é empre-
gada contra dores de cabeça. Dizem qne
o batracio que forma estes ninhos é pardo-
escuro e pequeno. E' conhecido pelo seu
coaxar, que parece pronunciar a palavra
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cirnam. São difficeis de encontrar-se, não
só pelo seu tamanho, como pela côr que
se confunde com a das folhas seccas que
estão sobre o solo, pelo qne os Índios teem
como prenuncio de felicidade o encontro
de algum.

João Barboza Rodrigues

Receita de cozinha
SOPA DE ABÓBORA

Faça-se um purèe consistente de abóbora
temperado com sal, pimenta, salsa, e jun-te-se-lhe bom caldo de vacca, já temperado,
em uma cassarola para ferver, e serve-se
em uma terrina, que deve conter peque-
nas fatias de pão torrado, ou arroz cozido,
sobre a que derrama-se opurée assim pre-
parado.

HORTA, JARDIM E POMAR
VARIEDADES DE ERVILHAS CULTIVADAS

A ervilha é planta annual da familia das
Leguminosas.

Esta planta, cuja somente ou grão tão
útil é á alimentação do homem e ainda dos
animaes, caracterisa-se por um só caule
ramificado, liso, fistuloso, que pode attin-
gir ató dous metros de altura, com tenden-
cia a trepar e a segurar-se por meio de ga-vinhas ou elos; folhas alternas, aladas,
providas de estipulas arredondadas que se
confundem com as verdadeiras folhas; os
pedunculos das flores, do 5 a 20 centime-
tros de comprimento, nascendo da axila
das folhas; flores brancas no maior numero
das variedades, n'outras matizadas de di-
versas cores ; fructo em vagem, comprido,
cylindrico umas vezes, outras achatado,
encerrando geralmente 5 a 8 grãos, ás ve-
aes mais, outras menos, os quaes são arre-
dondados, deprimidos, üm tanto angulosos
e cuja côr, depois do maduros, varia desde
o amarello mais ou menos carregado até
ao verde mais ou menos escuro.

São já muitas as suas variedades, e mais
lrão apparecendo com as exigências dos
Cercados, e com a cultura recebida.

Dividem-se geralmente em dous gruposumas que se cultivam em grande e outras
que se cultivam nas hortas, em pequenaescala. As primeiras filiam-se na espécie
canipestrc (Pisum arvense), que se carac-
terisa por caules fluxuosos ; folhas oblon-
gas, dentadas na sua metade superior; es-
tipulas ovaes, semi-sagitadas e fructo re-
ticulado, comprimido, d'uma tinta verde
cinzenta, salpicado de amarello claro.

Dá-se espontaneamente no meio dia da
Europa, na Criméa e vertentes do Hima-
Jaya.

As variedades d'esta espécie mais fre-
quentemente cultivadas são:

Ervilha cinzenta têmpora, que se se-
raea em novembro;

Ervilha cinzenta seroãia—que se se-
raea em janeiro;

Ervilha cinzenta de inverno—q\\e se se-
mea no outomno e se colhe na primavera.Esta variedade requer terrenos e climas
seccos.

» »

As ervilhas cultivadas na$ hortas entram
na espécie ervilha cultivada (Pisam sa-
tivum), que se caracterisa por caules fie-
xuosos, folhas alternas, estipulas ovaes e
legumes reticulados, cylindricos, de endo-
carpo coriaceo umas vezes, outras tenro.

As variedades d'esta espécie podem divi-
dir-seemdous grupos, em attenção aos seus
legumes, a saber: ervilhas de fio ou para
descascar, e ervilhas sem fio ou para des-
cascar, e ervilhas sem fio, ou para comer
com a casca ou vagem, também chamadas
de quebrar.

Em relação á altura a que attingem,
ainda cada um destes dous grupos se sub-
divide em quatro classes ou sub-grupos, que
são: ervilhas, com ou sem fio, anãs e de
trepar.

Nas ervilhas de fio anãs acham-se as se-
guintes variedades : a precoce, muito tem-
porã, deitando de um a dous pés de altura,
segundo o solo, e produz legumes pequenos—a verde de maior produetividade; a da
Bretanha] grossa assucamda, etc».

Nas ervilhas de fio e dô trepar acham-se
a ervilha Michaux de Hollanda; apegue-
na ervilha de Pariz; a de Marly; de Cia-
mart; de olho negro; enrugada ou de

¦:tá

,.y
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Knight; a verde esmeralda de Sutton;
Príncipe Alberto; etc. .

- A variedade Michaux de Hollanda,
têmpora, deita caule até l.^SO de altura;
produz de 20 a 24 vagens que encerram
de 6 a 7 grãos, arredondados
e amarellados. E' muito pre-
judicada pelas geadas, seme-
ando-se, por isso, nos paizes
frios no mez de Março. Dá
fructos aos dous mezes, ou
dous mezes e meio depois da
sementeira.

E' a variedade mais geral-
mente cultivada.

A pequena ervilha de Pa-
riz é ervilha mui precoce e
que se escolhe para as se-
menteiras do outomno. Tem
algumas subvariedades, entre
as quaes figura uma que se
distingue em amadurecer
mais depressa e em seus grãos
serem maiores: é a Michaux
e Bueil.

A ervilha Merly é biflora
e deita caule por vezes de
l,m50 de alto; dá de 12 a 14
vagens contando cada um de
9 a 10 grãos, pequenos, re-
dondos e amarellos.

Esta variedade é algum
tanto tardia.

Ervilha superlativa. ¦— A
vagem desta ervilha tem 7
pollegadas de comprimento ;
os grãos são de aroma e sa-
bor deliciosos, sendo abun-
dante a producção. E' tenra
e de fácil cultura.

A Clamart, também cha-
mada ervilha quadrada fina
por seus grãos adquirirem a
fôrma do quadrado, deita
haste muito elevada, é de
grande producção e tardia.

A de olho negro é muito
tardia ; adquire grande des-
envolvimento , produzindo
muita folhagem, mas relati-
vãmente pouco frueto.

A enrugada apresenta
i grãos quadrados e enrugados,muito doces ;

dà vagens compridas e grossas, e é alguma
cousa tardia.

Nas ervilhas sem fio ânãs ha estas va-

riedades: anã commum sem fio, que deita
de dous a trez pés d'altura e dá muitas e
tenras vagens; a anã precoce que dá frueto
dous mezes e meio apoz a sementeira; a anã
têmpora de Hollanda; e a brelã têmpora,

mais tardia que aquella.
Finalmente, entre as ervi-

lhas sem fio e de trepar ha a
ervilha branca sem fio, a
mais productiva de todas as
variedades; a drvilha sabre
de vagens recurvadas , a
Williaml, de grãos verdes
mesmo depois de maduros, a
Duqueza de Edimburgo ,

mais própria paraornamento
pelas suas bellas flores, a er-
vilha bijou,àe vagens iguaes
e grãos muito gostosos, etc.
etc.

As ervilhas requerem ter-
renos argillo-calcareos ou
silico-argilosos para prospe-
rarem. Dão-se, porém, tam-
bem nos terrenos de consis-
tencia mediana, algum tanto
fresco, com tanto que sejam
substanciosos. Os frios e ge-
adas primaveraes prejudi-
cam-as grandemente.

Nas sementeiras em gran-
de, que dispensam, ou melhor
não podem economicamente
com cultivo esmerado, os
lavores preparatórios redu-
zem-se a um ou dous com o
arado, para enterrar o adubo
e mistural-o com o solo.

A sementeira pode ser ou
não feita em linha, sendo em
todo o ca^o, preferível este
ultimo processo.

Como cuidados suecessivos
ha as mondas precisas, e um
ou dous alporques quando
chega a floração e fruetifi-
cação.

ERVILHA SUPERLATIVA

ERNESTO FREIRE.

^S<<E3£E>^

EPIMISCHA

Nome proposto por Link para designara
posição de certos cogumelos parasitas.
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TREZ INIMIGOS DA AGRICULTURA

SECCAS—FORMIGAS- GAFANHOTOS

Seccas

Ainda subsiste a dolorosa impressão que
a todos causaram as tristes scenas produ-
zidas pela secca que desolou as trez pro-
vincias brazileiras, Ceará e as duas limi-
trophes.

A fome, a peste, a morte e a emigração
quasi as despovoaram, e apezar de se ha-
verem gastos quasi sessenta mil contes,
arrancadas dos impostos arrecadados pelo
erário publico, nenhuma só providencia
tem sido dada para evitar a repetição des-
sascalamidades, pois as seccas silo perio-
dicas n'aquellas regiões.

Nos paizes, onde a agricultura acompa-
nha os progressos da sciencia agronômica,
não são tão sensíveis nas culturas os efiei-
tos da secca, porque o primeiro cuidado do
que se lança mào, para afastál-os ou mino-
ral-os, ó o estabelecimento dos açudes, é o
plantio de florestas nos terrenos baldios
ou cangados, e ura systema de canalização
das águas, nao só para fertilisaçãodas ter-
rasarayeis, como para serem utilisadas
como força motora o na irrigação.

Como emprego d'esses meios, grandescalamidades se evitam á agricultura e á
saúde publica.

O canal conduz, o açude reúne e a fio-
resta conserva as águas, produzindo maior
evaporação e, consequentemente, a chu-
va, e assim resguarda o agricultor dos
prejuízos que a secca produz queimandoseus campos e zombando de seus esforços.

Formigas

a Ainda não ha muito era este o maior ini-
Hugo do agricultor brazileiro, especial-
mente dos que se entregavam â cultura da
canna de assucar; notoriamente nas pro-vincias de Pernambuco,Bahia e Rio de Ja-
neiro. Taes e tantos foram os prejuízoscausados aos agricultores destas trez pro-vincias, que suas Assembléas Legislativas
votaram avultados prêmios a quem desço-
brisse ummeio de as exterminar.

Despertados pela cobiça,grande numero

de estudiosos e de especuladores entrega-
ram-se enthusiasticamente á busca dos
meios para conseguirem o extermínio de tão
damninho animal. De todos os meios e dro-
gas indicados, uma houve que triumphou
de todas, e cujo effeito, por enérgico o effi-
caz é recommendado por todos os agriculto-
res que o tem experimentado ; foi o sulfu-
reto de carbono que, sob infinita e variada
nomenclatura,encontra-se á venda no mer-
cado.

Além do sulfureto de carbono, um outro
meio de extermínio, tão efficaz como elle,
acaba cie ser indicado nestas columnas,
pelo distineto agricultor mineiro, Sr. José
Pedro Lessa (1).

Gafanhotos

Apezar de ser periódica a apparição dos
gafanhotos, é sem duvida este o mais ter-
rifei inimigo da agricultura.

Em bandos espessos e compactos, que che-
gam a escurecer a atmosphera, seguindo
sempre a direcção do vento que sopra, de-
vastam e talam os campos onde pousam,
bastando alguns momentos para produzi-
rem a destruição onde, instantes antes, era
plena a vegetação, a vida.

A sciencia ainda não pude explicar a ra-
zão de ser da apparição desses bandos de
gafanhotos; ainda mais, não pôde indicar
um meio certo e infallivel para destruil-os,
do evitar os resultados fataes de suas pas-
sagens.

Os práticos dizem que o meio de conse-
guir que elles se affastem, sem produzirem
grandes males, ó fazerem-se grandes fo-
gueiras nas proximidades do local em que
pretendem pousar, fazendo convergir para
alli a maior quantidade possível de fumaça.

O gafanhoto assim em bando ataca de
preferencia as gramineas, especialmente o
milho.

J. de Oliveira Bruno.

antídoto
Esta denominação vem do latim antido-

ius.
Dá-se este nome a certa composição ou

medicamento contra o veneno.
"r'í<aV<Ü!>1

(1) Vide tomo VIL pag. 322.
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ANALYSE DAS TERRAS

ANALYSE CH1MICA 1

(Conclusão)

A determinação dos phosphatos è mais
longa, mas realisavel. Ferva-se muito len-
tamente na cápsula, durante 25 minutos,
25 a 30 grammas de terra com 30 grammas
aproximadamente de ácido azotico, fazendo
esta operação debaixo d'uma chaminé para
respirar os gazes que se-desenvolvem. Si a
ebulição se-faz tumultosa, elevando-se o
liquido na cápsula, deve moderar-se ofogo e
mexer com a vara de vidro.

Deixà-se arrefecer ; mistura-se água dis-
tilada ou de chuva; filtra-se e lança-se na
cápsula o liquido filtrado ; evapore-se com-
pletamente ; redissolve-se o residuo em 15 a
20 grammas de álcool a quese-ajuntam 2
ou 3 gottas de ácido azotico. Filtra-se de
novo, e do liquido filtrado lança-se uma
porção n um tubo de ensaio a que se-ajuntam
algumas gottas de acetato de chumbo. Si
na terra ha phosphato, haverá um prece-
pitado branco de phosphato de chumbo; si o
liquido se não torna leitoso, não ha phos-
phatos.

E' muito difficil determinar a existência
tanto da potasa como da soda. Bastará pro-
curar conhecer se á na terra existem azotato
porque n'esse caso podemos crer que se en-
contra o salitre ou nilralro de potassa,
ou se existem chloretos, porque então será
quasi certa a soda no estado de chloreto de
sódio ou sal das cozinhas, Uns e outros
devem ser procurados entre as matérias
dissolvidas. A magnesia e mangnez podem
deixar de ser procurados.

Falta-nos examinar a água em que foi fer-
vida a terra para a segunda parte da
analyse mecânica, e que tinha sido guar-
dada n'uma garrafa.

Aqueça-se um pouco d'esta água na cap-
sula de porcelana e evapore-se comple-
tamente, evitando eçulição tumultosa.

Logo que o residuo estiver bem secco, ti-
ra-se a maior parte, 3/4 por exemplo. O
resto que fica na cápsula deve ser forte-
mente aquecido. Si elle escurece ou se-faz
negro indica húmus solúvel.

1 Vide tomo IX, pag. 83.

Lançando uma pitada d'esse deposito
sobre carvões a arder, sentem-se pequenos
estalos e activa-se muito a combustão dos
carvões. Dando-se isto, existirá salitre ou
nitrato de potassa. Tornando a dissolver
em água distillada ou de chuva, o residuo
que ficou, em virtude da evaporação, divi-
de-se o liquido por quatro tubos de ensaio.

Io tubo: lançam-se algumas gottas de
acetato de baryta. Si se-fórraa um preci-
pitado branco, juntem-se-lhe dous a trez
grammas de ácido chlorhydrico. Si o preci-
pitado não desapparecer, existe sidfato de
cal (ou gesso), de potassa e de magnesia.

2o tubo: lançam-se quatro gottas cie ni-
tratodepraia ; formando-se ura precipitado
branco, fiocoso, junta-se-lhe ammoniaco.
Si o precipitado desaparece, existem chio-
retos de cálcio, de sódio, de magnesio, etc.

3o tubo: lança-se oxalato de ammoniaco.
Um precipitado branco indicará a pre-
sença da cal, isto é, carbonato de cal,
chloreto de cálcio, etc.

4* tubo: lançam-se algumas gottas de
prussiato de potassa. Si o liquido se-faz azul
rapidamente, existe ferro; oxydo de ferro,
per oxido de ferro.

Deve-se notar que todas estas substancias,
estando em estado de entrar em dissolução
na água, estavam em optimas condições de
ser absorvidas pelas raizes.

Fica pois determinado a analyse, feita
pelos meios mais simples, mas sufficien-
temente exactos. Com paciência, perse-
verança certo cuidado., qualquer chegará a
operar bem, embora algumas operações
sejamura pouco meticulosas O errar na pri-
meira vez, não deve desanimar: repetin-
do-se as operações, em pouco tempo sead-
quirirà a pratica necessária.

H. Vítor Coüdec

Economia domestica
FALSIFICAÇÃO DOS VINHOS

Acaba de inventar-se um excellente pro-
cesso para determinar quaes as matérias co-
rantes com que falsificam-se os vinhos, es-
pecialmente campeche e cochunilha.

O principio deste methodo funda-se no
emprego do sub-acetato de chumbo, que
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precipita a cochonilha eo campeche,e não
o faz coma fuchsina. Esta isola-se,agitan-
do-se o liquido filtrado, acidulado previa-
mente com ácido acetico, com álcool amy-
lico.

A dez centímetros cúbicos de vinho, jun-
tam-se cerca de trez centímetros cúbicos de
uma solução de sub-acetato de 1 por 20;
aquece-se,filtra-se e lava-se o precipitado
com água quente. O precipitado trata-se em
seguida uo mesmo filtro por uma disso-
lução de carbonato de potassa de 2 por 100,
que faz-se passar, varias vezes seguidas,polo
precipitado anterior.Este dá ao reactivo a
cochonilha e retém o campeche.Àcidula-se
o liquido filtrado com ácido sulfurico,e, em
seguida,com o álcool amylico que dissolve a
cochonilha,cuja dissolução presta-se a uma
analyse espectral.O espectro da cochonilha
apresenta-se interrompido por duas listras
escuras, collocadas uma no amarello esver-
deado, e a segunda no verde; uma terceira
listra, menos manifesta, distingue-se no
azul.

ZOOLOG-IA1
(Coritinuação)

DIVERSOS MODOS DE CLASSIFICAÇÃO

Ha duas espécies de classificação, na-
turacs e art if ciaes, que também se cha-
mam methodos e systemas.

SYSTEMAS

Chama-so systema ou classificação sys-
temática toda classificação em que se at-
tende apenas a um ou a alguns caracteres,
tomados arbitrariamente e segundo os quaes
se distribuem as espécies. Este modo de
agrupamento, commodo para obter fácil-
mente o nome da espécie que pretendemosdeterminar, tem o grave inconveniente de
reunir animaes muitas vezes bem differen-
tes, ao passo que afasta outros que teem
entre si muitas analogias. Si, por exemplo,
agruparmos osaniraaes de dous $ê$(bipe de$)i
coilocaremos o homem ao lado das aves, e
afastal-o-hemos de certos macacos,

1 Vide tomo IX, pag. U.

METHODOS
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Pelo contrario, nos methodos naturaes
os auimaes são classificados tendo em vista
o conjuncto dos seus carecteres mais im-
portantes, não dando a todos elles o mesmo
valor ; ura caracter considerado como fun-
damental e importante vale por muitos ca-
racteres accessorios.

