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A laxcjura

BARÃO DO RIO BRANCO

Quando, aocomc<;ar do fatídico niez de fevereiro, surgiram os primeiros in-

formes, vagos, inseguros, velados, sohre o estado de saúde do que se chamou José

Maria da Silva Paranhos, ou Barão do Rio Branco,—o paiz, a nação inteira lixou

ininterruptamente a sua attençâo sobre o grande vulto que. no Itamaraty, durante

quasi dez annos outra prcoccupaçáo não teve senão a de bem servir, iKmrar e en-

grandecer a própria Pátria

.

A grande e generosa família brasileira, que o tinha, a elle o Barão do Rio

Branco, como o mais culminante expoente da patrícia representação dentro e iVira

do paiz, esteve por largos c amaríssimos dias, como que alheiada das suas preoc-

cupa(;<'>e3 próprias, p.ira &) cuidar dn ente extremecid.i a braços com uma enti-

dade mórbida cuja evolução se fazia no sentido o mais desastroso que se podia

conjecturar para os interesses do Brasil c oi corações de .seus filhos.

E durante esses poucos mas longos dias de duvid.xs, de esp.Tuuças, de

ccrtesas c iucertesas, a nação inteira alli esteve subjectivamente ao lado do filho

eminente e m.iis prc.tadio quj ainda possuio, otferec:ndo-lhe, cada qu"".! na me-

dida de sju íntellecto, de sua-; forças e de suas crenças, quanto a ella parecia de

seguro c eíTicaz para combater o mal que o combalia e que o sacrificaria por lini,

como, infelizmente, acontecera.

Nos fastos da brasilea historia, cremos, nunca sj vira lacto igual I

Como nesta cidade, que sempre o tivera e ga/.alhara com carinho, de todos

os pontos do piúí, o até mesmo do estrangeiro, toJa gente diariamente indagava

do Citado do Barão, sentindo furtivas c fracar. alegrias se as novas eram promis-

soras, tristezas ainda mais intensas c profundas se desanimadoras; e assim, por

entre esperanças que se fanaram de toJo, irrompeu no triste dia lo de fevereiro,

às nove huras e dez minutos da manhã, a certesa torturante e esmagadora de que

o Barão do Rio Branco havia dado alma ao Creador, raáo grado os gigantescos

esforços empregados pelos scientes no sentido de arrebatar á morte uma vida

tão preciosa c útil a vinte milhó.-s de entes que ta'Uos constituem a família

brasileira.

I.ll:.

NEV, .

ÍWTAM--

QAJÍOt.N,
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A ainirgura, a Jdí' sincera e funiaqua toJo3 exp:;rim£ntarani c ainda sentem,

prova á cvid^acia, por eatre as significativas e extraordinárias demonstrações de

pczar manifestadas dentro e tora do paiz, de que finissimo c riquissimo quilate

era o conjuncto de predicados que o tornaram excelso entre nós brasileiros, c ad-

mirado e venerado entre os demais povos, principalmente da America !

O seu saber vastíssimo e solido, as suas idéas sãs e adiantadíssimas (quasi

que em flagrante contraste com os característicos da época) e comprovadas de so-

bejo pela attitude do Brasil em Haya e pelo tratado de condominio da Lagoa.

Mirim e Rio Jjgujrão entre o Brasil e o Uruguay ; o seu trabalho gigantesco e

fecundo, as suas estrondosas victorias nas justas calmas e pacificas cm que se

achou defendendo os direitos e os interesses do paiz que o tinha por filho dilecto

entre os mais dilectos, justas da intelligencia que se cognominam Míssôíís, Amapá,

Acre ; tudo isso de par com ojtros tantos attributos Íntimos repassados de uma

bondade infinita, e mais a generosidade do seu coração, fizeram delle, muito me-

recidamente, como que um astro de primeira grandeza entre os muitos que

brilham no firmamento azul dos tastos históricos e gloriosos de nossa extremecida

Pátria. E ahi, estamos certos, ha de luzir sempre, pira exemplo dos coevos c dos

porvindoiros.

O Barão do Rio Branco nasceu nesta cidade em 20 de abril de 1845, c era o

filho mais vellio do Visconde do Rio Branco e de D. Thereza de Figueiredo

Paranhos

.

Cursou durante seis annos o antigo CoUegio Pedro lí, e depois de termi-

nados 03 preparatórios, matriculou-se na Faculdade de Direito de S. Paulo, cujo

curso frequentou até o quarto anno, quando i->artiu para o Recife, onde cursou

o quinto anno c se formou.

Fez a sua primeira viagem á Europa aos vinte c dous ânuos de idade, e, de

regresso, foi nomeado lente interino de chorpgraphia e historia do Collegio

Pedro II.

Depois de haver deixado esse cargo, exerceu o de promotor publico da

comarca de Nova Friburgo, na antiga provinda do Rio de Janeiro.

Em i86g, seguindo para o Rio da Prata em missão especial oVisconde do Rio

Branco, acompanhou-o como secretario o Sr. Barão do Rio Branco, sendo depois

eleito deputado por Matto Grosso, nas legislaturas de 1869 a 1872, 1872 a 1875.

Em tal época fundou com Gusmão Lobo e o Padre João Manoel A Nação,

jornal vespertino, onde se bateu com denodo na defesa do ministério presidido

pelo seu illustre pai o Sr. Visconde do Rio Branco, cujo programma comportava

a abolição gradual do elemento servil.

Ultimado o íeu mandato de deputado, foi superintendente geral da immi-

gração na Europa de 1889 a 1892.
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Pduco dcp lis entrou para a carreira consular onde, nas horas de la/.cr, apro-

fundnii c aprimorou os seus estudos sohre historia pátria.

Cnm I» f;iili;ciniento do liarão do Airuiar loi o liarão do RinHranco encarre-

^»ado dj o substituir na alta funcvão de Ministro Plenipotenciário e Enviado Ex-

traordinário junto do Ciovcrno dos Estados Unidos da America do Norte, para

defesa dos nossoí direitos na questão de limites com a Republica Argentina —
questão chamada das .\fissiics.

(i raças a seus prolundissinios conhecimentos e à sua dedicação tivemos, a 5

de fevereiro de IÍV;5, a sentença arbitral de Cleveland em nosso favor, sendo ro

iutegradoí ao património nacional trinta mil seiscentos e vinte dous kilometros

quadrados de território litisíioso.

A extraordinária e ni<inumenta! sentença di^) iutcjfro e imparcial presidente

Cleveland echoou em tndo o mundo, pondo cm destaque a ligura diplomática do

Barão do Rio Branco.

Em 2 2 de novembro de lUgíioDr. Prudente de .Moraes, então Presidente

da Republica, mandava forro lavrada a felicíssima nomeação de Rio Branco em

missão especial junto ao Govermi da Confederação Helvética, com o lim de dc-

Icnder os nossos direitos na questão do Amapá.

.V memoria redi<íida c apresentada por elle ao presidente da Suisra consta

de 1540 patíinas, c foi considerada pelos competentes como um verdadeiro monu-

mento.

Ainda desta vez a sentença nos foi favorável, graças a clle, o grande pa-

triota 1

Em 19020 Dr. Rotlrigues Alves insiUeatemente o convidou para gerir

a pasta das Relaç^ies Exteriores, ao que annuio, depois do uma certa relu-

tância .

A sua acção ahi, na Secretaria do Exterior, foi das mais nobres, elevadas,

fecundas e productivas que ainda se viram neste p;>iz, e o povo brasileiro soube,

felizmente, quer durante sua vida e depois de sua morte, reconhecer os seus rele-

vantes e patrioticíjs serviços, a ponto de o considerar como a encarnação dfl pro-

pria Pátria.

O Barão do Rio Branco ora moço fidalgo da antiga Casa Imperial, membro

da Academia de Lettras, das Sociedades de Gcographia de Lisboa c do Rio de

Janeiro e presidente perpetuo do Instituto Histórico e Gccgraphico do Rio de

Janeiro.

Era dignatario da Ordem da Rofa, Cfficial da Legião de Hcnra, Ja Ordim

da Cor»!» de Itália e da de Líopoldo da Bélgica, Cavalleiro da Ordem de Christo

de Portugal c poesuia a medalha de segunda claÊ.«:e da Ordem de São Estaniyiáoi

da Rússia o a do Duplo Dragão da China.
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A Sociedade Nacional de Agncultura guardará sempre com cariulio c sau-

dades as attenções e o prestigio com que sempre a honrou, sobretudo quauio llie

fora pedir a sua valiosissima interiercncia no sentido do Brasil sj fazer representar

na Exposição de S. Luiz, sendo o seu pedido motivado pelas solicitações do3 re-

presentantes do Governo Americano, os Srs. J. F. Lews e Buchanan, que aqui

estiveram.

A Lxyoiirj, pnrtiihando di_)luti)e da d(3r que tán triste e lnctuosa occurrencia

motivou, dá pezamcs á Pátria c á illustre familia dij grande e excelso brasileiro

lamentando intensamente a grande perda que o Brasil acaba de softVer com o

desapparecimcnto eterno do seu maisextremccido, digno, illustre c laborioso filho.

CONSELHEIRO LEÔNCIO DE CARVALHO

A Pátria, ainda lacrimosa com a perda do venerando Marquez de Paranaguá,

é de novo compungida na tarde de 9 do ingrato mez de fevereiro, com o des-

apparecimento do Conselheiro Leôncio de Carvalho.

Foi um dos mais abnegados a causa da instrucção publica ucste paiz, c

de tal modo que, ao ser pronunciado o seu nome, acudia logo ao espirito dos

que se não acham de todo alheios ás questões mais palpitantes, debatidas de

1878 para cá^ a de ensino publico, c(jm que sempre vivera identilicado e corpori-

ficado.

Logrando, desde cedo, logar de destaque na politica do Império, mostrou-

sc, niáo grado a precocidade com que se estreara, de uma graude ponderação

alhada a uma actividade inexcedivel no posto de ministro do Império que lhe

fora designado, onde abordando a questãii do ensino procurou dar a ella unia

feição inteiramente nova, útil, pratica e liberal, de conformidade com o que de

mais moderno se flizia em outros paizes mais adiantados do que o nosso.

Libertando-a dos moldes anachronicos que até ahi guardava elle a vasou

cm outros mais de feição ás necessidades da época e aos interesses da nação e

da humanidade, e, tamanha fora a transformação porque entendera fazer passar

a questão do ensino, tão outra se apresentara cila, que a classe conservadora

por excellencia dos quj militavam na politica, lhe não poupara e á sua meritória

ob."a também a opposição que, em geral, as idéas novas e ainda pouco co-

nheci.Ias e experimentadas, despertam. Essa opposição, ou antes, o receio de se
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adoptar unia forma Jc ensino que jamais fura aqui pralicaJa no nosso meio,

trouxe um entrave de alijuns anno3, poucos é verdade, na marcha rápida que

devera ter a applicavá ) das idéas defendidas em matéria de ensino publico pelo

Conselheiro L:on;io de Carvalho; ma,;, o emp.'i;o sj de -fez, e o seu proy^ramma

de ensino, amplo, pratico, lilieral, foi adoptado opportunamcnte, com gáudio

para os nosai créditos de povo pro>íresíista c ávido de siiber.

Data dahi, se a niem iria nos não atraiçoa, a creação do ensino pratico,

dos laboratórios, das cadeira í de especialisaçáo, a abolição do ponto para corpo

discente, etc.

Felizmente, conjedeu-Hu Djus a ííraça de ver por muitos ânuos os be-

néficos fructos de sua fecundíssima obra, a principio tão mal comprehcndida e

malsiuada !

No quj to.M ao ensino agrícola foi o illustre morto um dw scut mais

ardentes propgadores e defensores.

No i" Congresso Nacional de Agricultura, realizado em n>3i, no Lyceo

de Artes e OQicios, desta cidade, fomos testemunhas do modo brilhante e

ardoroso com que defendera o fcu projecto sobre ensino agrícola primário,

atacado, combatido pir homens eminentes que lá se achavam e que a respeito

de ensino agrícola tinham já um programma mais desenvolvido e amplo e

mais consentâneo com p.í necessidades prementes cm que então se debatia a

nossa lavoura. O seu projecto não logrou a victoria desejada pelo seu illustre

auctor; mas, nem jvir isso fica depreciado o seu mérito, e, antes, o allirma

c testifica o interesse real que o Conselheiro Leôncio de Carvalíio tomou

por tudo quanto dizia respeito ao ensino em geral.

O Conselheiro era formado cm direito, pela Faculdade de S. Paulo,

onde se doutorara cm il'<6g. e fora profesíor.