Assim, para estabelecer os primeiros gru-
pos ou typos, attendemos (no methodo na-
tural, hoje geralmente usado) aos caracte-
res dominadores que são tirados :—1.°, da
disposição do systema nervoso, órgão o mais
dominador da economia animal;—2.°, do
arranjo que as diversas partes do corpo pó-dem apresentar umas em relação ás outras.
Pela observação (Testes caracteres teem-se
reconhecido no reino animal os cinco typos
seguintes : Vertebrados, annelados. mol-
luscos. zoophytos,e protozoarios.

VERTEBRADOS

Animaes cujos órgãos estão dispostos por
pares ao longo de um plano mediano longi-
tudinal; teem o systema nervoso desenvol-
vido e formado por um eixo central ner-
voso, encephalo eespinhal-medulla ; teem,
além d'isso, um esqueleto interno que serve
para facilitar os movimentos e proteger os
órgãos mais delicados e importantes. Os
vertebrados subdividem-se em cinco classes:
mammiferos, aves, reptis. batrachios, e
peixes.

MAMMIFEROS

São vertebrados viviparos, de sangue
quente, coração com quatro cavidades, cir-
culação dobrada e completa, e respiração
pulmonar ; o corpo é ordinariamente revés-
tido de pellos; o systema nervoso tem pro-
tuberancia annular ; finalmente teem or-
gãos de lactação, ou glândulas mamma-
rias, d'onde lhes vem o nome de mammi-
feros. A classe dos mammiferos, a mais
importante do reino animal, comprehende
varias ordens: a primeira é constituída
pelo homem e tem por caracteres essenciaes
a existência de duas mãose de dous pés. São
mammiferos, por exemplo : o homem, o ma-
caco, o castor, o rato, o coelho, a lebre, o
esquilo, o gato, o cão, a rapoza, o tuxugo,
o tigre, o leão, o urso, o morcego, a tou*.
pera, o tatu, o elephante, o cavallo, o boi,
o porco, a phoca, a baleia, e o kanguru*
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I
AVES

São vertebrados oviparos, de sangue
quente, coração com quatro cavidades, cir-
culação e respiração como nos mammiferos;
o corpo é revestido de pennas : não ha pro-
tuberancia annular, nem órgãos de lacta-
ção. São aves, por exemplo : a águia, a co-
ruja, o pardal, o cuco, a gallinha de An-
gola, a cegonha e o pato.

REPTIS

São vertebrados oviparos, de sangue frio,
coração com trez cavidades, circulação in-
completa, mas dupla, e respiração pulmo-
nar em todas as idades : não teem órgãos
de lactação nem protuberancia annular : o
corpo é revestido de escamas: Os reptis di-
videm-se em trez ordens : chelonios ou tar-
tarugas, saurios ou lagartos, eophidiosuo
serpentes.

BATRACHIOS

Sãó vertebrados oviparos, tendo ô corpo
nu, pulmões no indivíduo adulto e meta-
morphoses nas primeiras épochas da vida; o
coração tem trez cavidades ; a circulação
é incompleta, mas dupla e o sangue frio.
A rã e o sapo são batrachios.

PEIXES

São vertebrados oviparos, cie sangue frio,
coração de duas cavidades, circulação com-
pleta, mas simples, e respiração bronchial:
não teem pulmões nem metamorphoses : o
o corpo, em geral, é revestido de escamas.
Sãò peixes, por exemplo, o salmão, a sar-
dinha, o bacalhào o congro, o esturjão, o
tubarão, a arraia e a lampreia.

(Continua)

ENDOPTILA

Termo proposto por Lestiboudois para
designar o embryão monocotyledone, por-
que o seu gominho está inteiramente con-
tido no cotyledone.

—HV fH—

MOSAICO AGRÍCOLA

A parte da beterraba que sabe da terra
é a mais rica em azoto.

Afinura da Ia do carneiro está na pro-
porção da grossura da pelle.

O Brazil é o paiz que produz maior
quantidade de café; a ilollanda é o que
consome mais.

. .

O inhame plantado em montanhas nao
dá grandes cabeças, mas é mais enxuto e
saccliarino.

O ácido pcctico eneontra-se abundan-
temente nas raizes carnosas, nos caules
herbaceos eem fructos maduros.

»'.-,:¦ •

Asuvasscccassao indigestas por causa
da própria dessecação.

Arado e poda sao o grande remedio
contra a moléstia do cáféeiro.

. .

¦ Os porcos nutridos de alimentos cozidos
engordam muito mais que os que são ali-
mentados a cru.

A indigoíina é o principio corante do
anil: e propriamente o anil puro.
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Máximas agrícolas

P'ra engorda do teu capado
Seja tudo aproveitado.

» .

Da canna guarda a palhada
Que é estrume, quando enterrada

Restos da mesa cisco da casa
Na es tru meira vasa.

*

Da mimo e ração ao gado
Que puxar o teu arado.

Dias da Silva Junior.

ALUMEN DO PIAÜHY

O material acima que examinámos nos
foi remettido do Piauhy, onde, segundo
informações fidedignas, deve haver este
producto em grande quantidade.O producto bruto forma uraa massa crys-tallina, coberta exteriormente de uma pe-
quena crosta amarellada, que desapparece
completamente no interior, onde o produ-ctoé de côr branca.

Fazendo analyse qualificativa desta sub-stancia, encontrámos nella os corpos com-
ponentes do alumen, isto é, sódio, alumi-nio, ácido sulfurico e agua, além disso tra-
Ços de ferro.

As analyses quantitativas deram os se-
guintes algarimos:

Agua
Ácido sulfurico .
Sódio ....
Oxydode aluminio
Ferro (traços) . .

41,20 \
34,38 <>[„

3,20 %
20,81 %

41,15 %
34,58 °i0
3,42 •[„

20,96 •[.

99.59 100.11.

(1) Da Revista de Engenharia

O producto bruto se dissolve facilmente
em agua e a solução apresenta,sómente de-
pois de 20 minutos, uma reacção fraca comferro-cyanureto de potássio.

Pola evaporação lenta da solução aquosa,fúrmam-se grandes crystaes de alumen eracombinações de cubos comoctaedros, emaistarde também uma mistura de alumen comsulfato de aluminio, únicos saes contidosno producto que examinámos.
O alumen do Piauhy, contendo apenastraços de ferro, torna-se um material ex-cellente para o fabrico do alumem puro e

preparados de aluminio.
Os pequenos traços de ferro que existemno producto bruto.se podem afastar-se facil-mente, tratando a solução aquosa de alumencom carbonato de sódio ou ferro-cyanureto

de potássio, methodos estes empregados nofabrico do alumen.
Os crystaes de alumen que recebemos»

depois de termos crystalisado 3 a 4 vezes,
são tão puros de ferro que não apresentam
a menor reacção com ferro-cyanureto de
potássio, mesmo depois de seis horas.

Esta propriedade só se encontra nos alu-
mens de Nápoles e de Roma.

Dr. A. Sampaio
W. Michler

GENGIBRE
Esta denominação vem do grego Zingibe-

ris.
Em botânica é o amomum zingibêr de

Linneo ; zingiperi ou zimpiperi dos anti-
gos; planta vivace do generó amemo, quecresce naturalmente nas duas índias.

A sua raiz, que se exporta especialmente
das Antilhas, e sobretudo da Jamaica, é da
grossura do dedo, comprida, achatada, es-
palmada ou articulada, coberta de uma epi-
derme rugosa e cheia de pequenos anneis.

Lança folhas da feição da canna e com
flor.

E\ em geral, branca, cinzenta ou amarei-
lada interiormente ; tem sabor acre e ar-
dente ; o seu cheiro, forte e aromatico, pro-voca o espirro. E' um forte estimulante mui
usado na Allemanha.
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DESECCAMENTO DOS PÂNTANOS

Os pântanos são produzidos, como se sabe,
pelo ajuntamento das águas sobre as baixa-
das dos terrenos, onde ficam detidas pela
falta de escoamento.

Um terreno pantanoso è completamente
impróprio para a lavoura, além dos graves
inconvenientes que produz sobre a sulubri-
dade dos logares circumvisinhos, constitu-
indo-se um foco constante de exhalações
miasmaticas.

D'ahi nasce a dupla necessidade de em-
prehenderera-se trabalhos com o fim de fa-
zer seccar os terrenos encharcados d'agua,
e pantanosos, procurando-se, ao mesmo
tempo, obter esse resultado com a máxima
economia possivel.

O Dr. Glasl. director do Jardim Botânico,
alcançou esse bello resultado imaginando
um processo de seccamento e saneamento
de terrenos paludosos, que applicou com
satisfactorio resultado ao pântano denomi-
nado Jacaré, nos terrenos do domínio do
Jardim Botânico.

O pântano do Jacaré cobria uma grande
extensão de terreno, e em muitos pontos
suas águas estagnadas e infectas mediam de
18 a 20 palmos de profundidade. O ponto
mais septentrional deste charco distava 150
metros do rio Macaco, e o ponto mais me-
ridional na extremidade do charco era dis-
tante cerca de200 metros do desaguadouro
do Jardim ou a ponte sobre a rua geral.

Para arrrastar essa massa immensa de
águas lodosas, praticou-se a abertura de
um canal desde o leito do rio Macaco até ao
começo do pântano, e um outro da extre-
midade do pântano até á ponte mencio-
nada.

Como o declive era pequeno, fizeram-se
duas represas sobre as águas do rio, uma
para impedir o escoamento das águas para
baixo, e a outra mais acima afim de, accu-
mulando-as, fazel-as depois lançar dentro
do pântano. A agua represada durante um
dia e dirigida depois para o pântano media
um volume de 55.000 pés cúbicos. Assim
jprocedeu-se durante trez semanas e no fim

desse prazo as águas estagnadas tinham
sido completamente extrahidas, e õ terreno
por assim dizer lavado por águas puras.

Os pontos mais razos do antigo charco
foram afundados, e a terra extrahida foi
aproveitada para encher alguns logares
pantanosos. Todas as elevações do terreno
circumvizinho foram cortadas e as terras
provenientes foram transportadas para os
sitios mais baixos, afim de nivelar o terreno.

A porção mais funda do pântano, que não
podia ser aterrada sem grandes despezas,
foi convertida em um lago e ribeiro.

Assim, pois resulta desta ligeira noticia
que este trabalho, que poderá servir de
norma em muitos outros casos análogos,
abrange as trez seguintes operações : 1*
Extrahir a terra dos logares mencionados,
entulhando com esta terra os terrenos bai-
xos : 2.* Aplanar todas as eminências cir-
cumvizinhas do terreno a nivelar : 3.* Di-
rigir a agua corrente do ribeiro para o pan-
tano.

Por este meio conseguiu-se seccar um ter-
reno cuja superfície é superior a 60.000 me-
tros quadrados e seccal-o a ponto tal, que,depois de chuvas fortíssimas, podia-se mar-
char por todos os seus caminhos a pé en-
chuto. As despezas de todo o trabalho quefica mencionado não excederam a2.000$OUO,
ao passo que, si fora empregado o methodo
geralmente seguido, o de aterrar esse ter-
reno encharcado e pantanoso, custaria
para cima de 20:000$000.

Receita para doce
Bolos de caracol

Estenda-se do comprimento da mesa um
pouco de massa folhada, córta-se em duas
tiras da largura doseis dedos, ponha-se-lheno meio a nata ou creme à Frangipane,
bemligado,untem-se as bordas da massa
com ovos batidos,dobrem-se de feitio de sal-
sicha,e enrolada em forma de caracol sobre
uma folha de papel igualmente untada.
Estando cozido e com boa côr, polvilhe-secom assucar. Pôde também rechear-se
com marmellada ou com outro doce.
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CLAMA, NE CESSES....

Rio, 18 de Agosto de 1883.

1 edir ao governo e ao parlamento, garantia, credito e inslrucção para a lavourae, sabemos, perder o tempo, clamar no deserto; porém, no cumprimento de nossa mis-sao, nao nos importa o abaixamento do nivel moral d'essas duas grandes instituições,
que vao-se naturalmente esphacelando no triste espectaculo que dão ao paiz, nas
a! l ,re',S - mt1e.resies inconfessáveis, csterilisando o tempo que deveria serdado ao estudo e a realisaçao das grandes reformas de que o paiz urge e reclama.

Não importa a nós, que se exgottem as arcas do thesouro para satisfazer a m-nancia desses pretensos representantes do paiz, não nos importa que sejam elles anegação do patriotismo e dos interesses de que se dizem representantes, não nos im-porta; Hoje como hontem, amanhã como sempre, lavraremos o protesto, para que nomomento de erguer-se, o povo, consciente dos seus direitos, por elles até hoje coneul-cauos, saiba fazer justiça inteira a quem de direito, separando o trigo do joio.As jnais palpitantes necessidades discutidas e estudadas até á saciedade, quan-uo nao sao julgadas prescindiveis, são apparentemente attendidas como acontece coma lei da locação de serviços, que deixa o tocador á mercê da má fè, do abuso eae interpretações dos locatários, dos juizes e dos tribunaes, isto no momento em queo paiz passa por uma das crises mais violentas que o tem abalado,—transformaçãouo trabalho.

¦.

•

De todos os pontos do Império o grito é um e único, e só o governo e o parla-mento não ouvem e nem comprehendem a angustia dos que'reclamam a reformad esta lei incompleta e defficiente, que, para burlar os reclamos da opinião, acaba deser posta, e no ultimo logar, na ordem do dia da câmara dos deputados, para conti-huar a ser procrastinada a sua discussão.
Sem commentarios, trazemos para as nossas columnas o que, a tal respeito, diznosso collega Guaripocaba, jornal que se publica em um centro agrícola de não pe-qnena importância, na província de S. Paulo.
18 DB AGOSTO PE 1883. ANNO V.—TOMO IX.-N. 216,

¦: V.-iJ
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«A nossalavoura que tem merecido os mais pomposos rasgos de eloqüência par-
iamentar e aquém os mais festejados órgãos da imprensado paiz teem dedicado im-
ponentes artigos • a lavoura, a quem um chefe de gabinete já consagrou um congres-
so, exclusivamente convocado para fins (apparentes) de conhecer o governo, direeta-
mente dos interessados, o que ha muito sabia de fontes insuspeitas,— suas necessida-
des,—mas com íins (especiaes, segundo resou a imprensa) de firmar o alludido mi-
jiistro a popularidade que lhe ia escapando; a lavoura, em favor da qual tanto se
tem faliado e escripto, chavão de effeito de todos os que aspiram um logar no seio
do parlamento; a lavoura, em prol da qual a imprensa, associações, municipalidades
e assembléas se teem manifestado c levantado clamores; a lavoura, sim, em assum-
ptos dependentes dos poderes do Estado, pouco, quasi nada tem conseguido-

.¦vi,-.. .••

Uma questão, simples para nossos legisladores e de grande alcance para o paiz,
tem sido fatalmente adiada até hoje, com graves transtornos para os lavradores, fa-
talmente adiada no seio do representação nacional pelos mesmos que nos comícios e
apresentações epistolares tanto seesbofam emmellifluâs tiradas agrícolas.

Não se pedem capitais, porque o Sr. Silveira Martins, quando ministro, jade-
clarou que o Estado não é banqueiro de lavradores; nem braços, porque em virtu-
de tratado ultimamente celebrado com o governo chinez teremos coolies de sobra; nem
meios de garantir o socego dos proprietários eom relação á melindrosa e agitada quês-
tão do elemento servil, porque a falia do throno já lembrou aos pães da pátria a ne-
cessidade de cogitar disso. Sobre esses pontos negros e intrincados durmamos so-
cegados.

Ha, porém, uma questão importantíssima que nem traz ônus ao Estado, nem
sacrifícios a nação; e no emtanto, não obstante a alta conveniência que resultará de
sua solução, os nossos legisladores não se teem querido oecupar d'ella—a lei de lo-
cação de serviços,

Si se tratasse de legislar para satisfazer a interesses políticos, ou para servir a
afilhados altamente collocados, não se teria por tal fôrma clescurado um assumpto
de tão vital importância; mas para satisfazer a impertinencias de agricultores não é
necessário correr: algumas amabilidades para abrandar os ânimos em vésperas de
eleiçõos, e depois... o que se está vendo.

As leis de 23 de Setembro de 1830 c 11 de Outubro de 1837 não satisfaziam, c
tratou-se de sua reforma. Qual foi, porém, o resultado?

Uma decepção, um logro.
A assembléa legislativa, em vez de melhorar, peorou consideravelmente a con-

dição dos lavradores.
A nova lei vem trazer a completa desorganisação da disciplina e methodos de

trabalho de camaradas, e produzir um mal incalculável a todos os industriaes que
se acham na contingência de precisar de braços livres.