Pelo Marechal Dcodoro foi nomeado Director da mesma Faculdade c pre-

sidente do Conselho de Instrucção que, tempos depois, desapparcccra.

Foi fundador do Instituto Commercial, professor da Faculdade Livre de

Direito, c Director da mesma, pela vaga aberta com o fallccimcnto do Dr.

França Carvalho.

« .V Lavoura », lamentando sinceramente a perda de tão prestimoso cidadão,

apresenta a Fxm. Família do siiudcsT Ext'n:to, *•. suas mais doridas e pro-

fundas expressões de pcfar.
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Uma industria dos Mauhss

o GUARANÁ (i)

Os iudios do Brazil viviam, cm regra, dos produtos da caça c da pesca, ao

tempo em que os Europeus aqui chegaram.

Algumas tribus, porém, mormente as filiadas aos grupos Tupi, Aruak c

Carahiba, cultivavam certas plantas, entre as quaes são contadas o milho, a

mandioca, a batata doce — (Convolvulus). E á atividade industrial de nossos

udios devemos o conhecimento e o aproveitamento de muitos produtos

florestacs

.

O Guaraná é um delies.

A Paullinia Cupana- Kunth.— P. Sorbillis — Mart.^ Guaraná, Uaraná,

Guaraná— uva, é uma sapindacca arbustiva, ás vezes sarmentosa, cuja diagnose,

de Martins é assim feita:

Glabra^ caule erecto angulalo, foliis pinnalis bijugis, foliolis oblongis re-

mote siniialo-obluse dcnlatis, laleralibus basi rotundaiis, e.xlimo basi ciineato,

pciiolo nado angulalo, racemis pubescentibus creclis, capsidis pyriforniibus

apleris rnstratis ralvulis iníus vilíosis. {2)

Desta espécie vegetal os indios Mauhés, habitantes das margens do Tapajoz,

começaram a se utilizar para a fabricação da pasta que c hoje por t-oda a parte

conhecida.

Espécies vizinhas foram ás vezes aproveitadas, dando um produto inferior

— Guaraná — raná, dos indios, ou folso Guaraná. O verdadeiro se distingue

deste outro, segundo Martins, pela sua dureza, que é maior, pela sua maior

densidade e pelo aspecto característico de seu pó, desprovido de nuanças brancas,

mui acentuadas no falso guaraná.

Os Mauhés não cultivavam esta sapindacca ; aproveitavam para o preparo

da pasta as plantas que nascem cxpontaneamente no vallc do Tapajoz, ou melhor,

cm toda a região que Ayres do Casal chamou Mundurucania, porque ahi se

espalhava a grande tribu Mundurucú, vizinha c parente delies.

No entanto a larga difusão do produto pelo sertão de Goyaz e Matto-

Grosso, o seu alto preço, levaram os civilizados a concorrer com os indios.

(1) Dirividi tilv^z dj Giiibiri, Myit-icei do Scn. Eugenia, e íMini-scmcIhantc.

(3) Martins — Rcisc in Brasilicn — Mímclicn— 1831 — 30 vol. pags. lO'^.



Fig. I — Paullinia Cupana-Kunth. (iuaraná-l"iillia, fructo e senicnle.

(Coll. do .Museu Nacional.)
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Desde i/W> o fiiiaraná omicçou a ser cultiva.ii». Fíojc não s') o.s Índios como

Unibciil iHuitiis biibilaiites Jo Tapajoz cxplurain essa cultura. (3)

Os Maulids secam as sementes do Guaraná expondo-as ao sol; c quando

o seu tegumento se torna destacável pelo atrito dos dedos, Icvam-nas a um pilão

de madeira previamente aquecido, onde ellas são reduzidas a p').

Como auxilio de um |X)uco d'ai,nia, ou mesmo ex|X)ndo-o ao sereno, fazem

dellc anias-iiique moldam em cilindros ou em (iguras do mais variado asptvto.

A' conservação do Guaraná é garantida pela dessecação promovida a cusia

do calor brando. A pasta adquire uma dureza collossal ; reduzida a p<j fermenta

facilmente.

Maí o Guaraná assim puro ò, e sempre foi, mui raro. Costumam ospropriíjs

índios juntar-lhe um pouco de farinha de niandi«Ka c de caroços de cacau.

O po da casca das quinas também as vezes nelie se acha misturado ; esse

acréscimo serve para conferir-lhe virtudes anti-maLiricas, ou o amargor da

cafeína que elle normalmente possue, mas que liie falta quando o fobricam á custa

de dilKTentes farinhas no meio das quacs as sementes da Paulliiiia Cupana entram

p >r mui pouco. Isso porem éjá um adulteração do origem fM'//i;ijrf.7.

Xáo só as sementes desta paullinia sí)lírem o aproveitamento ; 03 índios se

utilis;mi das raízes e das folhas. F;i/oni das llores, queimadas previamente, o

( iuaraná-putíra, ou Guaraná-flcir.

Outro é o projesso de utilisaçáo desta planta por alguns índios de Venezuela

que vivem no Orinojo. Ksles misturam as sementes do Guaraná com farinha de

mandioca c deixam que a mistura fermente dentro dagua.

Díluido com mais agua bebem esses índios este infuzo. Pelos .Mauhcs, c

pelos cívilisados o Guaraná 6 tomado dissolvido nagua.

.\ dureza do? cilindros desta pasui é vencida por meio de uma groza de aço,

ou entre oí índios, por intermédio do osso língual do Pirarucu.— (Arapaima

Gigas)

.

A Paullinia Cupana é talvez a planta mais rica cm cafeína. (4) A elladeve o

guaraná sua acção excitante quo 05 M luhés pro;irram obter até mastígand.) pura-

(.0 o Guaruná vem com facllldidc tus terris areaof isc sjc;is .sui propiç.içao f.ii; si melhor
por cítici». poriMiriM i <-mcní'? hvi ccri: i do irc-i m-"i;s pjri gjrminir. IC conveniente deixa r

um ' -lue a plintj c-i?altii raJito. Ill ctiltiv.idores que o dispo-Mii
cm 11. [•'rulifici cm gcril djpois do ç» OJ 4° anuo ; dahi por
dl 1

'

.

liil e-;olhido: pir.i eiita »el'.:.;;lo pnumse as sementes.
dl

;
ir um eiivo metálico, .ilim de vepir.ir as ijuc estiverem

Ig i — jinento sio moldas. O pó mi4ur.ido com asjut fórmi a pisii

auu |x>de >i.>i mulJada e (HioU a Kcccar lenlimcnic. Sem larinlii de mandioca ó mils didicil a
ga da pasta,

/\) A pa»! '

1 .,,11 Martins. Hcsde iili^ rll.i \i era
conticlli ni I ri por iim oflliiil .li' IJinlviixrida
Kt.in- M no

li- mil m:ini;iii- ( Uhi/oph'i.i ). A.
a" 'uni,.us. oiio v:i.ixo, ^omma, celliilose, .inildo. c um ai
CT 1 von Mailiim denominou (iiiaraninn— c depois foi iden-
'!' ') (!uarana cm propor.;âo que voe de 2, ' t =' '
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mente a pasta ou as semcutes, acreditando que iíso é bom para os livrar doj

ataques do paludismo

.

O quadro de utilização geral deste vegetal será completo, si ao lado do que

já vimos quanto as aplicações de suas folhas, flores, raizes c sementes puzermos

ainda a menção do valor do arillo destas ultimas na preparação de uma tinta aver-

melhada com que os Índios tingem os dentes. Penso que o valor de algumas das

substancias corantes indígenas do Hrazil ainda não é bastante conhecido; acredito

que a industria ainda se haverá de occupar com algumas, embora os corantes

chimicos cada vez tenham mais preferencia.

Quanto aos effeitos do guaraná, convém notar que a composição complexa

desta pasta explica o seu sucesso na thcrapeutica de moléstias desconexas. Nas

hiper-secreções intestinaes, pelo seu tannino, nas atonias do tubo digestivo e em

certas moléstias cardíacas, pela cafeina, 6 valioso modificador. No tratamento das

nevralgias, é preciso não esquecer, o guaraná já esteve muito em moda; ainda

hoje ahi mesmo, elle conta suas victorias.

Martins repete a affirmativa de seus effeitos de excitação sexual, acrescen-

tando que os Índios acreditam que elle dimíuue a secreção espermatica.

Esse pretenso effeito, tão duvidoso, não passa talvez de uma crendice

indiana sem base, como algumas o são.

O uso do guaraná retarda a sensação de tadiga, talvez a custa dos elementos

nervosos mais nobres, porque a insónia aparece nos indivíduos que abusam

delle, pessoas que ficam em um estado de pronunciada vibratibilidade ner-

vosa .

E quem a elle se habitua não o pode mais dispensar sem grave desiqniií-

brio.

Esta é sem duvida uma das razoes da firmeza do seu mercado nos estados

ínteiiores. Outroorafoi elle o principal produto mantenedor das relações com-

mercíaes entre Paráe Matto-Grosso, pelo Caminho do Tapajoz.

Começou em 1816 essa navegação que at6 hoje se tem mantido. Em dezem-

bro, janeiro, fevereiro, sahiam as canoas do porto de Ariuos, situado a 10

léguas á Nord'Este da cidade de Diamantino, e desciam o rio atéltaítuba. D"ahí

penetrávamos capatazes nas « terras dos Mauhéí » afim de obter o bom Gua-

raná .

Os Cuiabanos distinguem o Guaraná da Luzeia (Vílla de Mauhés), do Gua-

raná das « terras «, considerado de melhor qualidade.

Em geral as monções levavam couros ao Pará ; e os canoeiros ao descer o

rio, iam escondendo os viveres da volta nas mattas das margens, para que os

barcos pude:,sem conduzir maior carga ao regressar. A viagem tornava-se desse

modo mais lucrativa.



Fig. 2 — Cluaraná fabricaJu poli>s índios MaiihCs — í Com . do
Madeira — 1H7;, ).
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A -Matto-Grosso voltavam cm 3p:>st(), setembro e novembro; c a duraváo

dessa viafíom, junto a seus perigos e diíliculJadcs, das quaos a menor não era a

travessia das cachoeiras, para a qual r»s indios Apiacás prestavam auxilio precioso

promoviam o excessivo encarecimento das mercadorias. (5)

O Guaraná 6 pois um curioso pro^lucto industrial que o homem branco

aprendeu a conhecer com o selvicola brasileiro ; c os indios o teem no alto apreço

quw' todos podem avaliar pjlo conhccinicnlo d-; uma lenda corrente entre os Mauliés,

resumida aqui. \ella se de:k;nham algumas crean(,'as religiosas que [xxlem ser

aproximadas de outras encontradas em fabulas companheiras de certas plantas

usadas pelos indios do Hrazil (6).

Contam, ou melhor, contavam o? Mauhés que havia outr'ora na aldeia

primitiva um casal mui virtuoso. O filho único deste casal era para a tribu

um verdadeiro anjo tutelar. Por sua influencia reinava a abastança entre

03 indios, eram curados os enfermos, apaziguavam-se as ri.\as ; a tribu vivia

feliz.

Todos velavam por e.ssa criança providencial.

Mas um dia Jurupari, o mau espirito, invejoso, aproveitando-se do momento

em que o pequeno protetor dos indios subira a uma arvore para colher um fruto,

depois de haver illudido a vigilância da tribu, transformou-se em cobra e atirou-

se a elle. .Vssini m<jrreu a criança. .Vcharam-na os indios deitada sobre o chão

parecendo dormir de olhos abjrtos e .serenos.

Condemnado á desventura, o povo .se lastimava junto ao morto, quando um

raio vciu do céo interromper os queixumes da turba. O silencio se fez ; c a mãe

do pequeno protetor da tribu annunciou que Tupã tinha descido para os consolar.

Plantassem elles os olhos daquella criança e delles haveria de brotar a planta

s;igrada que daria sempre aos Mauhés o alimento para saciar a fome e o lenitivo

de seus males c doenças.

Consultaram a sorte para saber quem deveria arnmcar tão lindos olhos

;

regaram com muitas lagrimas a cova que os recebeu. Os mais velhos da tribu

f5) I.cmos i-m (',ivioln.itU)ue cm ilVn .1 .irmh.i de (innran.'! cust.iva ^<4 cm Sanl.ircm (Pará),
c crã vcnJíJa cm Diam.nntiiio ( .Mallo<iro>si)'i por i:Jl>; a dúzia de copinhos iizadus para tomar
o (iuaraná valia '>•> rci-. cm Ilclcm. iliim cinSanlarcm c rí-i-^cin Diamantino. K. von dcn Slci-

ncn narra que cm 11514 cada cilindro custava cm Cuiab.'! quantia equivalente a m marcos, moeda
.illema : c nas boticas de sua pátria valia o kilo v marcos. Couto de .M3t;alh.1cs d.-i o prcijo de
v4 p<ir cada arroba cm iirii. em .Matlo-(irosso : mas accrccenta que durante a (iuerra do l'ara-

Ifuav foi a 5'ní. Setjnndo informações recentes, hoje o (ai3ran.'t dos Indios (Maulics) é vendido
cm ('uiab.i por 35<. enquanto o outro ( l.uzcia )

por lOJI no Kio de Janeiro o preço, cm grosso,

varia de 15 a lOÍ." A produção parece auumcntar. Km iUI,< o llar.lode Meitiaço contava no porto
do l'arà. para o i» trimestre do anno antciior uma exportaçAo de '•.'70 kilos. ICm noa a expor-
tação su por .Manaos subiu a t'^>.4H kilos. (Is cultivadores do rapajoz enviam para Matto-íirosso
annualmenie cerca de i.-'"i kilos; cos deparlanicnlos bolivianos de S. truz, Cocliabamba sAo
grandes frcuucics do (iuaranl brasileiro.

iMra US.IS pharmaccuticos os conhecidos industriacs do Kio de Janeiro, Snrs. Silva .Araújo H
C. recebem do .\mazonas cerca de 400 kilos por anno.

('>) Esta lenda nSo achei cm Marlius, tâo pouco cm outros cthnologo* que escreveram sobre os
Miuhe^; cila se encontra ni ".Noticia sobrco«iuiran.'k" publicada por Silva Coutinho cm i8r'j.
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permaneceram junto delia para guardar tâo preciosa semente da qual pouco

depois brotou a planta do Guaraná.

Herdeiros diretos de certas praticas indiq-enas, os sertanejos prezam o Gua-

raná como um companheiro utilíssimo. Para uma grande parte da população

brazileira pile tem a mesma valia que o café para uma outra.

A relativa facilidade de sua cultura, o seu valor mercantil, o augmento do

seu consumo, provado pela estatística de exportação, fazem do Guaraná mais uma

riqueza natural do Brasil a espera de um desenvolvimento industrial correspon-

dente a sua importância pratica

.

Ahi ficam pois alguns dados, uns reeditados e já muito conhecidos, outros

ainda pouco divulgados, sobre esse Guaraná que os Índios do Brasil divinisararn

.

Esta nossa terra precisa ser forte, todos o apregoam. Eu penso que os povos re-

almente fortes não são os que possuem numerosos canhões ou formidáveis drea-

dnoughts ; são os que tem uma industria capaz de os construir ou modelar coisas

ainda mais notáveis, são os que se fizeram ricos pelo trabalho

.

E' esse o poderio que ambiciono para o meu paiz . Mas o melhor meio de

o conduzir a riqueza, o caminho para elle o mais curto, é a cultura da terra, que

ainda por longos aunos será a melhor industria para a atividade de quantos

vivem no Brasil.

Publicando esta nota sobre o Guaraná, para o qual minha atenção foi vol-

tada na ocasião em que descrevia a colleção Mauhé do Museu Nacional, meu

desejo único é despertar a curiosidade de todos os que podem cultivar a planta

sagrada dos Mauhés

.

E. RoQUETTE-PlNTO

(do museu nacional do rio de janeiro.)

A Seiva de Jatobá

A rica flora brazileira não se cansa de ostentar suas maravilhas proporcio-

nando á medicina, tantos recursos therapeuticos para debellar o morbus.

Existe nas florestas uma arvore corpulenta—o Jatobá— Hymense courbaril,

LÍQ, de lenho resistente, propiio para coastrucçoes civis, cujo tronco, em seu

âmago ou parte medullar, contem em abundância um liquido natural —seiva

—

que o povo denomina «vinho de Jatobá» pela sua semelhança com essa bebida,

tendo o mesmo aspecto e densidade. Esta seiva de Jatobá é de grande valor

medicinal, actuando de preferencia sobre os órgãos digestivo e pulmonar . Em
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lodosos casos du anemia, fraqueza geral, inappK-tencia, di^jestío difficil, pouca

disix)siçá.) para o trabalho, bronchitcs chronicas, tosses rebeldes, a seiva de

Jat)bá usada aos cálices de três a quatro vezes por dia, produz resultados admi-

ráveis.

Na occasiáo das derrubadas, esse vandalismo praticado commumente por

todo o paiz, que se despoja p juco e pouco de sua immenia e exuberante floresta,

muitas pessoas munidas de vasilhas váo postar-sc na orla da matta a espera

que o machado ao cortar um Jatobá, descubra no centro do madeiro a salutar

seiva, quj levam ojutcntci para cas;i, na certeza de conduzir o b<jm remédio para

curar a palidez do filho ou a cachexia do esposo.

Os derrubadorcs sáo atormentados p(3r tanto? pedidos de pessoas que vem

de longe a procura da seiva de Jatobá, cuja tiuiia curativa passa de treraçáo

cm geração, que a traJiváo conserva intacta como um grande remédio que tem

causado curas assombrosas.

Indivíduos que não comiam, dormindo mal, sentindo fraqueza geral, sobre-

tudo nas pernas, cansando-se ao menor movimento, com a bocca amargosa ao

acordar pela manha, nervosos c desanimados, cora o uso da seiva de Jatobá

durante ás refeiç<'>es, um calLv de cada vez e" outro á noite, todos esses

symptomas alarmantes foiam cedendo e em [uma quinzena já se sentiam outros,

agora fortes com bom appetitc, bem humorados, alegres e aptos para o

trabalho.

Esta seiva tem em .solução natural uma resina, principies amargos e

matéria extractiva tónica
;
por isso se explica o seu effèito salutar^ nas dys-

pcpsúis pela parte amarga e toniai e nas bronchites pela resina, que age tambom

favoravelmente nas moléstias da bexig-a. A casca de Jatobá em infusão é usada ás

chicaras de café por dia, três a cinco, é o melhor remédio para curar o catarrho

da bexiga e a retenção de urinas, facilitando pela sua acção diurética a sahida das

arôas. Em Mimoso ha i;inta dessa arvore que os extractores de seiva perfuraram

duzentos e cincoenta arvoredos por meio do trado e arrolharam os orifícios, de

modo que teem sempre fresca e bem guardada a seiva de Jatobá, na quantidade

que se queira. Ninirucm terá o direito de se queixar da falta de material, que ha

em abundancúi.

Em tixlas as mesas cila teria o seu logar de distincçáo como uma bebida

natural, pura, sem álcool, preparada p>ela naturez;i, não sofirendo a acçáo do in-

dustrial, nas suas f.ilsilicaçóes, que s'^ visa o interesse, pouco se importando com

o mal do próximo.

Em vez do vinho mystificado que vac irritar a mucosa do estômago, dos

licores que corroem, deve-se preferir a seiva de Jatobá que poupa o ocgâo diges-

tivo e traz a saudc e o bem estar. As .senhoritas fracas e pallidas. que .s.:
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alimentara tão mal, eucoutrani nessa seiva o seu melhor remédio para se t(3iúticar

c viver contente, achand;) prazer na vida.

Conheço muita gente que tem tirado o melhor resultado de seu uso

;

receito sempre com o maior proveito e considero-a o mellior digestivo e o mais

enérgico tónico, porque regularisa as funcçôes gástricas c intestinaes.

Penetrai nas casas de campo c lá encontrareis ao menos uma garrala de tão

ulil remédio que a dona de casa guarda com veneração, porque ali está o verda-

deiro medicamento para curar o filhinho adorado, o esposo querido ou o pae

amigo.

Esta gente não procuraria com tanto empenho uma droga sem valor; esta

fama tradicional é a prova de seu mérito real e de sua edicacia na medicina.

O Brazil, que possuo a mais variada flora, de nome mundial, ainda importa

tantas drogas que poderiam perfeitamente ser substituídas pelas indígenas de

mais effeito e energia. Quanta-, hervas curativas abandonadas pelos sertões, só

conhecidas dos hervanarios que alcançam prodígios de sua acção medicinal,

mas desconhecidas pela sjíencia, que muitas vezes na cabeceira de um doente

notável cruza os braços, implora um.i luz, um auxílio, mostraudo-se impotente

ao lado da pharmacia moderua, do serum, do soro, das vacciuas etc, porque

não sabj que a luTva, qu: a seiva, que a raiz, que vivem na5 encosUis das

montanhas poJiam salvar muita existência útil, allíviar soffrimentos atrozes.

Dr. |. R. MijNTEUiO DA Silva.

Galeria

MARI.VNNO PROCOPIO

Mão grado os empeços que sç têm antolhado á A Lavoura na procura

de dados necessários á biographia dos que se tornaram, por suas obras meri-

tórias visando o engrandecimento agropccuario, credores da sua benemerência,

vai ella pouco e pouco dando execução a tão agradável quanto patriótica tarefa.

Assim, têm sido, nesta secção, estampados os retratos, entre outros, de

Frei Leandro do Sacramento, Mauá, João Pinheiro, Campos da Paz, D. \'eri-

díana Prado, etc, acompanhados dos respectivos textos onde são postos em

relevo os serviços consagrados directa ou indirectamente á agricultura nacional.
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Chega a vez, a^'ora, de mais um dessji bciiemiírito'., Marianno Procopio Ferreira

LigJ, qu-*, cimo se vai ver, foi um do? espíritos de mais largo descortino de

seu tempo, um verdadeiro vidente cm cousas agrícolas.

Quem se der ao trabalho de respigar o acervo de decretos do anuo de ií/>4,

achará sem duvida o de n. .13:5, de 9 de outubro, cujo I5 4", cláusula II,

obriga a Companhia liiLio c Ininxl,i.t a ftinJ.ir c custear iimacscolx agri-

Cí4j ^J^•í•.I./J wi mnl.íes Jos mcllunes ihs/i/jí/o.v ^it gcncro.

Na.li d.- evtraordiuirio achará o b-nevolo leitor nm linhas acima gryphadas

se lhe não adiautarm >s desde já que a Companhia Uni.uj e Industria era uma

cmpreza exclusivamente de viavái>, como deu prova irrecusável disso a estrada

macadamisada de Juiz de Fora a Entre Rios e Petrópolis, e que a

cabeçi dirigente da mesma Companhia, a sua alma, a sua vida, era .Marianno

Procopio

.

A inclusão daquella clausula, taxativamente obrigatória, da creaçá<j de uma

escola agrícola; aquclle compromisso de não pequena responsabilidade que

ia pesar sobre a L'nijo c ínJiísIrh que visava (ins tão outros, dizem todos,

foi tudo obra generosa e patriótica do seu genial pre>idcnte, homem feito para

os grandes emprehendimento?, para os culminantes surtos de oude divizava ao

onge os elementos básicos, segupjs e indispensáveis para o êxito completo do

no3so paiz no grande concerto das nações.

I'llc via que a uos5a riqueza, prospciidade e bem estar dependiam exclu-

sivamente do amanho da terra intelligentementc feito, do arrotear da gleba

convenientemente conduzida, como ia acontecendo com certos paizes que ellc

bem conhecia .ic vim, e, por isso, querendo entrar com um forte contingente

para a crystallisavâo dos seus elevados ideaes, avocou á Companhia que crite-

rio5;imjute dirigia a execução de uma medida tão promissrira, do cmprehen-

dimento mais serio que até então se havia feito no sentido de se dotar o paiz

com uma instituição^ de ensino agricola, na altura das necessidades do mo-

mento.

E a Escola .Vgricola de Juiz de Fora teve a sua inauguração no dia 24 de

junho de líVx), honrada com as presenças de S. iM. o Imperador, da Augusta

Familia Imperial e de muitas pessoas gradas das então Províncias do Rio e de

Minas.

A •' Revista .Vgricola » do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, re-

feriuse longa e minuciosamente ao facto, e nella colhemos os dados com que

pennejamns o assumpto.

O (im da alludida Escola era formar, por melo do ensino theoricoe pratico,

lavradores com 03 conhecimentos suflicienles para dirigir estabelecimentos agrícolas

quer como proprietários quer como administradores.
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O ensino abrangia a agricultura em geral e as sciencias acccssorias, a theoria

e a pratica tanto das culturas geralmente usadas no Brazil, como da creação c

aperfeiçoamento das raças de aniraaes cavallares, bovinos, lanígeros, suinos, ctc,

a economia e a escripturação ruraes

.