A lei em vigor tornou-se um dedalo de opiniõos e decisões desencontradas, tão
favorável aos locadores velhacos, quanto fatal aos locatários de boa fé, que se vêem
constantemente illudidos, sem garantias e sem meios de acção.
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Nas tristes conjuncturas em que se vê a lavoura pela escassez de braços e pelabaixa que, nos mercados consumidores, teem soffrido os seus melhores productos aSsptPtóU " d° '°CaÇ5° ai"da m* aggraU a SUa CrÍÜCa-Si "l°
De duas uma: ou os nossos poderes legislativos dotam o paiz com uma lei delocação que inspire respeito mutuo a tocadores e locatários, ou então levantem-se deuma vez as garantias; porca quem perder. Ao menos não terão os proprietáriosbases apparentemente illúsoriase realmente falsas, em qne se fundem para se dei-xarem enganar 

pelos jornaleiros velhacos e trapaceiros, sob promessa de cumpri-mento de contractos que, perante a lei, não passam de verdadeiros papeis sujos.
Si, porém, a nossa lavoura merece alguma consideração, perante estadistas ego-verno trate-se de retocar a legislação, de modo que offereça garantias sólidas aolavrador ou industrial, e não se conserve por mais tempo em vigor uma lei que veiucausar tao graves prejuízos, tornar tão dispendiosos os meios de se legalisarem oscontractos,_complicar e embaraçar as acções por quebra de contractos e procraslinaras execuções de modo que, no regimen actual, o lavrador prefere muitas vezes per-ter seus capitães, a arriscar mais dinheiro em litígios morosos e de resultado duvi-
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Etiplaorbiaceas i

(Continuação)

A respeito da composição, das proprie-
dades, da extracção, da vulcanisf ção e das
differentes applicações da gomma elástica
vidPayen, Chim. Ind. t. Io',é Laboulaye,
Compi. do Dico. das Artes e Manufact.
verb. Caoutchouc.

; Não é fora de propósito dizer alguma
cousa a respeito dos processos da extracção
da seiva denominada Caoutchouc, ou gom-
ma elástica.

Fazem-se simples incisões na casca das
arvores, còm ou sem ligadura, ou derri-
bam-se os troncos para dividil-as em toros.
A epocha da ascenção da seiva deve influir
muito no resultado da operação, e na qua-
lidadedo produeto.

Durante a floração das Syphonias ou He-
veas, obtem-se pouco sueco lácteo, mas
em outro periodo a excreção angmenta
quando se decotam os galhos, e rebentos,
em que se extravia a seiva, para que esta
reflua nos canaes lactiferos da casca.

Devem ser evitadas sangrias repetidas nas
arvores, para que a zona cellular, onde se
encerra a gomma, não se empobreça ; e
uma pratica racional aconselha deixar em
pousio as arvores depauperadas por extrac-
ções suecessivas.

Na coagulação do sueco leitoso, isto é,
na separação ou eliminação da parte li-
quida evaporavel, emprega-se entre nós o
calor natural, ou artificial, ou prescinde-
se da evaporação com a applicação do alu-
men, e em outros paizes, por exemplo em
Nicarágua e Bornéo, usam de urna mistura
de diversas substancias vegetaes com água
doce, ou salgada.

Entretanto, esta operação é o ponto
principal da preparação do Caoutchouc.

O processo rotineiro dos indígenas con-
sistia em alimentar com os fructos da pai-
meira Uricury, Attalea excelsa Mart. ena
falta delies, com os de outros palmeiras,
um brazeiro sobre o qual suspendiam vasos
do liquido viscoso, para obterem em opera-
ções repetidas, folhas, ou camadas de ca-

l Vide tomo IX, pag 92,

outhouc seeco á superfície, com a apparen-
cia laminosa. .

Esta pratica rudimentar conseguia a tor-
refacção sem a combustão completa dos
fructos, desprendendo estes uma fumaça
branca sem deposito carbonoso.

•AfumigaçSo não tem, pois, outro fim,
senão o de seccar por meio de uma tempe-
ratura conveniente, o liquido contido nos
vasos, embora Martius tenha dito : Incolae
frueties toslos ad fumigandum suecum
syphoniae elasticae adhibent, ut resinae
elasticae nigrum colorem comparent.»

Os objectos fabricados com a borracha
n'esta primeira operação, teem ordinária-
mente uma côr amarellada escura, mas
não teem vestígios de pó negro, e quando a
côr é mais carregada deve isso attribuir-se
à influencia do ar, e a de outras causas que
concorrem para a formação de deposito
fuliginoso entre as lâminas superpostas.

Em 1845 os inglezes doscobriram o pro-
cesso de vulcanisação por meio de enxofre
e ulteriormente Gootzear reconheceu que
augméntada a dose do enxofre, a gomma
elástica adquiria tal solidez que permittia
cortarem-a, sculptural-a, e polil-a, po-
dendo até substituir o chifre, e a madeira
no fabrico de certos objectos de phantasia,
de luxo e de utilidade. O governo imperial
comprando aos herdeirosdoallemão Strauss
o segredo do seu processo da coagulação,
teve em vista, divulgando-o, attenuar os
defeitos do antigo methodo, porém, nao
obstante isso, continuou o processo roti-
neiro.

Adoptado, entretanto, o processo muito
racional descoberto pelo inuito hábil enge-
nheiro Paulo Porto-Alegre, que reúne as
vantagens da simplicidade, rapidez, e eco-
nomía, consegue-se um produeto perfeito.
Este methodo consiste na mistura da seiva
com água pura produzindo a coagulação
sem despeza de câlorico* o assim se extrahe
até o ultimo átomo de resina contido no li-
quido, ficando dissolvidos os saes e substan-
cias mineràés diversas, que accompanham o
leite, separada? ellas da resina, que dei-
xam isolada, precipitando-se pelo contacto
de certos ácidos mineraes ou orgânicos,
como v. g. o sulphurico ordinário, o de
Nordhausen, o acetico forte, o citrico, e o
tartarico.

Desfarte obtem-se uma gomma clara ro-
sada, ou de um claro escuro, que se não
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ennegrecede todoaocontacto do ar, como
acontece com a preparada pelo methodo
Strauss.

Ocaoutchouc,porém,extrahido pelo pro-
cesso brazileiro do Sr. Porto-Alegre, pos-
sue uma elasticidade que se não encon-
trava nas do Brazil e de diversas proce-
dencias, e esta vantagem, reunida a da cor
e aspecto agradável que apresenta, ó lar-
gamente retribuída pelos preços que ai-
cança nos mercados consumidores.

Com quanto a pureza da gomma elástica
contribua muito para acredital-a no com-
mercio, todavia o imposto de que, pela le-
gislação, se acham gravadas as maiorias
primas usadas no seu fabrico, concorre paradiminuir o consumo d'ella nos mercados
europeos, com prejuízo do desenvolvimento
da nossa industria. Este recurso fiscal qua-si prohibitivo, sô encontra justificação em
casos excepcion.aes, porque a regra geraleconômica é a de reduzir os direitos de ex-
portação para que o estado, e o produetor
possam auferir maiores lucros.

E, porque a Inglaterra se prepara parafazer-nos grande concurrencia transplan-
tando as nossas Seringueiras para suas pos-sessões asiáticas, cumpre-nos não «só re-
plantai-as, como cultivadas em zonas, ou
estações apropriadas, e terras humidas de
nossas regiões tropicaes, augmontando as-
sim a producção do caoutchouc e a do
óleo das sementes, que a industria poderiatambém aproveitar com muita vantagem.

Um produeto cujo consumo cresce rapi-
damenteem razão das suas applicações mui-
tiplicadas, na raechanica, na preparaçãodos couros, dos tecidos, na construecão
naval, enas artes em geral, constituo um
rico thesouro para o paiz queo exportai
mais aperfeiçoado, e em grande quantidade.

A gomma elástica, na industria, reveste
variadas fôrmas umas vezes substituindo
as molas de veliiculos urbanos, outras, puraou combinada com outros elementos, tor-
na impermeáveis os tecidos. Empregam-a
também na tinturaria, na chiinica. no ía-
brico de instrumentos de cirurgia, de de-
senho, e de musica, nas machinas e appare-
lhos de vapor, om objectos variados de de-
coração dos salões, e em brinquedos de
crianças. O emprego d'ella na preparaçãodos fios electricos aéreos e submarinos,e na
construecão naval, é muito importante;
pois, no primeiro caso concorre para a con-

servãeão e isolamento dos fios internos, eno segundo, para augmentar a resistência
do forro exterior dos navios encouraçados,
preliminarmente reduzida a lâminas espes-
sas. Entra também na composição da col-
Ia naval, e presta-se ao calafeto dasembar-
cações, bem como a muitas outras appli-
cações.

Tendo, pois, summariado as causas da:
depreciação do caoutchouc brazileiro, e
meios de melhorar a sua posição commer-
ciai, em comparação dos productos simila-
res de outras procedências, terminaremos
aqui as observações suscitadas pela riqueza
das Hoveas brazileiras, deixando a espiri-
ritos mais investigadores,que accompanham
os progressos scientificos e industriaes do
século, o cuidado de escrever a mono^ra-
phia de tão preciosos vegetaes.

(Continua)
Barão de Villa Franca.

CUPULIFERAS
Richard estabeleceu com este nome uma

familia composta dos gêneros cjicercus (car-valho), rorylus (avelieira). carpinics (car-
\)q), ctntnnea (castanheiro), e fagtts (faia),o cujo caracter essencial consiste em terem
as flores femininas cobertas no todo, ou em
parte, por uma cúpula escamosa e apre-
sentarem um ovario inferior com o seu lim-
bo pouco saliente, formando uma pequenaborda irregularmente dentada.

As cupuliferas são arvores de folhas ai-
ternas, munidas do duas estipulas caducas
na sua base ; as suas flores constantemente
unisexuaes e quasi sempre monoicas.

As flores másculas formam flocos cylin-
dricos escamosos ; o cada uma dellas mani-
festa uma escama simples, trilobada ou ca-
liciforme.

As flores femininas são geralmente axil-
lares, ou sejam solitárias, em capítulos ou
em flocos.

O fructo é constantemente uma glandesempre acompanhada de uma cúpula, quealgumas vezes o cobre todo, á maneira de
um pericarpo, como no castanheiro e na
faia.

Ed. de Faria.
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MU DA CAIA EU miAMIÜGQ

0 BEZOURO

Approxima-se a épocha da plantação de
cannas nos terrenos mais seccos dos enge-
nhos ao sul da província de Pernambuco,
e já não tanto preoccupa ao senhor de en-
genho a falta de boa semente (as cannas
em geral estão muito curtas), como a inva-
são do mais temível inimigo da canna — o
bezouro.

As chuvas abundantes do começo deste
anno que tanto amofinaram as replantas, a
que nos coagiram os grandes estragos da
praga què assolou diversas localidades no
fim do anno passado, foram seguidas logo
de muitos dias de forte verão, que nos fa-
zem presagiar neste anno não interior des-
truição e prejuízo.

Julgamos ser de alguma utilidade aos
plantadores as seguintes noções, extrahidas
em grande parte do Report on insects in-
jurious to sugar cane, publicação official
do governo dos Estados-Unidos, em 1881.

O bezouro da canna de assucar tem cau-¦

sado grande pânico na grande republica
americana entre os plantadores de canna, e
o assumpto mereceu do governo a solicitu-
de devida, de modo que a competente repar-
tiçâo do ministério da agricultura, mandou
proceder a estudos e inquéritos, cujos re-
sultados todavia não teem sido suíficientes
para debellar o mal.

!:-¦

Pela primeira vez descripto por Lecònte
em 1856, este bezouro foi classificado na
família scarabceidce, ordem dos coleopteros
e na espécie Ligyrus rugiceps. Termo me-
dio, tem 17 milímetros de comprimento, é
de côr preta azeviche quando está em seu
completo desenvolvimento. Antes d'isso é
mais claro, e aqui em Pernambuco os ha
amarellos com muitas pintas pretas.

Na cabeça e no thorax, lisos a primeira
vista, observados com uma lente, vê-se a
cabeça cheia de asperezas e o thorax de
pontinhos impressos. O abdômen é revés-
tido de azas cobertas de cascas (elylra),
tendo linhas Iongitudinaes e pontinhos,
como Òs do thorax. As pernas são compra

das e adornadas de appendices dispostos em
forma de leques armados de serras.

O bezouro tanto ataca o interior da canna,
brocando-a e carcomendo-lhe os tecidos
como destróe-lhe os botões, onde está o
germen, e ainda mais corta o palmito da
pequena haste da planta quando rebenta do
solo, o que facilmente se verifica porque
vê-se a secçâo do olho da canna murchar e
afinal seccar, ao passo que as folhas que o
cercam persistem algum tempo inteiramente
verdes e perfeitas.

Puxando-se pela haste murcha, cortada
pelo bezouro, facilmente se arranca e se vê
o corte transversal feito pelo insecto.

A's vezes escondidos no palmito, outras
com a cabeça e o thorax occultos nos teci-
dos da canna brocando-a, se encontram os
bezouros em grande quantidade também
nos regos onde se deposita a semente. Ha
occasiões em que atacam até as soccas e
tanto assolam os terrenos argilosos como
os silicosos, mas de preferencia se tem visto
nesta província infestarem os partidos es-
trumados e revolvidos a arado.

Em geral quando o bezouro anniquilla
uma plantação, escapa a replanta si a esta-
ção concorre favoravelmente para o crês-
cimento delia, e apenas perdemos o traba-
lho propriamente do primeiro plantio. Mui-
tas vezes, porém, são tão repetidos os es-
tragos que fica inteiramente reduzida a
safra.

O relatório americano nada adianta acer-
ca das metamorphoses do bezouro, pois no-
nhuma larva se tem encontrado nos canna-
viaes pelas quaes se tenha podido verificar
sua metamorphose em bezouro, e um facto
apontado diz o mesmo relatório carecer de
confirmação.

Parece que as metamorphoses se effec-
tuam nas lagoas e charcos das immediações
donde voam os bezouros já desenvolvidos
para os cannaviaes.

Geralmente se pensa em Pernambuco queoutro insecto, que também estraga as can-
nas, denominado Pão de gallinha (1), é
uma das metamorphoses do bezouro.

Emquanto não são conhecidos os pri-
meiros estados do insecto, só tratamos de

2 Vide tomo VIII, pag. ^15.
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destruir o adulto. O facto de ser elle attra-
hido pela luz tem ensinado os plantado-
res a fazerem, no tempo do appareciraento
do insecto, coivaras ou fogueiras â noute
nos partidos, mesmo nos asseiros, indo
ahi morrer grande quantidade de bezouros.

O relatório citado, aconselha o uso de
lampeões, cujo todo devecompor-se de trez
peças: Io uma bacia de estanho de 15X10
pollegadas ; 2o um candieiro de kerosene
(com pavio de 1 l/2pollegada) e capacidade
para permanecer acceso toda a noute; 3o um
bojo de vidro commum, com largura e ai-
tura bastante para abrigar, do sereno o do
vento, o candieiro.

Colloca-se o lampeão acima da bacia e
esta se enche de água, sobre a qual se der-
rama um pouco de kerosene. O apparelhó
deve ficar n'um posto bastante alto que do-
mine todo o cannavial.

Os bezouros attrahidos | ela luz batom do
encontro ao lampeào e cahem dentro da
bacia onde morrem.

Muitos plantadores nos Estados Unidos
empregam a cal, já na semente, ja no olho
da canna quando vae surgindo cio solo, jáem roda das raizes. Mas nao consta que te-
nham conseguido resultados vantajosos con-
tra os bezouros.

Terminando estas toscas observações,pe-
dimos a atlençSo dos escriptores e leitores
do Jornal do Agricultor para tão impor-
tante assíimpto,que merece ser esclarecido
pelo estudo dos especialistas è observações
e investigações dos práticos.

Pernambuco, 4 de Junho de 1883»

Dr. Paulo de Amorim Salgado.

MOSAICO AGRÍCOLA

A parle orgânica ou combustível das
plantas, constitue em geral de 88% a
90% de peso, ainda mesmo depois de sec-
eas.

O guano é applicado na razão de 200 a
300 kilogrammas por hectaro, nas planta-
ção de arroz.

. *

A luz solar é quasi tão essencial á vida
como o ar.

* «

Tudo que impede a entrada do ar nos
pulmões è causa do asphyxia.

*

Os animaes bem alimentados comem
regularmente, e não são expostos a moles-
lias.

Uma das regas mais benéficas ás rosei-
ras é a da água de sabão procedente
dos lavadouros.

Economia domestica
RECTIFICAÇÃO DO ÁLCOOL

Para a rectificaçao do álcool põe-se este em
nma vasilha de capacidade de 40 ou 50 li-
tros, o, permeio de uma machina pneuma-
tica,estabelece-se o vácuo na parte desoceu-
pada, pondo-se depois em connexão com o
refrigerador de uma outra machina degelo,
g, á medida que a temperatura baixa,o ai-
cool se evapora e a vasilha esfria.

A celeridade do som no ar é de 340 me-,
tros por segundo, na temperatura de 16
eráos abaixo de zero.to

• *

O ammoniaco é empregado no caso de
mordedura de cão damnado ou de cobra.

A boa farinha de trigo absorve metade
de seu peso d'agua, c a ordinária 1/5.

*-*T*,n^'?r^1^-
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HORTA, JARDIM E POMAR
ALCACOFRA

(Cynara. Linn.)

A alcachofra pertence á familia das com-
postas, é oriunda do meio dia da Europa.

Conta muitas variedades: a violeta, o
grossar camus da Bretanha, a alcachofra
de Provença e a vermelha.

Essa planta tem necessidade de suecos
nutritivos devido ao desenvolvimento dasfo-
lhas e das raizes, e, por conseqüência, pede
terra boa, fresca e bem estrumada.

Mutiplica-se por rebentoes que se tiram
em-Dezembro, Janeiro, e planta-se a 1 metro
de distancia e a 10 centímetros de profun-
didade: é neccessario regal-a, si a terra
estiver secca, ató que a planta enraize.

A alcachofra deve estar abrigada do
frio, por conseguinte, é preciso ter o cui-
dado de chegar-lhe terra ao pé no ou-
tomno e guarnecer as touceiras com palhas
folhas seccas, que tiram-se quando o tempo
está bom, afim de obstar o apodrecimento.
No começo de Novembro e mesmo mais cedo
si não se tiver a temer-se as geadas, desço-
brem-se os pés de alcachofra e dà-se-lhes
um amanho.

Póde-se mutiplicar a alcachofra pela se-
mente. Para isto semeia-se em Novembro
ou Dezembro para formar viveiro.

Assim plantado só produz no fim de trez
ou quatro annos. E' por isto que a reproduc-
ção por rebentões ó preferível, porque se
pôde dar uma colheita no mesmo anno, isto
ó* plantando em Novembro, póde-se ter ba-
tatas de alcachofra no outomno.