Os trabalhos práticos tinham logar em uma superticic de 72 hectares, onde se

topavam terrenos de natureza a mais variada, com o que procuravam demonstrar

tanto as vantagens dos instrumentos agrários aperfeiçoados, como a restituição da

fertilidade do terreno por meio de diversos adubos.

Accresciam ainda as machinas e apparelhos para o tratamento, preparação

e acondicionamento dos productos agrícolas e a criação de animaes úteis tendo por

escopo provar á evidencia as vantagens dos cruzamentos e da alimentação methodica

para se chegar a fins especiaes, se não também facultar aos lavradores visinhos os

melhoramentos das raças do paiz.

O numero de alumnos, que não deveria exceder de 60, comportava 20 orphãos

de pae c mãe ou desvalidos de meios^ que seriam recebidos gratuitamente.

O ensino era feito em três annos.

A obra meritória de Marianno Procopio, attenta a sua capacidade adminis-

trativa c a confiança que inspirava ao meio social em que vivia, seria de longa dura

se assim fira n sua vida ; mas, desgraçada e prematuramente arrebatado pela

morte, poucri ou nada sobreviveu ao seu desapparecimento a Escola Agrícola de

Juiz de Fora

.

« A Lavoura » estampando o seu retrato, presta, ainda uma vez, as suas mais

altas homenagens á sagrada memoria do grande e piitriota brasileiro que foi, por

todos 03 títulos, Marianno Procopio Ferreira Lage.

A LAVOURA NOS ESTADOS

A cultura da canna ds assucar em Maranhão

PAZEM)A «JOAQUIM AKTONIC», MlKICiriO tE CllMAKÂEf, ISTAIO EO MAI5.AI<ii:A0

Em dese mpeiiho dos í:er\i<,cs da liiíj-xiltria Agrícola deste distiitto, da qtuil sou

ajudante, tenho tido diversos ensejes do \isitar a Fazenda cJor-ciuiiii Anti nio», a

segunda mais importante do Estado ; e como serão interessantes aos nu us leitores

darei abaixo algumas inloi mações sobre a sua cultura.
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Cumo jil tivo oc«asi.\o do ruforir a cultura da caiiiia do asisucar ivinvsoiita

a grandi! lavoura do Marauhio o osU Fazuiida ó uuia das |)oucas prusijoraa

e i|uo oiiii>r-ga as inodonias praticas agrirulas, suiido o s.'U trabalho bastaiito

racional.

l\ preiiá.» lembrar quu a " J. Aiitoiíio" deve a sua prosperidade ao espirito superior,

intelligente o iiislruido d > s«!U oporoso gerente o toro;iol Alexandre Viveirus, quo a

outras virludiji r.uiue a dj tor gra.ido pratica de administrai^ do fazendas ; basta

Ijmbrar qua ollo a adquiriu trabalhando 11 aniios no seio da lavoura adeantada de

S. Paulo ; mesmo aqui uo E-ttado dirigiu a U^iiia Caslello duranto seis annos ; de

modo ipiQ ò p/rfcilo conhecedor das pr.iticaà agi'icjlas racionai'S.

Terrenal.— Sio, na su.t maioria, constituídos de paúcj, que sao em Ma-

ranhão as mais ricas terras para a lavoura, especialmente para a cultura da

cainia ; nada conheço qu.' lhe leve vantage ii, nem ns aTimadas terras roxas do

S. l'.iulo.

A Fazonda |>o^ue cerca de 500 het-tartw de pude* ; os quaes tem ás vezes consi-

deráveis extcnsõas tanto de suporlicie como de pro fui;didade ; o elemento prrdomi

nanto destas terras é a mati-ria orgânica do origem vegetal, uma verdadjira lurla,

que o ar e o fogo, atravez dos ânuos tem translormado nas mais ricas terras

<le lavoura ; e'.iconirain-sc como elementos do combinação ora a argilla, ura

a silica.

O "J. António» faz parto do feracissinw valle do 1'cricuman
;
para dar aos lei-

tores uma idéa da uberdade de suas terras, lembrarei que ollo tú:ii uma extensão dc-

CO hect iras, em qu! se cultiva canna ha GO aunos ; observando-sc ainda que antiga-

mente a su.i lavoura regia-so pela rotina ; s<'> muito ultimamente quo cila passou a

ser intensiva.

RcproJuzo aqui o resultado do uma analyse feita pelo Instituto Agronómico de

Campinas, que melhor vem c.orrobttrar as minhas palavras, como também mi>strar o

gráo dú su|)erioridade do espirito do seu hábil gerente :

«Eis o que diz a analyse :

3.38* N» 1 — Terra virgem.

3.383 » 2 — » cultivada.

3.386 !• 3— > muito cultivada.

^s. 3.384

Humidade
Maicnas ciimbusiiveis e voláteis
Ac:do pbu>ph<Tito (T- Os)
rt>las.-a >« 0}
Aíc.to. ..'

Cal
Matéria j>r<.ia

10,41 "/„

::!0,7;; "o
",52 "

,.

ti.U "o
(',:5 ",0

'Ira cr s

4, '-'8 %

3.385

0,58 %
33,05 ""o

<•,';'•' "/»

0,11 »„
t',y3 ",o

Traci s

'J.02 ".,

3.380

6.84 •/.

23,48 Vo
0,30 "'o

0,1 i »,

0,0;; °,»

Tra<i«

*,*2 V.
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As terras acima são iiuiito ricas em matéria orgânica, acido phosphorico e

azoto, porém são pobres em cal e um pouco fracas em potassa.

Innumeras culturas tropicaes iiodern ser feitas nos referidos terrenos, sendo útil

juntar, para a cultura da canua uns 600 kilos de cal e uns 30 kilos do cliloreto de

potas5a por hectare.»

D','vido aos cuidados racionaes dispensados a esses terrenos, elles se tem rege-

nerado dos elementos que lhes faltavam e estão transformados nos mais productivos

solos que se possam desejar.

Dchillics sobre a cultura.— A cultura principal do "Joaquim Aiitonio'i é

a do canna de assucar para alimentar a Uzina, tendo em producção de 116 a

120 hecrates ; além desta cultura, tem em menor escala a do cacáo já bem

importante, p'issuinilii uns 10.000 pés, por irrigação, produzindo liastanle,

dando resultado anim idnr ; cultiva-se o feijão, milho, arroz, e!c., ciiltui'as que

são dos colonos.

A cultura da canna é por conta dos seus proprietários e não dos colonos, systema

muito rccommendavcl. Os seus cannaviaes são divididos em sec(;ões que tôm nomes

diversos.

Cada cannavial tem um titulo al)erlo na escriptu ração da Fazenda, levando-se a

seu debito todas as despazas de cultura, e ao seu credito as toneladas de canna pro-

duzidas ao preço convencional de 4S000, vcrilicmdo-se dahi que o custo de

producçãj de uma tonelada, nunca foi superior áquolla quantia.

Preparo do snto. — Desbravam-se as capoeiras, roça-sc o incinera-s3 o matto
;

nalguns terrenos que tom toco?, faz-se o deslocamento, operação muito simples c

ecjnomica ; cerceiam o toco com a enxada e catam algumas raizes mais fortes,

atam-lhe uma coiTente e prendem-na a três juntas do bois, que com violento arranco

arrebatam-no da terra; assisti em julho do anni passado á pratica desta opj-

ração.

Depois de desfocado o terreno fazem a aração, possuindo a fazenda bons arados

de discos, que o anno passado assisti á montagem, pois tinham sido desmontados

para serem pintados e lultrificados, pratica bastante racional e que de novo vi repro-

duzida nesta minha ultima visita ; assisti o seu funccionamento num terreno virgem,

trabalhando perfeitamente, o arador, a machina c os animaes.

O destorroamento ó feito por meio das grades de dentes e de discos.

Machinas agrícolas.— Das de campo a fazenda possue : arados de discos, grades

discos, para incorporação de adubos ; de dentes para o destorroamento ; carpideiras

Planet-Junior ; do que so deprehende ser toda mechanica a lavoura do «Joaquim

António».

Adubação.— Esta operação segue ao traballn das machina? agrícolas; empre-

gam a cal de Samambi, não extincta, vinda da vilia de Guimarães, a qual mistu-

rada com cinza, é empregada na razão de 600 kilos por hectare; a terra calcarcai

o maii importante dos correctivos de que dispõe, extrahida dos arredores de Guima-

rães, é formada de silica, detrictos vegetaes e fragmentos de cascas de molluscos em
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adcantalo ostfln -U: liftsigroç.vjílo, sua analysc deu 40,:i2 "o tle <:al (<^a O) o 1,;10 do

acidii phi>;ph'>rk'o, toiulo siilo dassificado um adubo calcio-pliosphorico, fui seu

cmprcfio iLi-oiiselhado pelo Instituto de Campinas, na ra/.;"l« de 1.500 kilos por hcctaro

jwr ter achado em 1907 suas terriís pobres era cal, a ti-rra calcarea 6 misturada ás

ciiiza-i para si-r iuccií-piiraila ao solo ; cmpivgani ainda, todas as cinzas da fabrica,

inistin'adas aos correctivos supra ; e i>or ultimo a fslnunarão verde, com feijio com-

nium, incor|)oradD ao solo antos da nora(;:'lo, obs«rvo-so porém, que este só 6 empre-

gado nos terrenos (|uo nâo tom puiien ; fazem a incorporar;5o destes adubos por meio

(la grade de discos.

Kscollnt dn KriiiriUc.— .Sii so tiram estucas para plantac.ío das caniui.^ iwvns c no

feri;o superior da planta, as quacs sSo tomadas nos melhores cannaviacs e nas me-

Ihoivs cannas ; nesta operac^io o seu gerente ó bastante escrupuloso, pois sempre

procura ter a melhor scracnto.

Variedades.— A mais utilisada é a canna Cayonna ; vindo depois a Chrystalina,

a Itnsa o a sem pello du Pernambuco; está em experiência a Itatavia.

Vtnntarão

.

— Esta plantai;;ío vem depois da adubacj.lo ; ella 6 feita cm sii/cos,

i|iio tom O, "^ia a ©."SO de profundidade, guardando a distancia do l,"'00dc ura a

outro e de l,°'20 de planta á planta.

E' feita de agosto a novembro.

Carpas.— Praticara i'sta opi;'rai;.'io (luiniln a canna está pequena e nunca menos

de T) a G ; ó cxeiMitada pelas carpiílciras 1'lanol-Jiiiiior.

Gostei do vòr nc^^ia ópoca invcrnosa em ipae ó diflicil dar-se vencimento as

hcrvas damniidias, os seus cannaviaes perfi-itamente limpos.

Irriíjação e dreiia<jeia.— E' um systcma conrl)inado, poripic no inverno as valias

servem para ascoar do solo as aguas superabundantes dos invernos rigorosos; c no

vcr"io trazem a que é necessária para a irrigarSo artificial.

O systcraa adoptado é o de infiltração ; o canal mestre apresenta no terreno a

fiVma de T, ó purtanto formado do dois canacs grandes ; tem cllc seis metros de

largura por dois de pnifundiíladc ; os canaes secundários tem um metro de largura

p;ir 1/2 de profundidade.

A irrigação i determinada pelas necessidades da planta ; de modo que ò esta

que indica o luimcro de vezi^s que se tem de pratical-a nas diversas secções do plantio

de canna da fazenda.

Colheita. — Ojmeça-sc a cortir a canna deiwis de 12 a 10 mezcs de plan-

tada.

A colheita é feita á medida que a uzina vae moendo a canna cortada para assim

sor evitada a inversão do assucar. O c<jnsurao diário da fabrica 6 de 60 toneladas, do.

moiio que 6 preciso muito esforço o actividade cia gerência, no nosso meio onde se

lida com a falta do braços, afim de se ter diariamente esta porção do que a agua

caivce.

TrdiM/wr/tf.— Conduzem a canna para a u/ina cm Decauville de tracç.ío

animal.
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Ucitdiínenlo dii canna por Itectarc

ANNOS

Médias por hectare

Cannas novas. .

.

» seccas. .

.

I'or hectare

Cannas novas. .

.

» sjccas. .

.
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A LAVOURA Ni) ESTRANGEIRO

o coopsratisrr.o agrícola na Finlândia

A cmiporai;.lo agrícola na Finlândia, aimla que muito recente, altingiu já a

graiiiio dcsonviilvimenlci, licvidn, priíiiipalnKMilc', á obra do [jropagaiula da sociedade

l'eUeivo, cun.-^liluida em ISDlt.