Entre as muitas variedades conhecidas da
alcachofra, as que mais se recommendam
para ser entre nós cultivadas são : as gran-
des verde e roxa de Provença, verde de
Laon, e roxa de Athenas.

Receita para doce
BOLOS DO CE 0

Misturem-se bemf com uma colher de
páo, seis ovos, uma libra de assucar fino
e tres quartas de manteiga de vacca bem
lavada, juntem a essa mistura duas libras
de farinha de araruta e tres da de trigo,
tudo peneirado ; e depois de bem amassada
com a mesma colher, estende-se a massa
sobre a taboa, que deve estar polvilhada
de farinha de araruta misturada com a
de trigo; corta-se então com o molde da
folha de Flandres, e vae para o forno em
folhas untadas de manteiga.

Caetana Rapozo Dias.

^m%

VETERINÁRIA PARA CRIADORES
moléstias r>o cavallo

Operações freqüentemente praticadas

SANGRIA1

(Continuação)

§ III.—Accidentes.—Umd. operação tão
simples como parece ser a sangria pôde,entretanto, sor seguida do accidentes muito
graves.—A picada da artéria carótida,
muito volumosa, e que está muito próximada veia, reconhece-se quando o sangue quesaheédeum vermelho brilhante e corre
em jactos irregulares e trêmulos.—Este
accidenteógravíssimo; cumpre em tal caso

1 Vide tomo IX, pag. 86
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fechar rapidamente a incisão, comprimir, o
melhor possível, o engurgitamento enorme,
que se produz debaixo da pelle, irrigar fre-
quentemente o tumor com água bem fria
tendo em dissolução sal, ou substancias
adstringentes, e.... esperar.... que a morte,
chegue, que é o desfecho habitual para um
tal desastre.

A entrada do ar na veia é um accidente
ainda mais terrível: o animal cahe como
que fulminado, e faça-so o que se fizer,
muito raras vezes torna a levantar-se.

0 thrombo ou aporisma, ó um tumor quese produz durante a sangria, ou pouco tempo
depois, em roda da incisão feita na pello.Tem como origem o derramamento do sangue
no tecido ceílular subcutaneo. E' um ac-
cidente para bem dizer inevitável quando se
sangra nas veias dos membros, mas na veia
do pescoço é quasi sempre devido á falta de
precauções. No thrombo recente, desenvol-
vido poucodepoisda sangria, sem complica-
ções, é fácil fazer-se desapparecer o tumor,
A compressão exercida por um tampão man-
tido por uma atadura, as eífusões de água
fria, melhor ainda uma espécie de massa
feita com vinagre e carbonato de cal produzos mais felizes resultados. Por causa do
thrombo a veia pôde inflammar-se o ulce-
rar-se ; nesses casos o tratamento nada tom
de fácil, nem de certo o curativo.

(Oontiriúa)

André' Vogelly.
Cirurgião Veterinário.

CHIMICA VEGETAL
FAVA

Analuse
A fava contém :
Fecula 36,9.^
Assucar 7,00
Gomma e ácido tanuico... 5,10
Albumina e glutten 15,00
Graxa 3,27
Lenhoso 1,90
Saes 0,90
Água 30,00
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Si a gallinha cacareja,
O ovo no ninho alveja,

Anda certo e avisado,
Quem engorda seu capado,

Para o lar ser respeitado,
Nem aberto, nem fechado.

O conselho p'ra ser recebido.
Deve ser dado quando pedido.

Dus da Silva Junior,

IRRIGAÇÃO E REGA
MACHINAS APROPRIADAS

Depois da minuciosa descripção dos appa-
relhos para o preparo conveniente da terra,
de modo que, por seu emprego, as colheitas
sejam mais rendosas pela qualidade, en-
tendemos de nosso dever fazer, em segui-
da,a descripção dos apparelhos apropiados
para as irrigações e as regas, embora a ma-
xima parte dos nossos agricultores igno-
rem a importância, o valor do emprego da
água em suas culturas.

Antes, porém, seja-nos licito fazer a tra«
ços largos a descripção pratica do que é
machina, e quaes as forças que actuam
para seu movimento e utilidade.

Em todas as machinas em exercício ha a
considerar : a força que a ella se applica,
a qual se chama potência; e a resistência,
que se pretende vencer e que é também
uma força. As machinas não fazem mais do
que mterpôr-se entro a potência e a resis-
tencia ; com o fim de dar á primeira uma
conveniente direcção para melhor vencer
a segunda.

Um homem tem que levantar um peso do
chão, uma pedra, por exemplo. Em vez de
tomar a pedra nos braços, o que o obriga-
ria a urn trabalho violento, e, em alguns
casos, infruetifero, prende uma corda á
pedra, passa a corda em roldadanas fixas,
n'uma certa altura, e, depois, pucha ver-
ticalmente pela ponta livre da corda. A
força do homem é a potência, o peso da
pedra é a resistência, as roldanas e a
corda constituem a machina: esta nao
cria força, antes consome alguma, mas
transmitte a força do homem á pedra do
modo mais conveniente para que o Iraba-
lho.se faça.

Mais ou menos complicadas, todas as ma-
chinas exercem uma funeção análoga á
d'aquella que acabamos de citar. Devemos
acerescentar agora, que todo o trabalho é,
na sua essência, da natureza d'aquelle a
que nos referimos. Trabalhar não ó outra
cousa sinão vencer ou destruir, para utili-
dade da producçâo, uma resistência de qual-
quer natureza ao longo de um caminho:
assim o trabalho de urna força, durante
um tempo dado, é a resistência vencida,
durante este tempo, por um certo caminho
percorrido pelo seu ponto de applicação. As
forças podem avaliar-se em kilogrammas,
o espaço percorrido em metros. A unidade
do trabalho é, na expressão mechanica, a
resistência de um kilogramma levantado a
um metro de altura em um segundo. Esta
unidade se chama kilogrammetro.

Para medir forças consideráveis, taes
como as produzidas pelas machinas de va-
por, adoptou-se uma unidade que se deno-
minou cavallo-vapor. Esta unidade equiva-
le ao trabalho, que representa 75 kilogram-
mas levantados a um metro de altura
n'um segundo.

Por meio das machinas em trabalho, pó-de conseguir-se vencer uma resistência,
poderosa em-relação á potência; imprimin-
do-lhe um movimento lento; ou vencer
uma resistência menor mas com um movi-
mento mais rápido. A theoria e a experi-
encia estão de áccordo em mostrar que, em
todas as machinas, se perde, em relação ao
tempo ou ao espaço percorrido, o que se
ganha pelo lado da potência. Póde-se, porexemplo, conseguir que um sò homem le-
vante o mesmo poso quo trinta homens;
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raas gastará trinta vezes mais tempo em
levantai o a igual altura. O conhecimento
d'este principio ó importante para o empre-
no das machinas.

Vamos agora estudar algumas das ma-
chinas que se empregam mais usualmente
para tirar agua, fazer as irrigações e as
regas.

O balde, a segonha.—O mais simples ap-
parelho para tirar agua é um balde, preso,
ou não a uma corda, e esta passando ou não
por uma simples roldana. Quando a profun-
didade é considerável o èfféitõ útil d'este
apparelho ó muito pequeno. A segonha ó
uma machinha de extrema slmplicidado,
que consiste inima vara ou alavanca su.s-
pensa, a um terço do seu comprimento,
n'uma travessa horizontal, sustentada por
dous montantes verticaes. No braço mais
curto da vara ou alavanca ha um confra-
peso de terra endure3ida ou umannel depe-
dra: do braço mais comprido ponde uma lias-
te de madeira, inferiormente terminada porura balde. Ura homem, posto na borda de
um poço ou de um rio, faz descer ô balde
até se encher de agua , e depois levanta-o
com facilidade, por causa do contrapeso de
barro ou pedra, até á altura em que o deve
despejar na calha, que ha de conduzir a
agua ao reservatório. Geralmente a ala-
vanca ou vara tem 3 metros ; a haste quesustenta o balde te 2m,05 ; o caminho per-corrido pelo balde cheio d'agua é próxima-mente de 3 metros, o baldo leva, poucomais ou menos, 10 litros.

Trambola. — Ha grande variedade na
construcção das rodas hydraulicas, e são
muitos os seus usos, principalmente como
motores. Não é oceasião aqui de descrever
essas rodas, apenas indicaremos qual seja
a construcção mais commum das rodas
simples, ou trambnlas, destinadas a elevar
a agua de um rio ou de uma levada. São
estas rodas de uma construcção singelis-
sima, o tem palhetasou pás planas em sua
circumferencia ; a estas pás estão ligados
alcatruzes ou pequenos vasos feitos mesmo
(le madeira ou do metal. Para porem mo-
vimentoas trambo}as faz-se uma derivação
de agua, de modo que esta corra com ai-
guma velocidade no logar onde a trambola
se move.

Posta em movimento pelo choque daaSua> que impelle as palhetas inferiores

n'ella mergulhadas, a roda eleva na sua
rotação os alcatruzes que se encontram na
sua circumferencia, e estes vão despejar-
se, na parte superior, em uma calha desti-
nada a conduzir a agua a um tanque ou
reservatório.

Noras.—Estas machinas de grande sim-
plicidade na construcção e rnuita efficacia
em quanto aos seus resultados, são, geral-mente, conhecidas. A parte essencial da
nora é formada por um calabre ou dous,
sem fim, girando superiormente sobre um
tambor, ou doblo roda de madeira, collo-
cada á altura a que a agua deve ser levan-
tada, e mergulhando inferiormente no poçoou ribeira, cuja agua se quer aproveitar;
aos calabres prendem-se os alcatruzes, va-
sos de barro ou folha de capacidade varia-
vel (proxirnamente 3 litros), que trans-
portam a agua desde o poço ou ribeira até
íi calha por onde corre para o tanque. O
movimento da roda põe em movimento os
calabres com alcatruzes ; o movimento é
communicado á machina por meio da en-
grenagem simplicissima, cie algumas ro-
das de madeira, toscamente construídas.
Um ou dous bois, ou cavallos, impellem
todo o engenho. O que ha de notável na
nora é que o aproveitamento da força é
muito considerável, chegando a ser de 80
por cento em noras bem construídas.

(Continua).
J. de Andrade Corvo.

i
Diversas espécies sao conhecidas, todas

da familia das Bigaoniaceas; taes como o
o ipê oupdo d'arco, que cresce no Norte
(Tecoma chrysavtha ); o ipé-amarello ou
páo-d%arco-amarcllo, também do Norte
Tecoma, sp. );o ipé-assu ou ipè-grande
[Tccoma-imignis), e o ipê-batata (Tecoma-
leucaltia, F. Àll.) Todas teem a carne mais
ou menos parda e são consideradas ma-
deira de lei para todas as conslrucções.

As cascas são adstringentes e emprega-
das em banhos ou gargarejos nas empin-
gens o nas feridas da garganta. Em S.
Paulo o ipê é conhecido por ipeúvcioii piu-
va, que è uma corruptela de ipê, e yba
arvore.

^M^èWí^—
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BOTÂNICA1
(Continuação)

EMBRYÃO

Estudemos o embryão, por ser a parte
importante da semente, e o ponto de parti-
da da vegetação das plantas superiores.

A maior parte do volume do feijão ó for-
mada por dous corpos syraetricos, grossos,
planos na parte interna, convexos por
fora, unidos intimamente um ao outro em-
quanto a semente não entra em germinação:
esses corpos são os cotyledones. O feijão
tem dous cotyledones, é dicotyledoneo. Ha
embrj9es que não teem mais que um cotyle-
done, esses são monocotyledoneos. Na se-
mente fechada, no feijão por exemplo, os
cotyledones estão fixos a um corpo cylin-
drico, o qual na sua extremidade inferior
termina em ponta, e na superior, encerrada
entre os cotyledones, tem pequenos rudi-
mentos de folhas, que formam pelo seu
conjuncto um gomo on gemma em miniatu-
ra ; o pequeno cylindro chama-se o caidi-
culo: a ponta inferior,e conica do cauliculo
chama-se radiada : a gemma rudimen-
tar chama-se gemmula.

Na fava germinada e já bem desenvolvi-
da é fácil observar cada uma das partes
que constituem um embryão, e ao mesmo
tempo conhecer quaes são os órgãos que na
planta completa exercem as funeções da
nutrição: os quaes podemos denominar
órgãos conservadores, para os-distinguir
dos órgãos reproductores, que se-encon-
tram na flor. Os dous cotyledones estão
ainda completos e unidos ao eixo dapla?ita.
Este divide-se naturalmente em duas par-
tes, uma ascendente que é o cauliculo
já desenvolvido, outra descendente que
é a raiz resultado do alongamento da ra-
dicula. Sobre o pequeno caule veem-se
órgãos escamosos que são rudimentos
de folhas, e no extremo superior notam-se
verdadeiras folhas a abrirem-se e a sahir
de uma gemma, que é o desenvolvimento
da gemmula. Do corpo principal do eixo da
raiz sahem algumas ramificações tênues,que

i Vide tomo VIII, pag. 127.

são as raizes secundarias, os apêndices do
corpo radicular, as radiadas. O plano de
união do caule com a raiz chama-se o colo.

Estudemos cada um d'estes órgãos nas
plantas completamente desenvolvidas.

CAULE

E' a parte do eixo da planta que tende a
sahir da terra e a crescer,buscando o ar e a
luz, e sobre a qual nascem as folhas, as
flores e os fruetos.

A grandeza do caule varia muito; umas
vezes é elle tao pouco desenvolvido que se
confunde quasi com a raiz, razão pela qual
se-chamam aeaides as plantas em que isto
se-dà: outras vezes attinge o caule propor-
ções enormes, e ora se-divide e subdivide
em muiías peruadas e ramos, ora cresce
sem se-dividir e se-corôa superiormente de
folhas.

Observando o embryão em germinação,
vê-se, que, no ponto onde 'se-fixam os coty-
ledones, os tecidos do cauliculo apresentam
uma disposição especial a que corresponde
um pequeno engrossamento ou nó ; ás vezes
no logar onde começa a raiz propriamente
dita, ha outro no', a porção do caule com-
prehendida entre dois nos, chama-se entro*
no\ Onde nascem as folhas nos caules
desenvolvidos lia tambem no\s. Um entre-
no, terminado por uma folha, representa
como uma planta completa, como uma re-
petição do embryão; é isso que se chama
uma mer it alia. As plantas crescem por
meritallas acerescentadas a meíitállas como
se-vê na vinha por exemplo. 0 numero das
meritallas e o seu comprimento maior ou
menor determina as dimensões do caule. E'
do extremo superior das meritallas, onde
nascem as folhas, e no angulo formado por
estas com o caule, a que se-chama a axilla
da folha, que nascem os ramos, os quaes
tambem são formados de meritallas, istoé,
de entre-ntís terminando n'uma ou mais
folhas.

Nos caules que se-ramifícam ha, é evi-
dente, diversas ordens ou gráos de ramiíl-
cação. O caule que se-fonua pelo desenvol-
vimento do caidiculo do embryão é o eixo
primário ou do primeiro gráo:os ramos que
partem d'elle Ímmediatamente são ramos
ou ciecos secundários'; os quo (restes (iram
origem são eixos terciariosetc. O conjuncto
de todos os ramos nas arvores denomina-se
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o cimo on copa. Ha plantas lenhosas como
as arvores,mas cujas ramificações começam
desde a base; a estas chamam-se arbustos.
Pôde o caule ser mais ou menos consistente;
e pôde muitas vezes, como succede nas
hervas, conservar-se verde, e com os seus
tecidos engurgitados de líquidos; ifeste caso
é o caule herbaceo* por contraposição ao
que é duro, consistente, e tem verdadeira
madeira, o qual por isso se chama lenhoso.
Quando formado sobre tudo de tecido cellu-
lar muito suraarento, o caule chama-se
carnos o.

Os caules recebem nomes diversos se-
gundo modificações mais ou menos impor-
tantas que apresentam no seu porte e
estruciicrã. Assim ha caules flcxuosos\
caules redimido*', caules sarmentosos.quQ
são longos, delgados, lenhosos, e se-agar-
ram por meios variados aos corpos que
lhes-pudem servir de apoio; caules volúveis
que também se-seguram, como os sarmen-
tosos, aos corpos que encontram, masenro-
lando-se em espira à roda d'elles; caules
rojantcs que sao os que crescem deitados
sobre a terra, e lançam raizes de distancia
em distancia; caules nodosos, quo são os
que apresentam engrossanientos ou nçTs
de distancia em distancia, nos logares em
que se-inserem as folhas; caules articula-
dos, quando sendo nodosos são quebradiçosno logar dos no's*

As fôrmas principaes que apresentamos
caules, relativamente ò sua constituição e
estructura, são as que caracterisam as
duas grandes divisões que, das plantas de
organisação mais elevada, das plantas quedilo flores e fructos, se-pódem fazer. Essas
divisões correspondem ao numero de cot;/-
kdoncs que tem o embryão. São dycolile-
doneas as plantas cujo embryão tem dous
cotyledones; o caule destas plantas chama-
se irônico, ^omonocolyledoneas as plantas
cujo embryão tem um só cotylcdone; ao
caule destas plantas chamam alguns bota-
&icos estipc. Além d'estas ha uma fôrma
de caule que se-denomina colmo e que se-
observa nas gramineas.

Receita de cozinha
CABEÇA DE VITELLA AO NATURAL

Limpe-se bem uma cabeça e, depois de a
alvejar, e pellar em agua fervendo, tire-se
os ossos do alto, de modo a não perder as
formas, feitooque saturo-se bem de summo
de limão e coza-se a cabeça dentro de uma
toalha bem clara e limpa, depois do quemetta-se em uma cassarola cheia de agua
a ferver temperada com gordura, pimenta,
rodella de limão, alho, louro, e sal quantobaste, deixando-se ahi a cozinhar por es-
paço de uma hora.