Ao contrario do qiio tem succcdido em outros pai/.&s, o movimento cooperativo

foi mais c<'ntrifugo do que centri|)e(o, isto 6, decorreu de uma associat;ilo central que

deterininou a encor|)orat;ão do associações regionacs.

K' interessante tarnlx-m que o movimento Toi muito mais impulsionado (lur inl<'l-

luctnaes, thooricos, do (|U0 por lavradores práticos e prolissionacs, o que niVo impediu

que as ciMiporativas organisadas assumissem o feitio c a actividade es|)ecilica, ada-

ptadas As condições do meio fndaiidi'z.

Em) 1901, a Vellcrvu organizou 49 cooperativas; em 1908 existiam 340 sociedades

cora mais de 30.000 associados, fornecendo á associaçAo cetitral cerca do 2.633.940

hectolitros de seus productos.

Isso somente quanto ao leito u seus preparados.

As cooperativas de credito funccionara segundo os principies do typo HaifToi-

íon ; om 1900 existiam 384 com 13.000 sócios.

Um banco central, fundado em 1902, preside ao movimento económico das coope-

rativas, com o capital do 4.000.000.000 francos, fornecido pelo Estado. E' o coração

do organismo das cooperativas do credito, facilitando-lhcs capitães.

A WMitrali.saçilo nio se manifesta somente nas cooperativas de creilito, sctiAo

taml>em nas diynais ; assim ó que, além do Banco Central, tem grande im])urtaiicia

a sociedade Uankkija, que se destina á com|)ra e venda do géneros agrícolas ; a

Lubor com o mesmo obnjectivo ; a Yalio, que ó o orgio central da venda da manteiga

prndu/ida pelas cooperativas locaes, o a Coopcraliva Central do consumo.

Km 1009 as quatro six'icdadas comprelicndiam 898 co<iperativas coni capitães

wvnndo por 898.000 francos o negcx;ios excedendo a .'t2. 109.000 francos.

Naquelle anno as cooperativas fnilandczns contavam 181 .500 so<'io^, dos qiiacs

33.000 p<Ttcnciam ás leitorias, 13.500 As sociedades do credit«>, (! 100. Coo ás de con-

sumo. A cifra total dos negócios era do 97.000.000, dosquaes, 27.000.000 das vendas

do pnHlucfi« lácteos, 3.108.000 pertencentes As cooperativas do credito, 52.000.000

As lie consumo o 8.000.000 As outras.
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Isso basta para indicar o díísaiivolviínento dis looperativas agricolas da Finlândia,

cuja prosperidade, dadas as condições geograpUicas, a distriliuicão da população, as

condições de clima e a situação politica do paiz, ó, realmente, extraordinai'ia.

A agricultura no Japão

A revista Tlic Aíjricidlural Journul of ladin p;d)'icou um estudo minucioso

acercada organização agrícola do Japão, rrocm-ando acjmpaiiliar as lições dos povos

de mais velha c adiantada cultura, o Japão conserva, todavia, seus moldes origi-

iiaes, aproveita a força adquii-ida de suas seculares tradições, do que resulta

constituir uma civilisação conservadora e cummulalivamento lil)eral e pro-

gressista.

Cura-sc lá a!tentamentG da educação agrícola, que começa nas escolas ele-

mentares, onde os alumnos aprendem noções do agronomia e sciencias naturaes. An-

nexas a essas escolas, 1'unccionani I .i.SCi suplementares, que ministram instrueção

agrícola mais desenvolvida e mais 118 coUegios de agricultura, de dons gráos, sendo

o primeiro de três annos, cora 28 horas, por semana, de estudo, além de trabalhos

práticos nos campos de demonstração ; e o segundo, também de três annos, divi-

dido em especialidades, que são estudadas em granjas modelos, estal)elecidas em

muitas povoações ruraes, por todo o paiz.

Em Tokio, Sapparo e Maríoka ha academias de agronomia, com laljoratorios e

laranjas modelos e por todo o Império funccionam estações experimentacs, cujos

traljalhos são dirigidos pir um depiríaraento central. Des?as estações partem

300 professores viajantes que professam conferencias e leituras pelas zonas

agricolas.

A organização associativa está igualmente muito desenvolvida. Assevera a re-

vista citada que nenhum paiz a possue mais perfeita.

As associações são de prefeitura, de condado e de viUa ; 30 da primeira

categoria, 570 da segunda c M.OOS da terceira. Para que se íncorpijre uma

associação de villa é necessário o aecòrdo de dons terços de associados, re-

presentando igual porcentagem das terras cultivadas.

Cada uma elege um representante e tjdos os representantes reiniidos

formam uma associação de condado ; os representantes das associações de

condado constituem a associação de prefeitura e, finalmente, estas enviam

delegados ao Congresso Central de Agricultura.

As associações do primeiro gráo auxiliam o governo no que se refere á

agricultura local, e são incumbidas da selecção e distribuição de sementes,

de combater as moléstias das plantas, os insectos nocivos, de fazerem cul-

turas e.xperímentaes, de montarem exposições, conferirem prémios de animação,

publicarem boletins etc.

São também cooperativas de compra o venda.
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As associat;òos cio coiiilailo e de prefeitura giiiam, ajudam e estimulam

AS de villa.

As culturas jaiwiiozas so roalisam com o mais minucioso esmero, por melo

de arados, macbiiins a|)erfeii;oadas o aduhos chimicos. A electricidade fuiieciona

já cm larga e<cala como motor agi-icola.

Da couvergencia de esforços dos agricultores, ajudado) fortemente pelo

patrocínio do governo, sHr^'iu a assonilirosa prospi-ridade agrícola do Jap;"lo,

coiuo das demais modalidades de sua vida social.

Conservação da T.adeira

A revista Et IknikU) Aijiicnld di'U á estampa um precioso estudo sobre a

conservarAo da madeira.

.V Miaileira contém approximadamento um por c^nlo de matérias allunninosas,

que se decom|M>m rapidamente, produzindo a desasgrogaciii) de suas fibras.

Para evitar essa dccomiwsii^jlo se impri'gua a madeira de sub.-iancias an-

tis*'plicas, como saes de cobre c do zinco, |)orém, a sna coiiserva<;ao, assim

impregnada, depende, nAi) si) da (piantidade do colire e tio zinco, senão

tamltcm do };ráo de fixidez ou perinaiien<-ia dos saes no interior d.i mad(>ira.

Até ultimamente só se conseguiu inlroilnzir on coMíbinar peípiena cjuaniidade

desses saes antiseplicos 1.0 Corpo da madeira ; scnilo que uma considerável parte

dellcs pcruianoce em fi'iruia de crystaes solúveis ua agna, emquanti que a parle,

combinada com a albumina, reage ou com as aguas alcalinas ou com as que estão

cai-rcgadas de acido carbónico on de cldorureto de soJio.

A medida que o agente preservativo desapparece da madeira, a decom|iosi<;ão

augmoiita rapidamente ponpie a abertura <lo seus poros se accontúa pela acção mí--

clianica da crystalisação dos saes antise|)ticos.

Para evitar esses jíiconvenientes, chimicos Ix-lgas sucgerirain iiiii |)i-occsso (|uc

prmitle a impregnação da madeii'a com saes de cobre e zinco c ao nvsmo passo

destroe a albu;'.iiiia, lixando os saes.

Nelle po<lcm ser emjjre^adas varias soluções, como sejam : solução de amoníaco

com .saes de col>rc, seji o sulfato, o carbonato, o acatato ou outro qualquer.

Solução de amoniaco e zinco, poilendo emprcgar-sc qnalqniM' de seus saes.

Solução de amoinaco de mistura com saes de zinco e tie e»bre.

Essas sohiçfJcs devem ser diluídas em agua, segundo o gráo de concentração qno

SC lhas queira dar.

. O amoniaco livre, contido na solução, dissolve a albumina, limpando as fibras

e preparando-a para mais elllcienle contacto com os aiiliseplicos, facilitando,

também, a sua penetrarão o fixação.

O cobre amuiiiacal dissolve a collnlose, formando uma snbslai cia viscosa qrM

en ibnece ao ar; o zinco amoniacal produz, mais ou menos, o me-^nio .'iVeit.,.
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Em alguns casos e para certas espécies de madeiras, quando se lhes desejara

augmeiítar a densidade e dureza e evitar que grete, o amoníaco pôde ser substitiiido

por um sal de aluminio, por exemplo, o sulfato. Neste easo os antisepticos empre-

gados cm combinação com o sal de aluminio, podem ser saes de zinco, mercúrio,

formol, ctc.

NOXieXT^KIO

Sessão Solemne da Sociedade Nacional de Agricultura para posse da

Directoria eleita para o Mennio de 1912 e 1913

Em a noite de 23 de marro de 1912, em sessão solemne para posse da Directoria

e Conselho Superior, eleitos pela Assembléa Geral ordinária de 7 de março, na qual

compareceram mais de mil sócios, entre presentes e representados por procuração,

reuniu-se a Sociedade Nacional de Agricultura era seu salão de honra, que, bella-

mente ornamentado, confundia o perfume embriagador de polychromas flores á

farta e profusa illuminação.

.lá ali se achavam altas autoridades e uma distiiu-ta e numerosa assistência,

quando, ás 8 horas e 30 minutos, o Dr. J. R. Monteiro da Silva, 2° Vice-Presidente,

assumiu a Presidência, juítificando o não comparecimento do Dr. Pacheco Leão,

Vice-Presidente em exercício na presidência, por se achar doente. A seguir o

Sr. Presidente declarou aberta a sessão, sendo, então, lido pelo Sr. Secretario o

expediente, que constou de cartas e telegramraas. Usando da palavra o Dr. Monteiro

da Silva lô o bello discurso que segue :

« Exra. Sr. Dr. Lauro MuUer, Srs. representantes offlciaes, minhas senhoras

e meus senhores.

E' cora o raaior prazer e os melhores auspícios que vemos na direcção dessa útil

associação, os novos directores que foram eleitos unanimemente pela assembléa geral.

Nomes de prestigio na politica e na administração, não é preciso relembrar que

o Sr. Dr. Lauro MiiUer é ura denodado campeão da agricultura, corao factor pri-

mordial do progresso económico da nação.

A sua dedicação pelas cousas agrícolas ellc a tem manifestado, ora presidindo

congressos agrícolas, ora ao lado da classe agraria, como seu aceriúrao defensor.

E o sou lugar de Presidente desta utilíssima Sociedade ainda vem em apoio de

seu araor pela agricultura nacional, porque na sua opinião a Sociedade Nacional de

Agricultura não pôde morrer era um [laiz essencialraente agrícola ; e mais uma vez

elle acudio presuroso ao appoUo que lii'o se fez para aceitar o cargo de presidente,

para o qual foi eleito com o voto unanime da dii'ectoría e de todos os sócios.
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Ellt! ó II II votoraiio nas quoslj'\i!s ooonomioas <lo alia monta o o s?ii lugar <i\/.

perfuiUmcnio com os som prelicailos ilc (>sta<lista cmiiii-nli', qiie conliiico as iio&!Ssi-

tJa<la< ilii nossa lavoura o os grandm rí>rai!ilicn para os sons males.

O Sr. Dr. .Migiiol Calmuii ó uma outra iiiclividualidadi! do valor c prasligio, qiio

so ti'm mostrado diMlirado pmpugiiador da agricultura. Os seu-; Iraliallios sihn'

o

cac;'n>, caiina «í» assucar, as divci-sas cnmmis-iões du (pn; dou o mais calial cumpri-

m<'iito, s&o documentos valiosos para eleval-o como um osfoi^ado h.italhador da

industria agrii|'iglca. Mo<;o ainila, os seus benuflcios á pátria já silo tantos que bastam

para dar-llic gloria o nomeada.

O .Sr. |ir. Kiliiardo (>otriin ó um nomo conhecido, activo propagandista da

pociiarla, (pic clle cj)nlii«c^! porfollami^nto, o. niVo ignora o^; segredos da /ootoclinia

.

De viu! om <|uanilo vao ao 1'rala para apalpar o sou progresso, o, voltando ao nra/.il,

vom dizor «m osplmulidas (íonfcronçias publicas o qiio obst^rvou e acons(;lhar o ipic

«levemos fazer para imitar os exemplos utois do nossos caros visinlios.

Ha pouco tempo percorreu Mitto-firosso, cuja fama do seus campos nativos

olle tratou do canhwor de perto e aimla voltou miis oníliusiasmado deixjis ipie

ot)sorvou os «eus campos esplendi los, o:ide futuramente, sara o ci-nlrj da pecuária

|)<>la tip igrapliia suava do torrono, sou cliiiia ameno o scíis campos verdejantos de

gramíneas de alto valor nutritivo.

O Sr. Or. .Manoel Maria da Carvalho é um b.ilalli i lor pertinaz, s?mprc ao l.nlo

dos liDiions op3rosos o dedicado? ao progresío d.a pátria. Oj seus conhecime.iro-!

teclinicos recommoiidam-no nos mais difllccis postos.

A nossa Sticledado exulta de sua nova Directoria, composta de individualidades

t.lo dislinctas, jl om sjrvií^oj iramorredouros X causa publica o ainda alguns occu-

(>aiido as mais elivadas po<i(;ii.3S sociaes, a Sociedade Nacional de Agricultura si5 tem

que SC ufanar e so gloriar, palmilhando uma estrada mais s:)lida, agora dirigida por

tio prestimosas personalidadi-s.

Dt>3 seus socri'tarios, o que poderemos dizer senilo todo o bem de um punhaik-»

do homens patriotas e amigos devotados da lavoura, que se sacrificam p>?lo smi

desoiiTolvimenlo, S3m outra romunerai;ao que nilo soja o progresso económico do

paiz. Nilo ha escolha entro ellcs, todos valem pelo seu trabalho e dedicação á agri-

cultura nacional.

Antos de terminar, nAo posso osqueciM- do nome do Pr. Wencesláo BoUo,

o mais amigo da .SiM-iedado Nacional ilo Agricultura, tentlo consagrado to<los

os seus osfirii)-; para a sua prospi-i-idaili, (piií nilo media sacrifícios para seu

bom nomi-.

fjiin tiMla a as.MÍdiiidade ello não abandonava um só dia as questOas qiio lho

tocavam ile |M>rto. lílle era a .S<K:iedade, ;i Sociedade era o Ilr. Bello, que vivia para

cila ij fez tudo par.i \el a feliz e nas con(li(;ões de |)oder prestar os mais assignalados

serviços á lavoura.

O siMi nomo e^lA gravado com letlras do ouro em to<los os recantos di'sla cnsa,

oiiile iNir t.uiios .iniKis mourejou, coni a iinica proinrupa<;.lo íIo bem o do progres.so.



SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA

Esta instituição tem méritos adquiridos pela sua tenaz e fecunda pro-

paganda em tudo que diz respeito á agricultura nacional, não só no seu

desenvolvimento económico, como no modo da deíeza do producto por meio das

cooperativas.

Foi de seu seio que partio o primeiro grito para a creação do Ministério da

Agricultura e foram dous do seus mais apreciados consócios que apresentaram no

Congresso o regulamento do Ministério a crear. Ella organizou dous importantes

Congressos de Agricultura, cujos delia tes occupam grossos volumes de matéria

pratica e interessante, que os estudiosos c o Governo vão buscar ensinamentos

úteis. A Exposição Nacional de 1908 foi representada na sua parte agi'icola e

extractiva pela Sociedade de Agricultura e o seu pavilhão era dos mais admirados

o visitados, pela variedade de productos, bem classificados e conservados, merecendo

muitos prémios de honra, como recompensa de seu esforço e actividade. Nas

Exposições de Rruxellas e Tiu'iiu-Roma ella prestou o seu contingente sempre para

elevar o nome do Bi^azil perante o estrangeiro, enviando um moslruario rico dc^

matéria prima, merecendo mensão honrosa e vários grandes prémios. Onde quer

que o Brazil se apresente ella está em seu posto, auxiliando as commissões e

]irocurando pelo seu amor á agrindtuia, tm^nar salientes as immensas riquezas

deste vasto jiaiz. Os iiniumeros catálogos provam o seu esforço e dedicação |ielas

cousas pátrias.

O fornecimento á lavoura de iiistrinnentos agrários e arame pelo preço quasi

do custo, tem poupa<lo ao lavrador centenas de contos de réis.

A sua sede é procurada pelos iinnistros extraugeiros, cônsules e representantes

que pi'ecizam tomar inlormações sobre o nosso paiz e sahem satisfeitos porque

encontram no pessoal administrativr> a maior lioa vontade e conliecimentos techuioos

sobre todos os assumi)tos agrícolas e extractivos.

Possue um museu agrícola importante, uma biljliotheca excellente sobre

questões agrarias. Um horto fructicnla adiantado, um campo pratico digno de ser

visitado e um aprendizado.

Confeccionou impoi'tantes uuiiijias agrícolas e diagramas, cuja acceitação foi a

mais franca possível ; e esses mappas serviram para organizar outros muitos que

estão prestando enormes serviços para o conliecimento (his verdadeiras zoiuis

agrícolas.

Na sua propaganda tenaz das cocperativas conseguiu que inuumeras dessas

associações se fundassem por todo o paiz, as quaes estão prestando os melhores

serviços.

Todos estes benefícios que bastariam para recommendal-a como Benemérita,

são praticados na mais reservada modéstia, sem os reclames retubantes da imprensa,

cuja directoria composta de 12 membros não perceba nenhuma remuneração,

traballuuido pai'a um fim justo, qual o progresso da agricultura, sem outro fim que

não seja o seu desenvolvimento. Em todos os pai zes bem organizados, ruraes, slo

acatadas até pelos Poderes Públicos que vão buscar no seu seio os melhores
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clomcntijs para seus auxiliares. liireliztniMito aqui no Brazil iiío so pensa ila mi'snia

maneira; o o desejo <1o muita gente era matar a Societlalc Nacional de AgricuUura,

como uma institui.;.V> inútil, ella quo tem feito os maiores benefícios á lavoura,

sem onerar os ojfres publieos, s<'imeute [H.'la abnegarAo de um punhado de lioimns

que t<^m |iela pátria um verdadeiro culto.

O s?u serviço ó simples, seu p,?ssjal iiperoso, iiilo ha burocracia, nem o pa() -

lorii» ; o fazoiídotro entra no cvriptori ), faz o seu pedido e sahe s;itisfeito, sem

porder s>'U precioso temp > cjin as delongas das informa(;ões e morosidade dos

despachos. Qualquer iiifiirmacilo que se procura, a parto ó attendida com prom-

ptidilo e sati-ifcita em seus int'3nto4.

Nilo era possível deixar tiin abandono uini ass')clai;.1o tSo útil o que tem

prestado os mais relevantes servii;os ao Rrazil.

lilla caminha na vanguarda, vai desbravando o caminhn, estimulando a

lavoura, a<'onselliandii o eusinanilo os proccss)3 mais pratic >s c inlclligontes para

obtcr-se o máximo da produc«;i1o c >m o menor i-sfnrço, propagamlo novas culturas,

abrindo mercados, organizando cooperativa-;, int>'r\itulci perante as companhias de

transportes para sua t:ii'ifa módica, espreitando os impostos cstadoacs, cmfim,

aginilo como representante immeiiiato dessa classe numero-a que tira do solo a

maior i-enda da Nação. A S<x-icdade Nacional do Agricultura é utiia instiiuição

radiculada no paiz que nSo pôde desapparecer.'>

Finalizada a leitura desse discni-si, o Sr. Dr. Monteiro da Silva convida o Kxm.

Sr. Pr. Lauro Múll -r a assumir a presidência, declarando-o empossado nesse cargo

e, bem assim, cada um dos Directores e tuemluos do Conselho Superior, (lara cujos

cargos foram eleitos os seguint''s Srs:

Dr. Lauro Severiano .Mídler, presiilenlc ; Pr. .Miguel Calmou du Pin e Almeila,

1" vice-presidente ; Dr. Fídu.irdo Augusto Torres Cotrim, i" vice-pre.sidentc ;
Ur.

Man<Kd Maria ile Carvalho, :i" vice-presidente ; Dr. Joiio Fidgencio de Lima .Miniti'llo,

secretario geral ; Dr. A ITonso de Negreiros Lobato Júnior, l" secretario; Dr. Bene-

dicto Haymundo da Silva, 2» secretario; Alberto de Araújo Ferreira Jacobina,

.}" secretario ; Dr. Victor Leivas, 4» secretario ; Carlos Haidino, 1" thesoureiro ; e

Dr. José Rilieiro .Monteiro da Silva, 2° thesoureiro.

Conselho Su|)erior : Dr. Chrisliiio Cruz, Dr. .Vntonio Cândido Itodriííues,

Dr. liomingos Sérgio de Carvalho, Dr. António Pacheco Lcilo, Dr. Jo;1o Penitlo,

Dr. Joio de Carvalho Borges Jtniior, Dr. Homero Baptista, bar;lo do Paraná,

Dr. .Manoel Ro Irigues Peixoto, Dr. Hodolpho Nogueira da Rocha .Miranda,

Dr. Francisco Pire< de Carvalho AragiAo, Dr. Sylvio Ferreira Rangel, Dr. José

Monteiro Ribeiro Junqueira, Dr. José C. de Almeida, Di'. .1. F. Soares Filho,

coronel Hannibal Porto, Dr. AVfredo Augusto Rocha, Dr. Joio Pedreira de Couto

Ferraz Júnior, Dr. Elias António de .Moraes, coronel Cornelio de Souza

Lima, Dr. Jo.to Baptista de Castro, Dr. Arthur flelulio das Neves, Dr. Fran-

cisco Tito de Souza Reis, Dr. Galdino António do Vallc c Luiz Felip|)e de Sam-

paio VIanna.

034 l
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Assumindo a presidência com unanimes applausos dos presentes, o Exrao. Sr.

Dr. Lauro Múller, concedeu a palavra ao 1° Vice-Pi-esidente, Exm. Sr. Dr. Miguel

Calmon, que lê o seguinte discurso :

«Ao agradecer aos illustres consócios a honra que me conferiram, designando-me

para Vice-Presidente desta benemérita sociedade, sejam as minhas primeiras pala-

vras um preito de admirarão e saudade ao espirito superior que por longos annos

e com tanta dedicação dirigiu os seus destinos, até que a morte o sorprehendeu na

afanosa tarefa.

O Dr. Wencesláo Bello deu a melhor parte da sua existência á obra de trans-

formação da lavoura nacional, om que via o fundamento estável da nossa prosperi-

dade. Foi clle, com a sua palavra vibrante e convincente, o fervoroso missionário da

união dos agricultores para a defesa dos interesses communs, prégando-lhes sem

intermittencias a religião nova, que tem proporciona lo á agricultura de todos os

paizes resistência invencível.

Confiava, primeiro que tudo, na organização da classe agrícola, sob a forma, de

syndicatos e cooperativas, assim para conseguir o aperfeiçoamento da producção, como

para coUocar por melhor preço. Talvez, por isso, não visse com grande enthusiasmo

a .acção do Governo applicar-se mais em crear apparelhos burocráticos do que em

fortalecer e propagar a iniciativa dos lavradores, que procuravam congregar-se com

taes intuitos.

Aliás, bem sabia que do concurso de umas e outras medidas, sem que umas

prejudiquem as outras, é que depende, aqui como era toda a parte, o progresso da

agricultura. Mas doia-lhe sentir que a missão da Sociedade Nacional de Agricultura

não era devidamente apreciada pelos poderes públicos, desde a fundação do Minis-

tério, de que fora ella mão provida e desinteressada.

Não desfalleceu, entretanto, nos seus esforços, confiante na força das idéas que

pregava. Vi-o, cheio de ardoroso zelo, proclamar :

« As reuniõas da classe ganham prestigio e força dia a dia em todos os paizes.

Os dirigentes sabem que não se humilham e amesquinham, antes se elevam e se

illustram, pedindo-lhes conselhos, utilizando as suas luzes e assim fazendo-as

cooperar pela intelligencia na direcção do paiz ; sabem (]ue fazem obra útil o dura-

doura quando se inspiram era seus dictaraes, pois que essa obra terá para alicerce a

solidariedade dos interesses públicos e poderá registrar que elles souberam sentir

e agir com a alraa nacional.»

Ura grande estadista do Iraperio, o Visconde do Uruguay, não se pejou de con-

fessar cm 1863, tratando dos interesses da agricultura :

« Quaes tèin sido os auxiliares do Ministro do Império nosso importantissimo

rarao? A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, sociedade de particulares,

cujo zelo contrasta com seus minguados recursos ! E mais nada. . .»