Quando se tem de servir emprata-se a
cabeça, tirando-a da toalha, e derrama-
se sobre ella molho picante que já deve
esiar preparado, e enfeita-se o prato com
rodellas de cenoura cozida,intercalada com
rabanetes crus, não descascados.

GUAXIN1M, GUACHIN1M

A. A. de Aguiar.

{Continua)

M*® ífè1^-

Nome dado pelos Índios ao planti-
grado conhecido na sciencia por Procyon
cancrivorus Linn., e no Amazonas por
Igauara, isto é t/-agua, iat/ara-cao. E' se-
melhante ao quaty, porém mais atrevido
e voraz.

Vive pelas margens dos rios, igapós e
mangues ; sobe com facilidade ás arvores
e alimenta-se de carne, ovos, hervas, ca-
rangueijos, etc,. Quando ataca um animal,
não o deixa sinão em ossos.

Os índios, por essa circumstancia, te-
mem-o muito. E' muito vivo, ligeiro noan-
dar, enada com muita facilidade. E' pe-
queno, tem o pello lanoso, cinzento pardo
nos lados., esbranquiçado no ventre, com
uma lista preta, entre as orelhas, e a ponta
do nariz preta.

O nome guaxinim é uma corruptela de
iauara-xaim, de iauara-cão, xaim-rasteiro.

Vindo eu de Itaituba, no rio Tapajós,
fui portador de um jupará para o meu
amigo o Exm, Sr. Barão de Santarém, que
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nVo offereceu. Durante o tempo que es-
teve em meu poder, estava em um caixão
com grades de ferro, porque as prirniti-
vas de páo as roía em um momento. Tre-
pando um dia uma arara sobre as grades,
o animal agarrou-a porumaperna e a de-
vorou, puxando-a á medida que_a comia.
Solto, acenando-lhe com carne, subia-me
pelas pernas e vinha-me á mão arrancar a
carne com avidez. >

Seus dentes são ?~6 2 n Os caninos
grandes, aguçados e cortantes. Os pés teem
cinco unhas fortes c agudas.

João Barboza Rodrigues.

ALBUMEN

Em botânica albumen é synonymo de
pêrisperma, substancia que se encontra
no embryão de algumas sementes, taes
como as do café, trigo, etc.

ZOOLOGI A 1

DIVERSOS MODOS DE CLASSF1CAÇÃO

(Conclusão)

ANNELADOS

São animaes de corpo symmetrico e orgã*
os binarios, formados por uma serie de se-
gmentos ou anneis semelhantes uns aos ou-
tros; estão revestidos na parte exterior por
um tegumento resistente e que lhes forma
um esqueleto externo; não teem centro ner-
voso cephalo-rachidiano e em seu logar
apresentam uma serie de gânglios, dispôs-
tos por pares, ao longo da linha média, e
unidos por cordões de communicação, de
modo que formam uma longa cadea me-
diana recta. Os annelados subdividem-se
em : insectos, myriapodes (por exemplo,
a centopeia), arachnideos (por exemplo, o

1 Vide tomo IX, pag. 101.

la.cráo), crustáceos [^ov exemplo a lagosta),
cirrliòpodes (por exemplo, a anatifa), an-
nelideos (por exemplo, a sanguesuga), hei-
rninthas (por exemplo, a tenia), e rotado-
res (por exemplo, os rotiíeros).

MOLLÜSCOS

Sao animaes que nao teem esqueleto in-
terno, nem esqueleto tegumentár, masque
teem ainda os órgãos dispostos similarmente
á direita e á esquerda. Não teem o corpo di-
dido em armeis nem alongado, mas sim re-
curvado sobre si mesmo ou enrolado em es-
piral, de modo quo o systema norvoso (que
ó também ganglionàr) não fôrma cadeia me-
diana recta, mas segue as mudanças de di-
recção que experimenta o animal. O corpo
em alguns molluscõsé mi ; n'outros ó re-
vestidos por uma concha calcarea, que umas
vezes é composta de duas peças e diz-se bi-
Dalve (como no mexilhão), e outras vezes é
formada por uma poça única e diz-se uni-
volve (comono caracol). Os mulluscos divi-
dem-se em : ceplialópodes (por exemplo, o
polvo), pleropodes(\X)V exemplo, a hyalina),
gasleropodes (por exemplo, os búzios),
acèphalos (porexemplo, a osínx),brachiopo-
des (por exemplo, as ligúlas), túnicados
(por exemplo, os pyrosomas), e bryozoarios
(por exemplo, as ilustras).

Z0OPHYTOS OU RADIADOS

São animaes em que os órgãos, de uma
grande inferioridade, se dispõem em volta
de um ponto ou de uma linha vertical,
apresentando uma disposição radiada. O
systema nervoso, quando se pôde distinguir,
é formado por gânglios collocados também
por um modo radiado em relação a um ponto
central. Os zoophytos dividem-se em echi-
nodèrmes (por exemplo, a estrella do mar),
acaléphos (por exemplo, a medusa), e poly*
pos (por exemplo, o coral).

PROTOZOARIOS

Seres inferiores reduzidos a simples cel-
lulas, cujos tecidos de natureza sacordica
não deixam reconhecer órgãos distinetos
uns dos outros ; dividem-se em foramini-
feros (por exemplo, as glândulinas), infu*
sorios (por exemplo, os vibriões), e espon*

\ (jiarios (por exemplo, a esponja).
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GEOGRAPHIA ZOOLÓGICA

A geographià zoológica é o ramo da his-
toria natural que estuda os animaes debaixo
do ponto de vista da sua distribuição nas
diferentes regiões do globo terrestre, quer
nos continentes, quer no seio das águas.

Chama-se fauna ao conjuncto de todos
os animaes peculiares a urn paiz, a um con-
tineute, ou ainda a um determinado periodo
geológico. Assim, por exemplo, deve enten-
der-se por fauna brazileira ou fauna do
Brazil o conjuncto dos animaes que são
próprios a este paiz, e que n'elle se desen-
volvem quer elles se encontrem também ou
nao em outras regiões

Para esta especialisação ou localisaçao
das diversas espécies animaes, concorrem
circumstancias muito diferentes, como são
a latitude, a altitude, a temperatura, a na-
tureza da vegetação, as correntes íluviaes,
etc, emfim todas ascircum>tancias que fôr-
mam e determinam os climas.

Muitos dos animaes que existem hoje em
certos paizes não lhes eram dantes peculia-
res, isto é, não pertenciam á sua fauna ;
foi o homem que os trouxe das suas regiões
naturaes, e que, por assim dizer, lhes deu
uma nova pátria. E' a isto que se chama
acelimar um animal.

A acelimação é possivel sempre que o
clima dos dous paizes não differirera muito
um do outro.

ALBUMItfA

Em chimica dá-so este nome a um dos
principios immediatos dos animaes e vege-
taes: ésolúvel n'agua, formando com ella
um liquido glutinoso, ljmphatico, que se
coagula pelo calor, pela addição do álcool,
ou por meio de algum ácido.

Esta substancia constituo quasi inteira-
ftente a clara do ovo ; entra na composição
jj° sangue, da ljmipha, etc. o acha-se tam-
bom nas sementes das plantas cereaes.

COLÔNIAS CONDE D'EU E D. ISABEL
RIO GRANDE DO SUL

As colônias Conde d'Eu e D. Isabel oc-
cupam, áquem da margem esquerda do riodas Antas, aquella 52.078 hectaros e esta
62.706 hectaros.

O solo é montanhoso, achando-se a sede
da primeira a 736 metros e a da segunda
a 750 metros sobre o nivel do mar.

Os terrenos são aptos para a cultura de
todos os cereaes, possuindo era grande copia
pinho e outras madeiras de construcção.

E1 verdadeiramente notável o augmento
da população nestes dous estabelecimentos.

*V-'

De 1.118 almas, recenseadas no fim de
1876, elevou-se a população, segundo o ul-
timo recenseamonto, a 12.012 almas, nu-
mero agora estimado em 14.000. Na quasitotalidade é formada por Italianos.

No corrente anno foi extraordinária a co-
lheita do feijão e centeio, esperando-se queo mesmo se de com a do milho.

Os colonos cultivam além d'estes cereaes,
trigo, linho, vinha, amoreira e tuberculos.
Infelizmeuteo excessivo preço de transporte
para os mercados consumidores esterilisa,
até certo ponto, à actividade agrícola dos
laboriosos colonos.

O fabrico da farinha de trigo e do vinho
constituem as principaes industrias destas
duas colônias.

Contam os dous estabelecimentos 64 casas
de negocio, 48 moinhos, sendo um de vapor,
fabricas de cerveja e de licores, ferradas,
serrarias, mercenárias, cortumes, etc.

Também para estas colônias, como para
a de caxias, estão affluindo colonos e traba-
lha-se na medição e rectificação de lotes,
construcção de estradas, etc.

As colônias Conde d'Eu e D. Isabel estão
situadas no município de S. Sebastião do
Cahy, e são limitrophes da colônia Caxias
de que já tratámos.
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DILEPIDO

Em botânica dá-se este nome ao órgão
da flor que tem duas escamas.

ABBOZ

(Oryza sativa, Linn.)

Durante muito tempo se considerou o
arroz como planta originaria da índia ou
da China, mas sabe-se agora que em diver-
sos pontos da America e da África existem
variedades de arroz indígena, no estado
selvagem, susceptível de melhorar-se muito
pela cultura. (Dicc. de Almeida Pinto).

Segundo diz Lingaard, este cereal foi in-
troduzido no Brazil no começo do século
passado, tomando desde então grande in-
cremento a sua cultura.

Não é isto, porém,exacto: Gabriel Soares,
que escreveu no primeiro quartel do século
XVII, affirma que o arroz j à então era culti-
yado no Brazil, tendo sido trazido do Cabo
Verde para a Bahia, de onde passou para as
outras provincias.

Parece que no século passado se cultivou
o arroz em Pernambuco no planalto cleGa-
ranhuns, onde se nota uma eminência que
ainda hoje conserva o nome de Serra do
Arroz. O que ha, porém, de mais positivo é
que em 1750 o arroz produzido nesta pro-
vincia dava paia o consumo ; que em 1777
o governador José César de Menezes recom-
mendou aos senados das câmaras que pro-
movessem e animassem a .«ua cultura; fi-
nalmente, que no começo deste século era
exportado em pequena quantidade4 prova-
velmente para outras provincias do impe-
rio, pois de um documento que temos á
vista, consta que no anno de 1816sahiram
1.044 saccos no valor de 5:220$, pesando
cada sacco 4 arrobas a razão de 1$250 por
arroba.

NOTAS ESTATÍSTICAS

RENDAS ARRECADADAS PELA ALFÂNDEGA DO

RIO DE JANEIRO NOS EXERCÍCIOS DE

1860-61 a 1881-82
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A MOLÉSTIA ÜO CAFÉ EM S. FIDELIS

Rio, 25 de Agosto tle 1883.

No cumprimento denossa missão, tomos dado particular empenho em reclamar do
governo sérias e urgentes providencias para scrdebellada ou minorada a intensidade
domai que, ha alguns aimos, zomba de todos os esforços dos fazendeiros de S.Pidelis,
caiisando-lhes grandíssimos prejuízos c mesmo anniquillando alguns.

Quando o conselheiro Buarque de Macedo, de chorada memória, visitou aquellas
regiões, (Testas columnas dirigimos a S- Ex. um appello aoseu patriotismo, reclaman-
do a nomeação de um botânico que, por ordem do governo, alli fosse estudar o mal ;ecm tão boa hora o fizemos que, no dia seguinte ao do seu regresso, o illustre ministro
elegeu o Sr. liarão de Capanema para tal commissão (i).

Trazendo para as nossas columnas, o que, sobro o assumpto, acaba de dizer o
Jumcé d» Commercio, seja-nos licito dizer aqui quo, além da municipalidade de S.
Fidelis e do Sr. A. Baglioni, muito sc deve, uo sentido de exterminar essa epidemia
do caféeiro,aoSr.Major João Maria da Fonseca Marinho, distineto fazendeiro d'aquelle
município,

«lia já alguns annos deu-se em caféaes do município de S Fidelis, da provinciado Rio de Janeiro, perturbação considerável nas condições de vegetação. N'algumas
fazendas, como a da Serra Vermelha, caféaes inteiros haviam sido destruídos, em-
quanto, n'outras situações agrícolas, podia ser visto um ou outro caféeiro enfer-
mado no meio de arbustos vigorosos. O mal começava a manifestar-se pela ama-
rellidíio das folhas superiores; seccavam depois as extremidades dos galhos e, tor-
nando-se amarellas todas as mais folhas, cabiam e o arbusto fenecia.

«Logo qne foi notado o pbenomeno, a camara municipal de S.Fidelis, com intel-
ligente iniciativa, incumbiu o Sr. A. Baglioni de estudara enfermidade, cuja causa
foi por este analysta attribuicla á invasão do Erysipho, o terrível fungo que tanta de-
vastação ba produzido em zonas caféeiras. Por sua vez o Sr. Jobert, lente contractado
para a Escola Polytecbnica, visitou a fazenda da Sibéria, limitrophe da denominada
Serra Vermelha, e, transportando para Paris numerosos caféeiros enfermos, sujeitou-
os a estudos microscópicos que patentearam a presença de myriades de Anguillulas
nas raizes e nos galhos dos arbustos. A noticia (Teste descobrimento passou logo para
achronica das epidemias vegetaes que tanto interesse inspiram hoje em todos os pai-
zes onde a agricultura não prescinde do concurso da sciencia.

„_ ( 1 ) Vide Vols. I pag.'20; HI. pags. 50, 05, 82, 103, 241, 357; V, pag. 101; VI, pags. 29.
™) VIII, pag. 102.

25 Dfi AQQSTO Pfi 1883, ÜO V.-T0JÍQ IX.-N, 217f
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«Por esse mesmo tempo, o nosso eminente botânico Sr. Barão de Capanema, es-
tudando na Serra Vermelha cafeeiros enfermados, nenhuma lesão lhes acnou nem

vestígios de parasitas, animaes ou vegetaes. O tecido cellular das tolhas mostrava-se

perfeito ; as raizes estavam seccas mas sãs- Notou, porém, que as raízes horizontaes

se extendiam em todos os sentidos a menos de um decimetro de profundidade e a raiz

central não profundava o solo além de 30 centímetros. O terreno era areen o 11 pouco
humido apezar de haver chovido copiosamente nos dias anteriores a estas o sen a-

ções. D'estes e de ulteriores estudos, concluiu o botânico brazileiro que o mal ei a

para ser attribuido a causas geognosticas e metereològicas. Quanto as primeiras ora

o terreno mostrou-se pouco espesso sobre làgedo, ora poroso em demasia paia íetei a
humidade, verificando-se estas condições em áreas de diversas dimensões, desde
faxas estreitas até collinas inteiras- A causa meteorológica e a longa secca que em
lavrado na região, cujo supprimento normal de água não pôde ser satisfeito por cliu-
vas torreociaes que são até nocivas, por acarretarem dos morros a boa lei ia.

«Para alarmar a existência do Erysipho, era preciso achal-o,e o Sr.Baglioni não

o mostrou. As Anguillulas achadas pelo Sr. Jobert,no laboratório de Paris provieram,
ao parecer do Sr. Capanema, da decomposição dos arbustos que para alli foram en-
caixotados em estado de humidade.

« Fundado n'estes factos, aconselhou o Sr .Capanema que não se facilitasse
o escoamento das águas pelo amontoamento dos resíduos das limpas, dispostos ale
então em carreiras verticaes, convindo antes amoritoal-os em carreiras horizontaes. O

primeiro methodo trazia a desvantagem de precipitar as águas, impedindo a infiltra-

ção, denudando as raizes superficiacs dos cafeeiros e motivando rápido corrimento
de grande porção de terras. A pratica aconselhada tem-se generalisadri.

«O mal persiste, entretanto, em S. Fidelis. Em Junho ultimo, o Sr. Capanema
observou alli numerosos cafeeiros enfermos, achando-lhes raizes superüeiaes e atro-

phiada ou morta a raiz central. Tem continuado a faltar chuvas regulares, demora-
das e tinas; as que teem cabido, abundantes e torrenciacs, são antes nocivas do que
úteis á restauração das condições necessárias á vegetação. Ainda desta vez o Sr.
Capanema não achou nas plantas enfermadas parasita de qualquer variedade. Tem-se
observado que os cafeeiros extinetos pela moléstia são facilmente arrancados do solo
emquanto custa extrahir os que morrem por velhos. A razão é quo os primeiros,
pelas razões expostas, não teem logrado profundar suas raizes, ao [tasso que os se-

gundos teem exgottado a nutrição contida na esphera a que lançaram raizes pro-
fundas.

«Desde o seu primeiro relatório, o Sr.Capanema indicou a grande vantagem que
a estudos desta natureza proveria de regalares observações meteorológicas que pode-
riam ser confiadas aos professores públicos, sendo fornecido a cada escola um terno
dos simples instrumentos necessários a taes informações. Bastariam mesmo pluviome-
tros para registrar nos dislrictos agrícolas o curso, a intensidade c a periodicidade
das chuvas-Após alguns annos.os dados colligidos esclareceriam muitas questões inte-
ressantes para a lavoura, indicando a razão de perturbações vegetaes a que tantas
vezes se assignalam causas que desnorteam os agricultores do verdadeiro rumo em que
deveriam dirigir os seus esforços.»

A*m0*0&i->.%ajm.
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PLANTAS ÜTEÍS DO BRAZIL
Enphorbiaceas1

{Conclusão)

Subtribu das Garcièas Gen. Aleuntis
noz Baucurensis, Coram. Aleuritis tri-

loba Forst. Aleuritis molucana Wild. E
uma arvore acclimada no Brazil, que dá
uma noz comestível, de que se extrahe óleo
próprio para luz, e para pintura. E' pur-
gativa comendo-se mais de uma; dizem con-
ter propriedades aphrodisiacas.

Subtrihc das Euacalypheas. Gen. Al-
cornea.