Poderia renovar-se a pergunta : até a creação do Ministério da Agricultura,

quaes foram os auxiliares do Ministro da Industria no tocante á lavoura ? Única e

exclusivamente— a Sociedade Nacional de Agricultura.
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N5o so foiítam os sorvidos |x>r ella prestados desdo a sua fiinda<;^, sobrelevando,

porém, a IimJos, haver consii-Ruido attrahir, para os lavradores o para a agricultura,

o devido rcsjKMto c altenrao p<'r parlo da opinião o dos poderes pulilicos. Em 1903,

rcforindo-mo aos resultados da sua arçSo, observava : « J4 é muito para receber en-

cómios ter conseguido i-otirar a pobro lavoura do pn-cario pajKil de engiiitada.presti-

giando-a e clovando-a A altura de uma digtia o nolirn profissilo.» Pormitii, porém,

que relemlire, summurianiente, algumas conquistas (jue attestam a ofTlcacia dos seus

esror(;os : as leis o regulamentos sobro syndiraU» proflssionaes o cooperativas ; a

isen(;Ao di- impostos aduaneiros para os materiaes e utensílios da lavoura ; a resti-

tuição das despesas com a importa(;ao do animaes repriMluctores; prémios de ani-

inat;ao aos agricultores e iudustriacs ; o Ministério da Agricultura ; a reuniJlo do

Congressos Agrícolas o exposiçi>3s; as leis que protegem os salários dos trabalha<lorC3

agrií-olas; o apparecimento do sociedades congéneres e do revistas especiaes; a

distribuição de plantas e s»,'mentcs ; a proi)ag;inda, por meio de publicações o confe-

rencias, dos melhores processos do trabalho agricola, de novas plautas úteis e dos

meios de combater doenças e i)ragas ; a manutetiçio do horto da Penha; omfim,

ter mandado ao Oriente uma commisslo para estudar as culturas tropicac^, a qual

denunciou, em tempo o perigo que ameaçava a nossa borracha. Ha, (wrém, uma lei,

flructo da propaganda da Sociedade, que por si só lhe acarreta a gratidão nacional.

Rcfiro-me ;i lei que abolio os impostos interestadoaes, os quacs, sobre compromet-

terera a existência da feiieração, neutralizavam, com restringirem o mercado

interno, a compensação que p<^>diam os agricultores retirar do proteccionismo

aduaneiro.

Relevareis que abuse da vossa condescemioiícia, mas ó força honrarmos A me-

moria da(|uelles que, com tamanha abnegai;áo, souberam servir á causa da lavoura

a mais nacional do todas as causas. Faço-o com tanto mais prazer quanto podcri

servir ile i;siimuIo aos que pretenderem interessar-se pelo futuro da nossa pátria ;

pois, na(]uella, acharlo matéria oiido muito se podem illuslrar, com a certeza de

farto reconhecimento. E nao sorã.o demais os que vierem para a cruzada
;
que raros

paizcs andam, na espécie, tilo trabalhailos [jor difllculdades naturaes, e desprovidos

do elementos de feliz êxito, como o nos-so : desdo os meios ile transporte, leis e regu-

lamentos aciTca de credito, terras, aguas, minus, llorcsUis, caça, pesca, ele, etc.,

até á obrigatorio<lade do ensino primário, condii;Ao essencial do todo o progresso

humano, e, maiormenie, da classe agricola.

Honra vos seja, Wencosláo Bello, quo soubestes arrostar dilTicuidades insuperá-

veis o realizar tio vasta obra ! Havemos de vos seguir os passos e continuar a vossa

tarefa. DUso ó (jcnhor o eminento estadista quu (juiz hoiu'ar a vossa memrria o esta

Bocioilade, aceitando subítituir-vos. A sua presença nesta casa é a melhor recom-

pensa do Vosso esforço, |>orquo tereis como succcssor um homem de governo, que faz

o sacrifício do trazer & Sociedade o concurso do seu prestigio, para que nio esmoreça

na sua mÍ5s.io, confiante, como viis o fostes, na acçAo dos pardciilares, sem a qual

nio podem vingar as instituições demot:ratica3.
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São as idóas queV. Ex., Sr. Presidente, manifestava na reunião do 2° Congresso

Nacional de Agricultura : «A obra maior a fazer para a agricultura, como para

tudo quanto diz respeito ao progresso e á liberdade de um povo, reside nas próprias

instituições, reside nos próprios elementos populares, e a agricultura só poderá ser

grande, ter na representação da vida nacional o papel que lhe incumbe, se cila o

quizer, se se reunir, como ora se reunc aqui, o tomar a si o indicar e o exigir a reso-

lução dos problemas que llie são pertinentes, para que os poderes públicos, guiados

pela orientação pratica, pela força cfrccliva que ella representa na economia nacional,

\ uivam os olhos para essa esphera de acção que é bem mais proveitosa do que outras

muitas que por vezes os preoccupam.»

Nessa época, com as responsabilidades do poder, aíBrmava que <'me sentia Ibliz

em ter como programma a continuação do programma do meu antecessor», isto é,

oa preoccupação constante de envidar os maiores esforços em pi'ól do desenvolvi-

mento económico do paiz". Assim que me pronunciei, então, solsre a obra de V. Ex.,

no Ministério da Industria. Posso, pois, sem constrangimento, collaborar com V. Ex.,

nos trabalhos desta casa. Um mesmo sentimento nos anima e nos une no desem-

penho dos cargos que nos são confiados : a grandeza económica da nossa pátria.

Mas haverá talvez quem julgue extranho ver collocado um militar á frente de

uma sociedade de agricultura, e não faltai'á maldoso que classifique a escolha de

fructo da épcca. Não prcciza \. Ex., de quem o desengane, que todos reconhecem,

como qualidade maior nas associações, a única que lhe veio da profissão — a disci-

plina. No mais é V. Ex. militar cujos idéaes harmonizam com o sentimento nacio-

nal : oO jinmciro desejo, a piiweira aspiração, dizia V. Ex. em 1908, de um Con-

gresso de Aniicidlura, nãn pôde ser oídra que não a aspiração da paz no con-

tinente.

i'Sem duvida, os próprios agricultores, pelo sentimento de pati'iotismo e de sua

segurança individual, não podem querer que a nação se desarme, se desapparelhe

dos elementos indispensáveis á sua defeza, o que poderemos querer é que, fazcndo-se

isso com o máximo cuidado e com a máxima vigilância, a politica do nosso paiz seja

uma politica de paz que a guerra não seja para nós senão uma eventualidade de

defesa, nunca uma propensão ás aggressões.»

Não pôde haver maior garantia para a prosperidade da lavoura do que a pratica

sincera dessa politica. Estamos convencidos de que assim o fará V. Ex., e a prova disso

temol a , na demonstração que acaba de dar a esta .sociedade, que não ó senão um
Congi-esso permanente de agricultura, tomando pos.se do cargo para que íôra esco-

lhido antes de convidado a dirigir a pasta das Relações Exteriores.

Para os que conhecem de perto S. Ex. não haveria mister invocar essas mani-

festaçães publicas, que são, a bem dizer, a expressão natural de ura temperamento

ao qual se atribuiriam, com proprioíhide, as palavras de Napoleão, recentemente

lembradas por Hanotaux: ('.\ nmderação é a base da moral c a primeira virtude do

homem ; sem ella, o homem não passa do ura an^mal feroz ; sem ella, jiódc existir

uma facção, jamais um governo nacional."
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Asseguro, aiirla uma ve/, a V. lix., -Sr. Priisidoiito, e aos meus collegas da

Sociedade Narioiíal d.; Ai;riciiltuiM, quo fan'i r|ii.iiito cm mim couber pela sua pros-

IMjridade.»

Ao terminar, foi S. \í\. vivamoiito nppiautiido.

lím seguida o Exm. Sr. Presidente, Ui-. Lauro Miiller, pronunciou um elof|uente

discurso (|ue mais uma v-z vem patentear n - i\ v.iln' himIh-íh.

liis na integra o que disse S. i^x.

II Quiz a bonovolcncia unanime dos vut')s rcctibidos na cleii;ãu da presente Dire-

ctoria dar-mo lr.itisfi.'ron<-ia do |)ost) honorário que m ; fora generosamente confe-

rido outrora para a efTrtividadi; da presidência qii ; tenho a honra do assumir.

Obedeci, aceiliindo, aos desejos dos mais dedicados ssrvidores desta sociedade

quando ainda nu nSii cabiam no governo as responsabilidades (pie hoje carrego,

num e^forl;o que a mim, mais (pio a todjs, faz sijlTror e sentir a falia do grande ho-

mem (|ue o Urasil pi-rdeu. Nao fosse essa circiimsíaiicia c a de estar expresso nos

votos enviados pelos nossos consócios a desigiiai;flo do meu nome, e eu vos teria

pedido agora dispjnsi da honra, qu.3 accumula afazjres superiorej á inirilii bji

vontade.

.\ obrigai;ilo contrahida ma cassou, porém, o direito á escusa, e o exemplo da-

quellcs Brasileiros do rija tempera, que saliiam dos conselhos da coroa o vinham,

por vezes, ain la co.ii a sua farda de ministro, ás sessõjs da Sociedade Auxiliadora

da Industria .Nacional, me estimulou a coragem para vos dizer, profundamente agra-

decido, o animo <x)m (pie <iqui venho ser o vosso companheiro no trabalho desta

casa.

.Nella so nSo p(>dc entrar, agora, sem a viva e saudosa recDrdaçio de Wciiccsláo

Oollo, tJo precocemente roubado á amizade de quantos o conheceram e á conside-

ra<;Ao ojra quo uma actividade proba c capaz aureiila o nome de servidores dedi-

cados do bem publico.

E' a sua grande falta attcnuada pjla deJicida DirecUjria qu3 hoje se retira,

quo nos cabe supprir, ligando o passado que esta sociedade leve ao futuro que o

interesse publico lho devo destinar, por um trabalho collectivo e desintorcísado

que climinií reçoMVOnc;ões, para adquirir a convergência de toilos os esfori;os em

uma obra a quo nenhuma outra excede cm patriotismo. Do cmi>enho que fazeis em

alcan(;ar esse desUkratum vejo clara a prova nos companheiros que me destes na

Diriicloria e no Conselho Superior quo elegestes.

Destie o meu sul)stituto immedialo, cujos servií^is á agricultura estão [toe actos

registr.idos na histori.i de seu Muiisterio, qii •. a lis^i diw vossos eleitos, sem exce|)<;ão,

90 com|iõo de amigos dedicados da prixlucção nacional, dispostos a bem servir aos

seus sujicriores interesse-s.

Oim ellcs, coinvosco e com as sociedades congéneres, amparadas lá f('>ra pela

opinião publica o os seus orgAíJS na imprensa, cuido eu que conseguiremos coordenar

a iniciativa particular com a ac<;Ai) dos poderes públicos na obra eommum de aper-

feiçoar O desenvolver o trabalho agricol a do nosso território.
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A eíHcacia desse propósito depende, como a de todas as obras de valor funda-

mental nas socidades humanas, da persistência dos que a emprehendem e da

continuidade dos que lhes suceedercm. Não sei se essa teimosia consciente terá entre

nós tantos servidores quantos são os capazes de deslumbrar a opinião com a<'ções de

enthusiasmo fugaz, mas fio que os interessados no êxito da nossa nacionalidade se

ajuntarão sempre, como aqui agora o fazemos, para cambater a inconstaneia, que

ó, nos povos como nos indivíduos, uma das manifestações mais visíveis de incapaci-

dade para se dirigir na vida.

Felizmente, na esphcra <lo acção que oi'a nos incumbe, a tradição brasileira 6

rica de ensinamentos, nas lições que nos deixaram entre outros mais modernos, a

Sociedade Auxiliadora, a que me referi, fundando em 1883 a primeira escola agrí-

cola do Brasil ; o Instituto Fluminense do Agricultura, sempre tão empenhado em

favor do ensino agrícola c na fundação de fazendas experimentaes; o Instituto Bahiano

de Agricultura a cuja iniciativa se deve a creação da Escola Agrícola da Bahia; a

Sociedade Auxiliadora, de Pernambuco, que conta uma grande messe de ser-

viços á lavoura daquellas regiões ; e outras instituições semelhantes, para não

fa liar das mais modernas, espalhadas por todo o território nacional, e nascidas

principalmente dos idcacs o da actividade crcadora da Sociedade Nacional de Agri-

cultura.

Reencetando a obra das suas predecessoras, esta Sociedade teve a fortuna de

attrahir para a Agricultura c industrias connexas a dedicação patriótica dos Brasi-

leiros, aqui e nos Estados. E' a sua obra mais gloriosa ejecunda, porque importou

cm nobilitar o trabalho humano, numa esphcra pratica em que elle deve merecer os

cudiados mais carinhosos dos que se interessam pela felicidade pessoal dos seus se-

melhantes e pela prosperidade estável do seu paiz.