URICURANA, lUlCUKANA. ARARIBA. Alcor-
neo Iricuruna. Gasâretto. Segundo ex-
põe Mueller Arg., é uma arvore do 30 a40 pés de comprimento, de madeira muito
aproveitável, porém cumpre não confundil-
a com a Arariba do campo de que falia
Warming, descripta ua Fl. Br, Fase 54entre Cour_araceas_-Couuuru.s Suberusus
Planch.nem com a Arariba, ou Pincknea deIA Aliem. eSald. contemplada nas Rubia-
ceas. PI. Secc. do Br. p. 1, e 7. a Uru-
cürana, Hieronima Alcornoides, Alm.
Pinto, parece ser uma variedade da Alcor-
nea Iricurana.

Subtribu das Ricineas. Gen, Ricinus:
Turnèf. Fl. Br. Fase. 04 p. 4_9esegg.

O cakrapatkiho, ou mamona, originaria
da Ásia e da AlViea, naturalisou-se noBrazil, dotal maneira que, nasce esponta-
neamente, logo que as suas sementes ca-hera sobre a terra em condições favoráveis.
E' o Ricinus communis Linn. cujo fructoconste em uma noz redonda, achatada,
com um tegumento herbaceo externo, e 3lojas conicas, contendo cada uma sua se-mente quasi oval, polida, cinzenta, corada
por uma substancia carnosa. Da semente seextrahe o óleo de Ricino,muito usado como
purgativo na matéria medica, eaproveitado
em usos industriaes e domésticos. As folhas
cm decoção sao usadas em banhos comoemolientes.

Tribu das Crotonéas. Subtribu das Eu-
crotoneas. Gen. Croton.

Exp. de Mueller Arg. Fl. Brás., Fase. 61
P- 81 e segg.

Vi(io tonio IX, pa» 108.

Arvores, arbustos,ou plantas herbaceas
perennes que habitam os paizes quentes;folhas alternas pecioladas, stipuladas]
dentadas, ou integras, raras vezes lobadas',
ou integras; flores ordinariamente mo-noicas,em raciinos spiciibrmis,ou terminaes,
poucas, inferiores, em diminuto numero
femininas ; calyce com divisões incompletas
nas masculinas; e nas femininas ordinária-
mente 5 ; antheras extrorsas, nas flores
abertas; fruetos capsulares, muitas vezestricoecos; receptaculo nas masculinas, pi-loso ; ovario com 2—4, lojas e muitas ve-
zes 3, grãos carunculados, embryão erecto
no albumem,óotyledones ovaes, e radiculas
iguaes.

_ capichingüy. Crolon, planta da provin-cia de S. Paulo com propriedades catharti-
cas.

capalohi. Croton sicberosum,Eumh. U-
sos, os da cascarrilha.

cascarrilha Croton cascarrüha Linn.
Este arbusto tem os ramos e folhas pi-losas ; flores spiciformes ; fructo trilocu-

lar, a casca resinosa oleosa, de cheiro ac-
tivo, com propriedades tonicas,e antifebris.
Martius faz menção do Croton eleuteria,
Svv., com propriedades drásticas semelhau-
tes ás do Croton e também o chamam cas-
carrilha.

Barão de Villa Franca.

(Continua)

CERAMIARIAS
Familia de plantas acotyledones, esta-

belecida por Bary-de Saint Vincent á custa
das algas de Jussieu, a qual ellecaracteri-
sa de filamentos essencialmente articula-
dos, produzindo exteriormente cápsulas ou
gomos perfeitamente distinetos.

As plantas que constituem esta familia
habitam no mar, algumas vezes nas águas
doces.

Devidem-se em dous grupos \—homoge-
neo-carpicas, que produzem verdadeiras
cápsulas homogêneas; glomero-carpicas,
cuja fruetificação compõe-se de glomerulasnuas e exteriores; contém unicamente o
gênero botriella.

Ed. de Faria,
—*T»fw
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Diferentes classes de canna de assucar1
¦¦.. .'/ií,;. '¦ ¦>¦'-.

Os botânicos teem descripto mais de vin-
te espécies de plantas em relação com o ge~
nero saccharum, das quaes a maior parte
não offerece interesse algum sob o ponto
de vista econômico.

Várias cannas cultivadas,por sua riqueza
saccharina,constituem também espécies bo-
tanicas (offtcinarum, iahilense, violaceum,
sinense, etc.); porém os caracteres que as
distinguem não se teem fixado de outro mo-
do senão como variedades, que se derivam
de um ou de vários typos botânicos.

À cultura creou também um grande nu-
mero de variedades de cannas, imperfeita-
mente conhecidas. Desde o momento em
que se leva a canna para um novo paiz, es-
ta modifica-se alguma cousa sob a influen-
cia de distinetos meios, e, por troca de de-
nominações, torna-se a miúdo muito difflcil
determinar a relação que existe entre to-
das.

Os caracteres da canna mais sujeitos a
variações são: a grossura e a altura, a
qualidade saccharina, que se melhora pela
cultura e estrumes, e mormente a côr dos
talos. Tem-se observado que as cannas se-
meadas em bons terrenos tomam uma côr
mais clara, emquanto que nas más terras
ficam com uma côr apagada, Este facto
tem-se notado principalmente na canna vio-
leta da Luiziana e da Jamaica.

Damos em seguida uma lista das principa-
es variedades de cannas cultivadas nos lo-
gares de grande producção assucareira, a
qual pôde servir de ponto de comparação
para classificações mais perfeitas.

1.* Canna creoula.—Cane poor de Ben-
gala—Crystalline sugar cane, Luiziana.—
Canna da terra douradinha, algarobeuna,
Andaluzia.—Canna de S. Domingos, Anti-
lhas.

Caracteres—Pequenas ("2 a 2,50m), talo
branco e amarellento, folhas mais direitas
do que inclinadas, nós aproximados; crês-
cem com o calor e não podem supportar o
frio ; tardias. Sueco mui abundante de as-
sucar.

(1) Do Diário de Belém

2.° canna amarella de Otahiti; toava e
taiti, canna americana, Andaluzia.—Canna
soleira, Nova Granada.-Canna de Cayenna,
Brazil.—Subvariedades conhecidas com os
nomes cie—Canna de Bourbon, Jamaica;
tabbon leen, Singapore.

Caracteres.—Talo amarello-limão, mui-
to grande ( 3,60 a 4,20ra. ), grossa (12 a 15
centímetros); folhas abundantes,verde-pal-
lido e muito inclinadas ; vagens guarneci-
das de lanugens numerosas e cheia de pi-
cos (Fussac ). Glumas coloridas de roxo.
Muito calor, não supportao frio. Madurez
precoce. Molle e muito suceulenta.

3.° Canna grossa verde de Otahiti, Tei-
rimotu, Taiti.

Caracteres.—Talo de côr um pouco ver-
dosa, menos grossa que a precedente; a
mesma altura. Distingue-se por lanugens
numerosas, de que está coberta em parte
(Cuzent). Muito suceolenta e mui abun-
dante de assucar, mas pouco comprida.

Canna de cinta de Otahiti. To oura—
Purple stripedeane, índias Occidentaes,
Luiziania.

Caracteres.—Dimensão da canna ama-
rella, talo menos grosso, nós muito separa-
dos ; marcadas de largas linhas purpureas
sobre fundo de um amarello-verdoso. Fo-
lhas numerosas,pouco inclinadas, de que se
despoja facilmente ; vagens com margem
dentada apenas. Molles e suceulentas,
porém com menos assucar do que a ama-
rella.

5.° Canna branca ou amatxlla de Java.
—Tebbou Pouthih, dos indígenas de Java,
e provavelmente a canna de Japorob,—A
canna Bellouguet—branca de Mauricia.

Caracteres.—Talo branco amarellento,
pouco crescida, grossura media ; nós sepa-
rados. Têmpora; exposta a rebentar ou ca-
hir enferma.

G.° Canna roxa de Java.—Tebbou mo-
narch.—»Thebbou botavee (L. Wray); can-
na bellouget-roxa Mauricia.

Caracteres.—Canna de fundo amarello
marcado de roxo ou de carmesim ; folhas
largas inclinadas.

§.° Canna* amar ella violeta da Batavia,
variedade citada por E. Wray, como espe-
ciai a Java e introduzida na Jamaica, mâs
da qual nao tem sido possível estabelecer d,
collecção,
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Caracteres.—Altura mediana, casca gros-
sa, miolo duro. Talo amarello marcado de
violeta; folhas verdes muito escuras e le-
vanu

8.° Canna violeta da Batavia.— Sebbon
Etam, Java.—To ute, Taiti.—Canna crys-
tallina, Cuba.—Purple violet cane, índias
Occidentaes, Luiziania.—Subdivisões: Cia-
ret, Black Imperial, Montblanc cane (Mac-
faclyen), Jamaica.

Caracteres.— Talo grande (2,40m a 3
metros), muito grossa, mais clara nos nós
superiores. Folhas numerosas do um verde-
escuro, porém mais claro do que na canna
amarella-violeta, com vagens. Glumas de
côr depurpura e com manchas mais accen-
tuadas. Supporta bem as temperaturas bai-
xas, pelo que tem sido adoptado na Luizia-
liia. Têmpora, sueco abundante, mais aqiioso
e nao muito rico de assucar.

9.° Canna raiada da Batavia.—llihhon
or transparont cano, Ree stripcd cane.—
Ginghm cano—Luiziania, Antilhas inglezas.

Caracteres.—Diffore pouco dá raiada do
Otahiti; L. Wray a distingue por sua al-
tura menos elevada o pela còr do talo, que
apresenta numerosas linhas longitudinaes
de um roxo de sangue, de 2 millimetros a
2 1(2 c, sobre um fundo amarello transpa-
rente o lustroso. Altura i,80m a 3 metros:
circumferencia, 10 centimetros; largura
de nós, 10 a 20 centimetros. Folhas levan-
tadas do um verde muito claro ; resiste ao
frio de 2 a 3 gráos ( therm. cent ). Exis-
tem duas variedades na Luiziania; uma
muito boa e outra de pouco valor. Ura pouco
dura, mas rende bom assucar.

10. Canna da China.
Caracteres.—Talo alto de 3 metros, pou"co mais ou menos, o de uns 7 a 9 centime-

tros de circumferencia ; côr branca amarei-
lenta ou pallido ; casca muito dura. Varie-
dade muito rústica, têmpora, resiste bem á
secca e ás formigas brancas.

11. Canna de Salangor.—Chinese cane.
Singapore, Malaca, Wellesley.— Canna
Barábú ou pinang.—Mauricia, Reunião.

Caracteres.—Altura, 3 a 3 1{2 metros;
grossa, talo coberto de felpas. Folhas mui-
to largas, de um verde-escuro, muito in-
clinadas, profundamente coberta de pellos
sobre as bordas; vagens guamecidas de

púas. As folhas inferiores ficam adheridas
ao talo. Existe em Mauricia uma variedade
de talos brancos e outros de talos roxos.

Para completar esta classificação ainda
poderíamos descrevar as numerosas cannas
da índia, as do Archipelago da Polynesia,
geralmente muito boas e algumas outras
mais especiaes, taes como a canna de Ma-
dagascar, a Bonne Blanche, das Antilhas,
a canna de Teneriíe, etc; estas variedades,
porém, estão mal conhecidas para poderassignar-lhes caracteres distinetos e pro-
prios para a classificação.

A respeito das variedades descriptas, ac-
crescentaremos que, sob o ponto de vista
de riqueza em substancia saccíuirina, con-
sideram-se geralmente como inferiores as
violetas ou roxas, e que as amarellas, as
verdes e as brancas conteem mais assucar,
rendem sueco mais puro, e por conse-
quencia mais fácil de elaborar. Relativa-
te á conveniência do terreno, podem cias-
sificar-so estas variedades do modo se-
guinte :

1—Muilo ricos, frescos e alguma cousa
forte.—Cannas de Otahiti (variedade, ama-
rella, verde, Bourbon, variadas); canna
roxa, Java ; canna branca ou amarella de
Java; canna amarella violeta da Batavia;
canna de Salangor.

11.—Terras medianas, alguma cousa
seccas,de natureza ligeira.—Canna creou-
Ia; canna violeta ; canna raiada da Bata-
via; canna da China. *

Máximas agricolas
» .

Mais que a palavra é o exemplo imitado,
Si prudente, acautelado.

Quem pretende paz no lar
Deve ao alheio respeitar.

.»

Paz da esposa amiga e companheira,
Oue terás ventura inteira

»
. »

Na trilhado dever guia teu filho,
Que te honrando, seguirá o trilho

Dias da Silva Júnior.

$J*^
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_¦'¦'..'¦ MOSAICO AGRÍCOLA

O güano da África, cujas jazidas são
consideráveis, apresenta-se sob a forma de
um pó fino, escuro e de cheiro fracamente
ammoniacal.

Colombina è o estrume proveniente da
limpa dos pombaes.

Sempre que ha uma combinação chi-
mica, os corpos que entram em reacção, se
combinam em proporções fixas e invaria-
veis.

A solução forle de potassa dissolve a
fecula da farinha de trigo.

Os talos de acelga fresca conteem humi-
dade, albumina, chlorophylla, resina,
dextrina e cinzas.

A traça do arroz é o único insecto que
ataca o arroz bruto, nos paióes e nos ar-
mazens.

100 grammas de chlorato de potassa
produzem 27 litros de oxygeneo.

* .

A cabeça da lagosta contém phosphato
calcico, carbonatos e gelatina.

• •

Os caféeiros mais viçosos são os de pre-
feroncia atacados pelo hemileia.

fcrA^ ¦ ' O grão da avêa contém um principio
aromatico que excita o appetite aos ca-
vallos.

T,"r :

Taxonomia é aparte da botânica que es-
Jabelece regras para a classificação dos
vegetaes.

Cada gotta d'agua estagnada contém
milhões de entes animados.

Chloruro de sódio é o nome scientiíico
do sal de cozinha.

O gyrasol transpira pelas folhas nove
vezes mais de que um homem de esta-
tura mediana.

. .

As plantações, pela luz solar, despren-
dem oxygeneo puro.

IPECACUANHA
Este nome é derivado de ipeca—pato,

e conha—membro viril, allusão feita á
disposição das raízes que são em espiral,
como são os penis dos palmipedes do ge-
nero Anas. Pertence á família das Rubia-
ceas, é a Cephcelis ipecacuanha Rich.,
que é empregada como vomitivo, e conhe-
cida também por poaya. Pelletier extra-
hiu delia a emetina, que é um pó branco
amarellado, inalterável ao ar, pouco so-
luvel na água fria e muito no álcool e no
ether. Sabor amargo. A raiz da ipeca-
cuanha contém : emetina, 16 ; cera, 1,2;
matéria resinosa, 1,2; gomma 2,4: ami-
do, 53; matéria animal, 2,4; línhosò,
12,5; c vestígios de ácido gallico, ao todo
100 partes.

João Barboza Rodrigues

(1) A ipecíicuanha produz natural o abundante-
mente em toda a província de Matto-Grosso, sendo
base de sua industria extractiva.

N. DÀ. REDACÇAO
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VETERINÁRIA PARA CRIADORES
MOLESTI.iS T>0 CW.VLLO

Oporagõos i^raticadas írequontcmonfco*

(Continuação)

SEDENHO

0 sedenho é um corpo extranho que se
introduz debaixo da pelle para produzir
uma irritação e a formação consecutiva do
p{is#—o corpo extranho mais geralmente
empregado para e«sse fim, é uma tira de ca-
darço de algodão ou de linho, que se faz
passar por baixo da pelle por meio do uma
agulha longa de 18 pollegadas, mais ou
menos, terminada em ponta de lança n'uina
das extremidades, e tendo na outra um fundo
ou abertura, para dar logar ao cadarço.—E'
nos logares em que a pelle é floxivel e fácil
a dobrar-se que se applica o «sedeuho ; mas
póde-se applicai-o em todas as partes do
corpo.—Para se passar um sedenho nos
peitos do cavallo entre os dous membros an-
teriores, fixa-se convenientemente o ani-
mal; o operador colloca-so à direita um
pouco adiante da espadua, segura na pelle
um pouco abaixo da ponta do sternum de
modo a fazer uma prega longitudinal, e
com a mão direita fura-a transversalmente
com um bisluri:—feito isto, deixa-se a
pelle.—Pega-se entáo na agulha com a mão
direita; com o indicador e o pollegar da
mão esquerda affasta-se o bordo inferior da
solução de continuidade, introduz-so a agu-
lha na abertura, e faz-se com que ella vá
escorrogando por entre a pelle o os mus-
culos, tendo o maior cuidado de n£o ferir a
estes nem áquella, seguindo sempre a linha
mediana. Depois de ter a agulha percorrido
assim por baixo da pelle ura espaço que
se julga conveniente, pouco mais ou menos
um e meio palmo, dirige-se a ponta para a
pelle, sobre a qual se comprime, o com uma
pressão rápida faz-se sahir a ponta do in-
strumento.—Introduz-seentão a mecha ou
cadarço no fundo ou abertura da agulha, e
puxa-se depressa para fora a agulha pela
ponta: dá-se um nó em cada uma das ex-
tremidades da mècha para que não possa
sahir, doixando-lhe, entretanto, jogo bas-
tante para que possa correr, ou escorregar
dentro da ferida. Nos casos ordinários pouco

sangue sahe depois da collocaçao do se-
denho.

No fim do primeiro dia começa a appa-
recer o engurgitamento, que torna-se mais
considerável no segundo dia, épocha em que
pela compressão principia a sahir um li-
quido um pouco ruivo ; no terceiro dia é
que geralmente vae sahíndo o pús.—O se-
denho é um meio empregado com muita
efficacia nas doenças do apparelho respira-
torio ; freqüentes vezes só com a sua appli-
cação ó quese pôde fazer desapparecer esses
corrimentos tenazes pelo nariz, esses ca-
tarrhos rebeldes a qualquer outra medi-
cação.—Deve-se sempre conservar o sedenho
bem limpo e asseiado, e o cavallo deve estar
preso ou amarrado de modo a não poder
mordel-o. Ao cabo do trez semanas, o mais
tardar, tira-se a média, e a ferida fecha
por si.—Àccidentes graves podem apparecer
pela applicação do sedenho: hemorrhagias,
no caso de se picar algum vaso sanguineo
importante; engurgitamentos gangrenosos,
o pequenos abcessos no trajecto do sedenho.
Esta ultima complicação é a menos grave:
os abcessos formam-se quando o pús esta-
ciona na ferida; previne-se, portanto, a sua
formação, comprimindo de vez em quando
o logar por onde passa o sedenho, afim de
dar sahida ao pús; mas, si, apezar disso, for-
marem-se os abcessos, deve-se insistir em
manter o asseio e limpeza.

(Continua)

An dré Vogell y.
Cirurgião-Veterinario.
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C0E1ITR0

Planta annual classificada por Linneo na
pentandria digynia com o nome de cori-
andrum salivaram e pertencente á familia
das umbrelladas cie Jussieu.

Lança um tronco simples, delgado; tem
as folhas inferioies duas vezes aladas; a
corolla radiada ; aspetalds inclinadas, chan-
fradas, e dá umas sementes esphericas, es-
tríadas, de cheiro forte e desagradável em
quanto frescas, porém aromatico depois de
seccas.

Na medicina se faz uso destas sementes
como carminativas eestimulantes dos órgãos
digestivos.

1 Vide tomo IX, pag. 112.

"7.7

'¦¦'¦¦'<¦;¦;

ma -«3» OP"



¦ 
/'

128 JORNAL DO AGRICULTOR

INDUSTRIA PASTORIL

CARNEIRO NEW-LEICESTER

Esta raça, que se chama em França ãish-
ley, nome da herdade de Backwell, seu
creador, apresenta os caracteres typicos
seguintes : cabeça desprovida depellos, fina,
relativamente pequena, coberta assim como
as pernas, d'um pequeno pello de côr bran-
co-pardacenta ou branco-azulada, deixan-
do ver o tom rozeo da pelle; orelhas dei-
gadas e finas, um pouco inclinadas para traz;

Hoje prefere-se o leicester de talhemé-
dio, o que o distingue dos colswolds e ou-
trás raças especiaes de lã muito desenvol-
vida. Além disso, os bons typos são raros.
Nà opinião dos conhecedores, a raça leices-
ter pura se enfraqueceria ; seria menos
robusta, menos prolifera e as fêmeas me-
nos leiteiras. Torna-se, pois, neccessario
cruzal-a com outras raças menos aperfei-
coadas ás quaes ella communique a fineza,
a precocidade e aptidão ao engordamento,
deixando-lhes, todavia, a sua rusticidade e
outras qualidades primitivas. Na Ingla-
terra, foi justamente esta a maior vanta-
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NEW LEICESTER

olhos salientes e amortecidos; pescoço
curto, sem rugas, sendo mais volumoso na
sua juneção com o tronco e ligando-se ao
peito por uma curva insensível ; o peito
largo e bem lançado ; a linha superior que
vae da cauda á cabeça é recta ; costas ar-
queadas : espaduas cobertas e profundas;
parte anterior do corpo desenvolvida ; an-
cas largas, em forma de taboleiro ; pernas
curtas e bem separadas ; corpo arredon-
dado ; lado comprimento de0,ül16 a 0,m25,
ligeiramente ondulada, regularmente es-
pessa, branca, macia e bastante forte ; a
tosquia pôde escillar entre 3 e 5,5 kilos e
o peso da carne entre 50 e 60 kilogrammas.

tagem que tiraram(Testa raça, foi cruzal-a
com as raças antigas, olincoln, ocotstoold,
o ronney, etc, o mesmo fizeram em França.

A creação da raça pura causou nume-
rosos prejuízos ao passo que ao cruzamento
devem-se bellos typos, como os dishley me-
rinos. Os principaes criadores de dishlcij,
na Inglaterra, são M. "William 

Landay, de
Holm-Pierre-Pont, que obtiveram de M.
M.Stubbens e Üurgess o resto do próprio re-

•banho de Backwell, que então lhes perten-
cia; M. Eduver Pauvlt, de Berton Sauday
Redforhore ; M. Robert Ward Creswel,
deRaverston.
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RRIGAÇÃO E REGA
MACHINAS APROPRIADAS

(Continuação)

: 1

Parafuso ae Archimedes.— Ha mais de
dous mil annos um celebre geometra, de
Syracusa, inventou uma das mais engenho-
sas machinas de elevar água ; essa machi-
na é o parafuso do Archimedes, que ainda
hoje, com algumas modificações de con-
strucçao, é usado para subir água a pequena
altura, principalmente naHòllanda. Con-
sta o parafuso de Archimedes do um eixo
inclinado, apoiado nos seus dous extremos,
e movei; em roda d'este eixo corro uma
espiral formada do uma superfície do ma-
deira ou metal, que dá a esta parte do ap-
parelho a apparencia de ura parafuso. O
eixo e a espiral queo envolve movem-se
dentro de um cylindro ou tambor a que
perfeitamente se ajustam. A parte inferior
cio parafuso mergulhada ua água, mas não
totalmente, para que nelle possa entrar
tambem^ o ar, livremente. Quando o eixo
do parafuso ó posto em movimento por meio
de uma manivolla a água entra : ao dar a
volta o eixo, a parte onde entrou a água
passou a occu par o lado mais elevado do
apparelho, e a água cahindo, vae occupar
um passo mais elevado da espiral : prose-
guindo a rotação, e deslisando-se a água
pelo plano inclinado da espiral, vae sem-
pre subindo, até chegar á parte superior
da machina, d'onde corre para o canal quea deve conduzir ao logar para queó desti-
nada. Construe-se este apparelho, com fa-
cilidade, de madeira e com pouca despeza;
de modo que se pôde considerar como uma
boa machina agricola, sempre que se trata
de elevar água a pequena altura. N'uma
machina bem disposta, um homem levanta
15 metros cúbicos de água a um metro de
altura em uma hora, e pôde comraodamen-
te trabalhar 8 horas por dia.

Algumas breves licções acerca das pro-
priedades physicas dos fluidos, e das suas
conseqüências, facilitarão a intelligencia
do que se passa nos anparelhos denomina-
dos bombas.

A propriedade principal dos fluidos, ea
p[Q, por assim dizer, ó fundamento das
leis do seu equilíbrio e do seu movimento,
consiste em que as suas moléculas cedem,

1 Vide tomo IX, pag. IM.

sem resistência sensível, aos esforços quetendem a mudar a posição de umas ás ou-
trás. Dada esta propriedade, esta mobili-
dade extrema, é claro que, quando um flu-
do está em repouso, as suas moléculas
estão sofFrendo pressões iguaes em todas as
direcções, porque, não sendo assim, cederi-
am á maior pressão e entrariam em movi-
mento.

Quando um liquido, a água, por exemplo,
está íúim reservatório sujeita só á acção
da gravidade,— cUessa força que actúa em
todos os corpos, os obriga a descer para a
terra e os torna pesados,—a sua superfície
superior o livre será plana e horizontal.
No fundo de um vaso, em que ha um li-
quido, este pesa ; sendo o peso igual ao de
uma columna do liquido, tendo por base o
fundo do vaso e por altura a distancia des-
de este até á superfície do liquido, seja qual
fòr a forma do vaso.

A pressão sobre a parede do vaso, que
contém um liquido, é, como já em outra
parte dissemos, igual ao peso de uma co-
lumna d'esse liquido, que tenha por base a
porção da parede que se tem em vista, e
por altura a distancia desde o centro de
gravidade da porção de parede que se côn-
sidera até a superfície do liquido. Este prin-
cipio sorve para determinar a pressão que
soffre uma adufa ou comporta.

Em dous vasos, que tenham entre si
communicação—dous frascos, por exemplo,
communicando entre si inferiormente por
meio de um tubo—um liquido chegará, em
ambos os vasos, ao mesmo nivel. E' este
um facto que freqüentemente se pôde ob-
servar, e no qual não precisamos insistir.

Si em vasos communicantes se deitam
líquidos de differente densidade, necessa-
riamente estes, para estarem em equilíbrio,
teem de subir n'um e outro desses vasos a
diversa altura: a não ser assim, haveria
partículas nos líquidos que não receberiam
pressões iguaes de todos os lados, e essas
estariam em movimento e não em repouso;
e, assim, toda a massa liquida estaria em
movimento e não em equilíbrio. Si em dous
vasos, que communiquem por um tubo in-
ferior, deitarmos, num água, e no outro
mercúrio, os dous líquidos estarão nos dous
vasos a uma altura inversamente propor-
cional á sua respectiva densidade; isto é,
o mercúrio a uma altura 13 1/2 vezes me-
nor do que a água, pois esta é a relação
das duas densidades.

¦v:-A
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Applicando aos gazes.aos fluidos gazosos,
o qne fica dito em relação ás pressões exer-
cidas sobre as paredes dos vasos que os con-
tém, chegar-se-hia a conclusões análogas;
sendo os resultados menores, por ser tam-
bem menor o peso das substancias gazosas;
Ha porém a considerar, a mais,umelemen-
to que resulta da propriedade essencial
d'estes fluidos, e vem a ser a propriedade
em virtude da qual elles tendem sempre a
occupar um maior volume. E' esta pro-
priedade que se chama a elasticidade dos
gazes e por isso se chamam fluidos elasli-
cos.
M Si um gaz estiver encerrado n'uma gra-
vidade qualquer, e em roda fizermos o
vácuo, o gaz, como uma mola, exercerá
uma força para sahir para fora da capaci-
dade que o contém; si a experiência se fizer
com uma bexiga mal cheia de ar, ver-se~
ha esta dilatar-se, e mesmo rebentar pelo
esforço exercido pela elasticidade do ar.

s O ar é um gaz, e tem as propriedades
dos fluidos elásticos, que rapidamente ficam
indicados. Fôrma o ar uma capa gazosa que
envolve a terra ; ó o que se chama a atmo-
sphera. Necessariamente o ar é pesado, e
esse peso prova-se no barometro.

Tudo que está á superfície da terra está
sobre a pressão da atmosphera. A superfi-
cie livre dos líquidos soffre esta pressão; e
è por isso que, quando de um tubo, que
mergulha por uma de suas extremidades
n'um liquido, se tira o ar, o liquido sobe
no tubo, até que a altura do liquido den-
tro do tubo equilibre o peso da atmosphera.

E' como si fossem dous vasos communi-
cantes; um a atmosphera, o outro tubo
com o liquido ; e o equilíbrio se estabele-
cesse, sendo a altura do liquido e o da at-
raosphera na razão inversa das suas den-
sidades.

N'isto que fica dito assenta toda a theo-
lia das bombas.

São as bombas machinas destinadas a
elevar a água. Podem, geralmente, divi-
dir-se em bombas aspirantes e bombas
prementes.

J. de Andrade Corvo.

(Continua)

ESTRUME
COMPOSIÇÃO DOS FORNECIDOS POR DIVERSOS

ANIMAES
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Água ..70,734 78,36 75,00 68,71 72,90
Substs. orgânicas.. 16,046 10,10 20,15 23,16 16,20
Substs. mineraes.. 4,230 2,54 4,85 8,13 10,90
Azoto  0,32 d,5ò 0,70 0,71
Ácido phosphorico 0,74 1,22 3,87 l,5r
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PACA
(Ccelogenus fulvus, Cuv.)

O nome vulgar indígena vem do verbo
pac-despertar, accordar, tirado do costume
que tem esse roedor de despertar, ao anou-
tecer. O índio quando a vê diz: iguê-pae,
isto é, despertou.; E, de todos os roedores,
o que mais caça soffre pela sua carne, que
é saborosa, e que em breve tempo se extin-
guiria si não fosse a sua constanto e nu-
merosa prole. Durante o dia passam as
pacas nas tocas, em que vivem, para a tar-
dinha sahirem para o seu pascigo noctumo.
Não fazem buracos, como alguns querem,
aproveitam-se dos que existem feitos pelas
águas, pela natureza ou pelos tatus, e com
folhas seccas preparam seus leitos. Vivem
sempre em logares humidos e ordinária-
mente junto draguá que é o seu refugio
quando perseguidas pelos cães dos caça-
dores. Quando nas tocas7 assaltadas pelos
cães, procuram logo fugir, investindo, e,
si o nâo conseguem, occultam-se no fundo.
Geralmente as suas tocas são sempre com
duas bocoas, para por uma fugirem. Dotadas
de um ouvido fino, de muita boa vista e de
muita timidez, vivem sempre como quo
sobrésaltadas. Correm e saltam com grande
velocidade, assim como andam e mergu-
lliám com se fossem ampbibios. Alimen-
tam-se de fructos, canna, milho, etc.

Approximando-se do porquinho da In-
dia (Anactiia coba;ja Cuvier), que não
existe no Amazonas, senão domestieado,
afastam-se comtudo não só pelo tamanho,
como pela estiuctura anatômica do craneo,
aoproximando-se mais das cutias pelos cos-
tumes. O seu pello, conforme a idade, e
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mesmo no tempo da criação, muda um
pouco de côr. Geralmente ó pardo ou pardo-
escuro nas costas, com listras longitudinaes
de pintas brancas dos lados, com o peito, a
parte interna das pernas, e a barriga es-
branquiçados. Medem de comprimento 0m,6
a 0m,7 com 38 a 40 centímetros de altura
na anca e 34 a 3G na frente. O systema
dentário compõe-se de 2—-—| com a coroa
distincta das raizes. As quatro extremi-
dades todas teem 5 dedos, armadas de unhas
conicas e fortes, A cabeça é grande, o corpo
esguio e a cauda inteiramente rudimentar.

JoÂo Barbosa Rodrigues.

Receita de cozinha
SOPA DE LEGUME

Tomem-se rodellas de nabo francez, de
maxixe, de cenouras, aipo, repolho picado,
rabanetes, couve flor espalhada, nabo ama-
rello, chuchu cortado, o faça-se cozer
tudo e faça-se tudo em bom caldo do vacca
convenientemente temperado.

Quem gostar, pôde juntar a esta sopa, no
acto de servil-a, finíssimas fatias de páo
torrado.

BOTÂNICA1
(Continuação)

TRONCO.

\ O caule das dicotyledoneas chama-se
tronco. Germina oembryãoe logo no pri-
meiro anno se-observam no tronco, analy-
sado do centro para fora, as seguintes
partes :~0 centro é composto por um tecido
cellular esponjoso; isto constituo 'àmedulla.
—Cercam a medulla, formando-lhe como
um estojo, feixes de tecido fibroso percorri-dos longitudinalmente por vasos. Os mais
centraes d'estes feixes, os que estão em
contacto immediato com a medulla,formam
0 que se-chama canal ou estojo medullar.
Os outros feixes imme liatamente mais ex-
ternos, e cujas fibras são bastante duras e
resistentes, constituem a primeira camada
lenhosa: estes feixes da madeira são sepa-

1 Vide tomo IX, pag. 116.

rados uns dos outros por lâminas mui dei-
gadas de tecido cellular, a que se-dà o
nome de raios medullar es. Por fora d'este
que chamamos systema central ow systema
lenhoso, ha uma camada tênue de um tecido
muito delicado,tecido novo onde se-concen-
tra a actividade creadora dos tecidos do
tronco; esta chamada é o cambium ou zona
ger:alriz.-r-D^stá zona para fora fica a
casca, que perfeitamente se-distingue do
systema lenhoso, e d'elle facilmente se
separa, sobre tudo na primavera.—A casca
tem pela parte de dentro feixes fibrosos
muito resistentes, que constituem o que se
chama o//for; por fora do liber ha uma
zona de cellulas, geralmente verdes, zona
que se-chama a camada herbacea: final-
mente envolvendo externamente todo o
eixo vegetal existe a epiderme.

A epiderme é uma membrana formada
de cellulas achatadas, transparentes, inti-
mamente unidas umas ás outras. Este en-
voltorio, não só do caule mas de todos os
órgãos das plantas, apresenta, em maior
ou menor quantidade, pequenas aberturas,
observáveis ao microscópio, ecuja apparen-
cia ó a de uma casa de botão: estas abertu-
ras são os estomatos.

Da epiderme nascem muitas vezes péltoé,
cuja apparencia, quantidade, brilho, aspe-
reza ou finura, dão aos órgãos que cobrem
variado aspecto.—Também sobre a epider-
me se-formam pequenos corpos, mais ou
menos arredondados, dentro dos quaes se
depositam líquidos de natureza particular,
estes corpos chamam-se glandzdas. Nas
urtigas, por exemplo, lia. pellos, na base dos
quaes existem glândulas contendo um li-
quido irritante.—A epiderme, ou as câ-
madas cellulares que lhe ficam immediata-
mente por baixo se-fixara uns picos duros e
resistentes que participam da natureza dos
pellos e como estes, facilmente se destacam
da planta. Estes picos são denominados
aculeos.

— Os troncos das plantas herbaceas teem
unicamente as partes que foram descriptas.
Quando os troncos duram mais de um anno,
quando pertencem a plantas lenhosas, então
em cada anno se-fôrma na zona geratriz
uma camada lenhosa que cobre externa-
mente a camada lenhosa do anno anterior,
e uma camada de liber que cobre interna-

.' Y,^
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mente o liber do anno anterior. Em altura
vão crescendo pela formação de novas me-
ritallas

t 
¦

Assim crescem em grossura os troncos.
As camadas lenhosas mais internas,e con-

seguintemente mais antigas nas arvores,
tomam maior consistência e dureza e muitas
vezes mudam de côr tornando mais escuras
estas camadas furmam o cerue.ks mais ex-
ternas, que ainda não soffreram aquellas
modificações na consistência e na côr,
formam o alburno ou borme.

O numero de camadas lenhosas que se
observam n'um tronco por um corte irans-
versai junto a base, corresponde geral-
mente ao numero de annos que tem esse
tronco»

t, A 
' 

/ 
';.'¦. '-"A ' '.A:

CAULE DAS M0N0C0TYLED0NEAS

O caule das plantas monocotyledoneas, a
que se tem dado quando é lenhoso o nome
estipe. a com freqüência simples, istoé, sem
ramificações, e superiormente coroado por
um feixe de folhas. Esta circumstancia dà
aos caules deste grupo de plantas um porte
especial e característico, de que as palmei-
rae dão a mais perfeita idéa. Ha contudo não
só nas plantas herbaceas, senão tambem nas
lenhosas caules de monocotyledoneas que se
ramificam ; os ramos, porem, conservam na
disposição das suas folhas o caracter que
acima foi indicado. As monocotyledoneas
cujo caule é extremamente curto, e multas
vezes, neste caso, subterrâneo.—Cortado
transversalmente o caule das monocotyle-
doneas não apresenta zonas concentricas,
indicando o numero de annos da planta ;
antes pelo centrario o corpo lenhoso é for-
mado por tecido cellular, onde se engasta
grande numero de feixes fibro-vasculares
distribuídos com irregularidade ; accuma-
lando-se principalmente na parte externa
Uma estreita camada de casca completa-
mente cellular envolve o corpo lenhoso.

O colmo é o caule das gramineas. A
irregular distribuição do seu tecido lenhoso
e a constituição d'este estabelece analogia
entre o colmo e os outros caules das mono-
cotyledoneas; tem o colmo, porém, no lugar
onde se inserem cada uma de suas folhas,
nos de tecido bastante resistente que sepa-
ram completameute uns dos outros os entre
nós: estes são a maior parte das vezes fistu-

losos, isto é, internamente ocos', ha porém
algumas plantas (o milho e a canna de as-
sucar, por exemplo), que teem os ea tre-nós
cheios de tecido cellular.

A. A. de Aguiar»

(Continua)

líIÉ VEGETAL
AVÊA

A nalyse

Glúten e albumina .
Amido e dextriaa .
Matérias graxas . .
Lenhoso, cellulose .
Mineraes . . . .
Água

11,90
61,50

5,50
4,10
3,00

14,00

100,00

BoüSSlKGAÜLT.

PROGRESSOS Mim DA CH1HICA AGRÍCOLA

i

ASSIMILAÇÃO

Assimilação das plantas chama-se o pro-
cesso, pelo qual as substancias inorgânicas
ou mineraes, introduzidas no organismo ve-
getal, são transformadas em substancias or-
ganicas com o auxilio dos raios do sol,
sendo peculiar aos vegetaes que possuem
chlorophylla.

Póde-se comprehender, sob o mesmo
termo, tambem os processos que fornecem
o material para a verdadeira assimilação,
e as espécies e as fontes desse material.

ii

ELEMENTOS PRINCIPAES ÜA NUTRIÇÃO
VEGETAL

O problema dos principios nutritivos ne-
cessarios para a vegetação das plantas pna*
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nerogamicas pôde ser considerado como
praticamente resolvido. Vamos, entretanto,
considerar alguns pontos desta questão.

As experiências mais antigas demons-
traram que o potássio é um dos elementos
indispensáveis para a evolução dos vege-
taes, e, em virtude da raridade desse ele-
mento, suscitou-se a questão, si as suas func-
ções na planta não podem ser preenchidas
por qualquer outro dos metaes alcalinos.
Fizeram-se experiências com o sódio, que
provaram ser esse elemento impróprio para
substituir o potássio, e Nobbe demonstrou,
que o lithio actúa nos vegetaes como ve-
neno directo.

A influencia physiologica destes trez ele-
mentos está na razão directa do peso dos
seus átomos; pois, não seria possivel, que
outros elementos do mesmo grupo com maior
peso atômico tivessem ainda um valor su-
perior ?

Loew procurou resolver este problema,
cultivando o trigo sarraceno na agua com
rubidio. Os ensaios anteriores, neste sen-
tido, emprehendidos por Birner e Lucanus,
deram resultados muito desfavoráveis; po-
rém, segundo Loew, os éffeitos anômalos
deste modo produzidos nos vegetaes eram
exactamenteos observados por Nobbe como
o resultado da ausência do chloro ; e visto
que somente o azotado de rubidio fora em-
pregado, era razoável fazer experiências
com o chlorureto e repetir simultaneamente
com as do nitrato.

Este ultimo deu um resultado completa-
mente negativo ; mas os ensaios com o chio-
rureto de rubidio em comparação com o
chlorureto de potássio, bem que não com-
pietamente satisfactorios, parecem demons-
trar, que, pelo menos, uma certa influencia
no crescimento vegetal pôde ser produzida
com o auxilio do rubidio.

Melhores resultados foram obtidos por
uma terceira serie de experiências, empre-
gando-se uma quantidade muito menor de
rubidio sob a fôrma de nitrato com addição
do chlorureto de ammonia. As plantas des-
envolveram-se bem até á épocha da fructifi-
CiH'ào, porém, d'ahi era diante ficaram atra-
zadas e acanhadas em comparação com as
nutridas com saes de potássio.A planta alimentada com chlorureto de
rubidio não produziu semente alguma, e a
outra nutrida com Q nitrato deu só uma se-

mente ; porém, si isto foi devido à nutrição
anômala ou a outra qualquer causa, não
ficou claramente demonstrado; sendo até
muito provável que a producção de uma se-
mento foi devida á influencia do chlorureto
de ammonia.

Em breves palavras, os resultados, bem
que não concludentes, parecem indicar a
possibilidade que quantidades convenientes
de rubidio em soluções propriamente cons-
tituidas, podem substituir o potássio. Resta
ainda fazerem-se experiências análogas com
o césio.

Dr. Frederico Maurício Draenert.

(Continua)

Sal e carvão na alimentação dos cevados

E' muito conveniente deitar algum sal
na comida dos cevados, pelo menos uma vez
ão dia; é o meio de os conservar sempre com
saúde, e principalmente juntando a comida,
duas ou trez vezes por semana, alguns pe-
daços de carvão vegetal, e, na falta d'este,
carvão cie pedra,

Surprehende a quantidade de carvão que
instinctivamente comem aquelles animaes.

0 GUANO E A P1CUMAH

O guano peruano contém .
Agua ......
Subst. orgânicas. . .
Saes ammoniacaes . .
Phosphatos ....
Saes alcalinos ....
Areia

13,73
53,16
23,48

7,97
1,66

100,00
O bom gnano deve pesar por litro 621

a 778 grammas.
O falso pesa 792.
100 kilogrammas de guano conteem 16

de azoto.
As arvores fructiferas reclamam como

estrume 1 a 2 litros de guano,

r
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O milho 1 a 2 quintaes para 400 bra-
ças quadradas, segundo a natureza do
solo.

Os cannaviaes, na mesma extensão, re-
querem trez quintaes, enterrado o guano
a 1 pè de profundidade.

A picuman, como se sabe, é um pro-
dueto carbonisado muito dividido e leve,
que se desprende durante a combustão
das substancias orgânicas.

Sua composição, segundo Braconnot, é
a seguinte:
Ácido humico 30,0
Subst. azotada solúvel ifagua e

insoluvel no álcool .... 20,0
Carbonato de cálcio .... 44,0
Sulphato de cálcio. .... 5,0
Phosphato de cálcio ferruginoso. 1,5
Acetato de potássio .... 4,1

« de cálcio . . ... 5,7
« de magnesia . . • . i.5
« de ammoniaco . . . 0,8

Chi. de potássio . . .."." . 0,4
Silica ........ 1,0
Sub. solúvel na potassa . . . 8,9

« acre e amarga. . . . 0,5
Água . . . - • . .... . 12,5

A picuman do carvão de pedra é mais
azotada : contém 1,35% de azoto quando
a outra contém 1,15%.

55O0O kilogrammas de picuman equi-
valem a 16,376 kilogrammas de estrume
normal e relativamente ao azoto.

Vulcanisaeão da borracha
o

PROCESSOS PRÁTICOS

Vulcanisação é a encorporação de uma
pequena quantidade de enxofre na borracha
para lhe dar maior consistência, afim de
resistir á acção de certos líquidos corrosivos
A' vulcanisação da borracha procede-se de
diversos modos:

i°. Processo

Mergulhe-se a borracha em flores de en-
sofre levadas a temperatura de 112°centi-

grados, até que tenha obtido 1/15 do seu
peso, e leve-se em seguida a temperatura
de 150°centigrados, até que a sulfuretação
seja completa.

2°. Processo

Mergulhe-se a borracha n'uma mistura
de 100 partes de sulfureto de carbono e 2,5
de proto-chlorureto de enxofre; e em se-
guida lave-se com água fria afim de decom-
por o excesso de chlorureto de enxofre.

3o. Processo

Mergulhe-se a borracha já trabalhada
numa solução de poly-sulphureto de cal-
cium marcando 25° Beaumé, durante 3
horas, eleve-se a 120° centígrados, lave-se
em seguida em uma lexivia (barrella) fraca
de potassa a 60° Beaumé.

¦ «Cfe-

NOTAS ESTATÍSTICAS

CONSUMO UNIVERSAL DO TABACO

Eis qual a quantidade de tabaco consumi-
do annualmente por 100 pessoas, em cada
um dos paizes seguintes:

JYDI.

Bélgica.  255
Paizes-Baixos . . ' .. . . . . . 205
Àllemanha
A. u síria. • • • .
Dinamarca . . . . . . . .' ?
Hungria.
França
Rússia .
Inglaterra

160
128
102
76
94
84
65
60
52
36

Itália ,.•••••••
Hespanha . . 
guecia . . . . . . .. • •

O Brazil, apezar de produetor de tabaco
e tel-o como emblema nas suas armas, não fi-
guraaqui, porque estas cousas de estatis-
ticas são para elle historias da carochinha.

SAFRA PERNAMBUCANA

De setembro de 1882 a Março de 1883, o
I movimento foi o s íguinte;
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ASSUCAR

1882 Setembro.
Outubro.
Novembro
Dezembro

1883 Janeiro..
Fevereiro
Março....

Somma..

• .

1.152
55.227

202.59-1
223.341
214.382
177.308
135.491

saccos

»

»

»

»

1.039.495 »

ALGODÃO

1882 Setembro.
Outubro.,
Novembro

1883 Janeiro...
Fevereiro
Março

6.055
6.026
10.191
18.519
16.259
13.673

saccas
»

»

>

»

»

Somma.. . . . 70.723

o»-

EUXEflTO DA VIDEIRA

A VIDE EUROPÉA E A AMERICANA

Já tivemos occasiao de chamar a atten-
ção cios nossos agricultores que desejam
cultivar a vidoira, quer para o fabrico do
vinho, quer para a colheita do fructo, sobre
um processo engenhoso com o qual se podem
facilmente obter as primeiras qualidades
de videiras européas.

Hoje damos aos nossos leitores o pro-
cesso de Mr. Brite, distinctissimo agrônomo
de Montpellier, o qual tem produzido ma-
gnifico resultado nas colônias frâncezas.

Eis o processo:
Toma-se uma estaca de vide europea, em

que se fazem, próximo da extremidade
inferior, dous cortes de baixo para cima, de
trez a quatro centimetros de extensão. Em
cada uma destas incisòes introduz-se e
ajusta um sarmento de cepa americana com
duas gemmas, cortado a meio.

Em seguida pratica-so a ligadura das
trez estacas com tiras de caoutchouc (borra-
cha) de seis centimetros de comprimento
sobro sete de largura, ficando assim no
centro o enxerto da vide europea, eaos
lados as duas estacas das cepas america-
nas.

Recomenda Mr. Brite que o ponto de
união do enxerto seja apenas enterrado.

A plantação destas estacas faz-se em
épócha e circumstancias ordinárias.

A estaca enxerto, apezar de achar-se um
pouco enterrada, não deita raizes, o que é
importante sob o ponto de vista que se
requer; a seiva descendente não segue poraquella, encaminha-se pelos lados seguindo
pelos sarmentos americanos, verdadeiras
estacas cora raizes resistentes.

A parte da estaca-enxerto apodrece,
ficando somente as duas estacas americanas
lateraes cobertas de raizes para alimenta-
ção do enxerto.

Saúde c producção do gado
CONSELHOS PRÁTICOS

Nos Estados-Unidos, onde a industria pas"
toril recebe todos os cuidados que a sua
importância requer, teem os criadores entre
si uma como que permuta de suas observa-
ções praticas, o que dá logar a como que
estabelecer-se uma codificação de experien-
cias, que servem de guia e norma aos menos
práticos e aos novos criadores.

D'entre as muitas regras estabelecidas
para a obtenção, em uma fazenda, de bons
resultados, quer mercantis quer da conser-
vaçào do gado, em suas variadas espécies,
destacamos as seguintes, para as quaes cha-
mamos a attençâo dos nossos agricultores :

1.° Evitai quanto possível o frio e a hu-
midade nas casas da fazenda,de moradia da
família, dos empregados, officinas, estreba-
rias, celleiros, etc.

2.° Portas e janellas dobradas economi-
sam combustível, asseguram a saúde dos
habitantes, e nos estabulos do gado, a pro-
ducção, tanto em leite, como em carne, etc,

3.° E' erro crer que o gado se fortalece
seffrendo as intempéries; suas producções
augmentam quando abrigados das chuvas,
fructos, etc.

4.° Espalhai gesso nas estribarias que
não só purificarás a atmosphera, mas farás
com que o estéreo torne-se mais fertili-
sante.

5.° O bem estar do gado novo depende de
alimentos sadios e dados com constância em
tempo próprio.

6.° A água quente é mais conveniente
que a fria, pois que tornando o corpo mais
-quente faz diminuir a ração.



.11 II» MWl-l«-1»l-HWI um i.i_i_.wi__' <_B___BÍ_a__l_W-l8tÍ mmÈSmmmtomm)èmms

136 JORNAL DO AGRICULTOR

í 7.° Quanto maior fôr a regularidade na
distribuição das rações, tanto mais abun-
dantes serão os produetos.

8.° Igual effeito tem o bom pasto e a
conservação da limpeza nas camas dos esta-
bulos.

9.° Para conservar as boas qualidades
da raça, deve-se abrigar as fêmeas quando
prenhes.

7 10. Si deitarmos as rações para o gado
em vasilhas próprias, mais será a economia
e maior será o proveito do que espalhando
pelo chão.

A EDUCAÇÃO E A SCIENCIA1
POR

HEI.BERT SPENCER

( Versão do bacharel J. Campos Porto)
• 7 '.¦

EOUCAÇÃO MORAL

(Continuação)
' 
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Não somos daqueiles que crêem no do-
gmade lord Palmerston que todas as crean-
ças nascem boas.

Na verdade, o dogma contrario, por
mais insustentaveJ que seja, nos parece
ainda atrazado. Não pensamos que se possa,
por uma educação habilmente conduzida,
leval-as a ser completamente o que deve-
riam ser. Ao contrario, sabemos que, si se
podem diminuir suas imperfeições naturaes,
não se podem destruil-as. Poderia-se com-
parar a opinião de certas pessoas que um
systema perfeito de educação produziria
uma humanidade ideal a essa opinião do
poeta Shelley que, si a humanidade abo-
lisse as antigas instituições e esque3esse
outros preconceitos, todos os males que
existem no mundo desapareceriam repenti-
namente; nem uma nem outra opinião pôde
ser partilhada por áquelles que estudam,
sem paixão, as cousas humanas.

Apezar disso, as pessoas que alimentam
essas esperanças teem direito ás nossas sym-
pathias. O enthusiasmo mesmo impellido
até ao fanatismo, é um motor útil e talvez
mesmo indispensável. Dahi procede que po-
demos dizer, daqueiles que consideram a

1 Vide tomo VIII, pag. 2S0.
Este trabalho foi expressamente traduzido para o

nosso jornaU XT ~>

educação intellectual e moral corno uma
panacéa, que a exaggeração nas suas espe-
ranças não é sem vantagem; e é talvez uma
parte da ordem benéfica das causas, que sua
sua confiança não possa ser abalada.

Mas, quando mesmo fosse verdade que,
por algum systema de educação moral inda
a encontrar, se pudessem habituar as crean-
ças a um methodo desejável, e quando mes-
mo se fosse adoptar esse systema, estaria-
mos longe do objecto a qüe temos em vista.
Esquecem-se que a applicação de um tal
systema suppõe da parte dos adultos um
gráo de intelligencia, ou bondade, de do-
minio sobre si mesmo. 0 erro daqueiles que
discutem as questões de educação domesti-
ca consiste em attribuir todos os defeitos â
creança e nenhum aos paes. No que con-
cerne ao governo da família, como acontece
no governo das nações, suppõe-se sempre
que as virtudes estão do lado dos que go-
vernam e nunca do lado dos governados.

A julgar pelas thoorías de educação,
parece que homens e mulheres soffreram
uma transformação, quando os considera-
mos como paes ou mães. Vemos todos os
dias que as pessoas com as quaes temos re-
lações commerciaes são entes imperfeitos.
Nos escândalos diários, nas questões entre
velhos amigos, nas bancarotas, nos pro-
cessos, temos a prova de egoísmo, improbi-
dade e brutalidade geral; e entretanto
quando se critica a má condueta das cre-
ancas pen_sa-se que seus educadores
não teem culpa dos erros que ellas commet-
tem.

Não hesitamos em attribuir aos paes a
maior parte das desordens que, as mais das
vezes attribuem á perversidade das crean-
ças.

Que cultura moral pode dar uma mãe
que tem por costume sacudir rudemente o
filho quando não quer mamar, facto que
tantas vezes temos visto?

Que sentimento de justiça, poderá innocu-
lar um pae, que, advertido pelos gritos
d'um filho que comprimiu o dedo n'umapor-
ta, e em logar de livral-o, dá-lhe pança-
da? O facto nos foi afirmado por testemu-
nha oceular. Que esperança de educação
moral póde-se conceber nessa creança ?

(Continua)
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