Entre as obras que para isso contribuiram, além das de publicidade que tamanho

éco encontraram sempre, poderíamos recordar os congressos nacionaes de agrieul-

cultura de 1901 e de 1908, onde se reuniram as maiores notabilidades da nossa clas-

se agrícola ; as conferencias assucareiras da Bahia, do Pernambuco e de Campos,

que foram asscmbléas de especialistas notáveis; a Exposição Internacional de Appa-

relhos a Álcool; o Congresso de Applicações do Álcool, a fundação do Syndicato Cen-

tral de Agricultura, as exposições regionaes nesta Capital, ás quaes correspon-

deram outras em vários Estados; os serviços de distribuição gratuita de plantas e

sementes, a propaganda do álcool industrial, a fundação do aprendizado agricola

annexo ao Horto Fructicolo da Penha e outros serviços entre os quaes sobreleva o de

h aver estabelecido, com as suas co-irmãs dos Estados, uma conformidade de senti-

mentos e de propósitos capazes de crear cxpontaueamente entre ellas c a Sociedade

Nacional de Agricultura, na actividade que lhes incumbe, o mesmo ne.xo federativo

que a Constituição creou entre a União c os Estados.

A' felicidade de haver conseguido tantas realidades, addicionc-se o cie ver creado

o Ministcria da Agricultura, órgão oITicial que a Sociedade Nacional sempre consi-

derou indispensável á reorganisação racional da nossa lavoura, e o Governo daquella
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óptx^a solicitou ,i'i Coiigrcs-;) .V.u-ioií.il, c.oin a cs|)odali-<a'u'io iKiiv^ÂS.iria na ailminis-

tr.içAo piil(lic-a A siipi-riíitcnilciiria do iiossn (le'«onvolviinonti> agricola.

Cpcadoqiio foi osst! ili'p:irtaraoiito ili! a>lmiiiistrai;.'io foloral, irapõ>so agora ás

socii!<ladc3 agrícolas o dovcr do coiijiigarom os esforços privados o dosintcrossados

quii ri,'pri'seiitani, com as adininistraçócá publicas. Seria a liqio dos outros povos, so

nilo fosso bastanti) a nossa própria tradição. Nai|ii.!lli'S o duiitro du nosso próprio

iroiiiiiioiilu, o cxuiiipli) do WashingtJii apostolando a fundaçJlo das soinu ladcs agrí-

colas u presidindo á primeira doniro ullas, foi um diis «'Icmontos croadoros da actual

o ailmiravul iirfraiiizaç.lo norti;-ami'ricaiia, <|Ui! cm todos os paizi>s do contiriontc, tom

croaç'ôcs sjiuflliantus, como bjm facllmcnto p >i|iTÍam'»s obsiirvar ontro os nossos vi-

sinhos mais próximos.

Fallaiido para esta asso.ubléa, bom soi (piú ó escusado recordar esses e os exem-

plos que nos forneceriam todos os paizos da Europa, onde, sò para citar um dos me-

lhores, a Bélgica, possuo seis mil associaçòes, alóm doícirculus dos lavradores.

Para ([uo uma sociedade possa ser bom governada nao basta crear e prover os

cargos do sua governai;!lo : ú mister que haja consci 'iicia collectiva. Eila é tJd in-

dispensável aos governados omo aos governantes. A estes, com um apoio irapre-

sciudivel á delegaçio que exercera ; áquelles, para a consecução dos seus destinos.

A ausência desse sentimento coUectivo daixi aos que querem governar co.u re-

ctidão e acerto, sem o exacto conhecimento das aspira^.-ô-ís o interesse dos gover-

nados; c mutil.l 08 direitos que tem estes a cullaborar na adininistraçilo dos seus de-

L-gados. O abandono do espirito ile associação, quií unifica sentimentt^s c interesses,

seria por isso, n;is sociedades mixlernas, um attcntado á civili/ação.

Estimuial-o 6, ao contrario, o empenho dos pensadores o «los Governos que bem

sabem quanto ó lieleteria a dispersilo dos apathicamente conliantes nos governos

providenciae^.

Crear centrw onde os interessados communsse remiam para estudar as soluçAas

de caracter geral necessárias aos trab.ilhos do que são órgãos, esclarecendo u

realizando aquillo que individualmente seria impossível a cada um ; solicitando dos

poderes públicos as providencias quo o estudo mostre capazes de benefícios públicos

o auxiliand<>- >s, quando fór caso, na execução dessas providencias, constitue acto do

indis*'uiivel utilidade.

E' o que pretendeu o pretendo a Sociedade Nacional de Agricultura, no seu

projKísito do ser, dlre<:tamente e por intermédio das associações congéneres, um órgão

dos inteivsscs nacionaes ligado á lavoura e ás industrias que lho são connexas. O seu

esfon;'» se fará sentir, cm geral, no cnqienho de fomentar a prosperidade agricola,

nos seus interesses dentrií e fora do pniz o, particularmente, na sua coUaboração

para attcnuar as dilllciddades da vida no nosso território, procurando diminuir o

cu>to da protlucç"*o e as despezas exorbitantes que rccahem sobi'e os nossos pro-

diictos antes de chegarem ao consumidor. Para csso nobri*. intuito, secundando a

acrio oflldal e estimulando a arr.lo privada, a Sí>riedade procurará, na experiência

dp outros povos já grandemento adaptados ao nosso, jwlo patriotismo do Congresso
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Nacional, uas orgaiiiza(;õ3s de syndicatos, de mutualidadc c cooperativas, os recursos

que as classes productoras e os consumidores crearani no mundo para remover os

excessos das despezas internisdiarias.

l'.\ra o exercicio dessa funcrão do incontestável vantagem publica, as sociedades

agrícolas, compostas de pessoas ligadas á lavoura c suas industrias por interesse ou

dedicação voluntária, parecem naturalmente destinadas. Assim pensam os com-

panheiros que me fizestes a honra de dar, as^íim suppomos que pensarão os que,

polo nosso território af('ira, trabalham pelo bem e;tar de suas faniilias e prosperidade

económica do nosso paiz. Com elles todos estou de coraçio, animado pela bondade

confiante com que nos chamastes.

Em meu nomo c no dos meus companheiros, a,graileço ás autoridades, Exmas. se-

nhoras e cavalheiros que nos honraram com a sua presença ; cumprimento á

Directoria que se retira pelo serviço que prestou, assegurando aos nossos consócios

da Sociedade Nacional de Agricultura que a consciência de iniciar hoje ura trabalho

collectivo de interesse nacional é a pi'imeira e a maior das recompensas dos que

ficaram devedores á honra dos suifragios que recebemos agradecidos e obedientes.»

As ultimas palavras de S. Ex. foram cobertas por uuia salva de palmas.

Em nomo do Conselho Supei-ior fallou o Sr. Dr. Carvalho Borges que,

enaltecendo os méritos de cada um dos membros da directoria empossada, agradece

em nome do Conselho Sup3rior, a escolha dos seus nomes para toaiarem parte do

mesmo Conselho, cmprehendcndo todos os seus esforços em prol do engrandecimento

social e da Lavoura Nacional.

O Dr. Castro Barboza, e.n nome do Club ã^ Engenharia, saúda a directoria

empossada, salientando o papol proeminente que a Sociedade Nacional de Agricultura

tem afTi-ontado no desenvolvimento da industria agrícola.

Logo apijs, o Exmo. Sr. presidente, d('|iois de agradecer o comparecimento dos

que honraram com suas presenças a posse da nova dircctoiúa, declara encerrada

a sessão.

Encerrada a sessão o Dr. Monteiro da Silva convidou as pessoas presentes a

tomarem uma taça de champa.gne, trocando-se nesta occisião varias saudações.

Tocou durante a festa uma banda do Corpo de Bombeiros, que com mestria

executava musicas agradáveis.

Entre as pessoas presentes pudemos notar as seguintes :

Tenente-coronel James Andrew, representando o Sr. Presidente da Republica
;

almirante Belfort Vieira, ministro da Marinha ; Jovita Eloy, pelo Sr. ministro da

Fazeiula; Euclydes D. de Moura, pelo ministro da Vi&ção ; capitão Arthur Júlio

Alvares Jordão, pelo Sr. ministro da Cnnrra ; E luardo Cerqueira, pjlo Sr. ministro

da Agricultura ; capitão M. Fonseca Galvão, pelo Sr. ministro do Interior; Júlio

Barbosa, representando a Mesa do Senado; Dr. J. Dunhara, pelo Dr. Paulo de

Frontin ; Américo de Lima e Castro, pelo Sr. Dr. Chefe de Policia ; Dr. J. S. Castro

Barbosa, pelo Club de Engenharia ; tenente Jilahy de Alencastro, pelo chefe do

Estado-Maior da Armada ; Dr. Cândido Mendes de Almeida, director do Museu Com-
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niorcial ; Dr. Síiiummis il;i Silva, JayriV! B 'niaiílcs Oitritii, Ivliianhi (j>(ritn Filho,

Affoiíso Caiii|X)S, Carlos Louiviío, Rayriíundo Monto de llaiiiuuiuiin, Samuel Pacheco,

Josó A. MoiiU-iio, José Barros lio Castro, Leopoldo Lomaria, Carlos A. Franco,

Dr. J. II. Monteiro da Silva, Dr. Enóas Martins, Pedro l'anlo da Ciuilia Filho, Bene-

ditto Rii>mundo, António Augusto de Serpa Pinto, Carlos da Veiga Lima, Carlos

Paulino, A. Corneli.i Lengrubor, F. L. Loureiro d;; Andrado, Joio de Carvalho

Boi-ges Júnior, Dr. Luiz Foli|)pj Sampaio Vianna, Dr. J. J. da Silva Freire, Dr. Ta-

ciauD .\ccioly, Cerqueira de Carvalho, Armando Zadeut, A. Gomes Carmo, Miguel

Furtado dl- Mello, D.irio Leito d.' Harnx, pelo major Josó Bodo o pelo capitilo Joio

Baptista de Castro Júnior; líug.-nio Chacot, J. U. .Merier, Coriolaiio Corroa, Josó

Stiaros Pereira Júnior, Cornclio de Lima, Dr. Pereira Braga, Félix H. .Mandroni,

Dulliõ<>s Carvalho, J. F. Gonijalves Júnior, Fontoura Xavier, Raul Peixoto, pela

Evolut.ao Agricola do S. Paulo; E. .Mager, Dr. Figueira do Mello, Leopol lo Xavier,

Manoel Coelho Rotlrigues, Dr. Felippe Schmidt, Luiz de Oliveira Bcllo, engenheiro

Heitor de .Sá, Alljcrto Jai-obina, Dr. Pauli Filho, Dr. Domingos Sérgio de Carvalho,

Lacerda Cony, Dr. Jnaquiin do L. Pires Ferreira, Dr. Caetano do .Menezes, J. Amaral

Franra, .Mano<'l .Miranda Outeiro, Dr. .Miguel Calinon Vianna, major Álvaro Fonte-

nollc, pelo coronel Philadelplio Roeha, commandantc da Forca Militar do Estado do

Rio; bacharel Marlo do Souza .Magalhães, representando o Sr. Dr. Carlos Seidl

;

Diogffnes de .Mattos, Jayme Drummond Costa, Octávio Sampaio da Cruz, Jo.ío Pinto

da Cosia Sibrinho, Mário Magalhães, Theodulo Caves, .Vriíios Pim;3ntel, Guilherrao

Peixoto Filho, A. Potra e Luiz Petra de Barros, representando o major J. J. Petra

de Barros.

Deixaram do eomparoiror a esta soloranidade muitos convidados, dentro os quacs

alguns se li/eram representar por cartas e telegrammas que abaixo publicamos na

integra

.

Juiz de Fóii,\ — Dr. Mindello—Agra<lc>cen lo honrosa eloirão, eongratulo-mo illus-

trcs conso<Mos posse directoria, garantidora futuro nossa patriótica sociedade — Sau-

dações afTectnosas — João Pcnido.

Rio — Presidente S. N. Agricultura — Deixo cíjmparecer motivo doença. Des-

vanecido inclusão conselho fiscal, farei esforços corresponder demonstraç,'\o coii-

fianra. Votos cordiacs, prosperidade utilíssima associação sol) promissora presidência

V. Ex. — Attenciosas saudações.— Homero Baptista.

FniDunco — Dr. Lima Mindello — Enfermidade familia impede descer, peço feli-

citar directoria conselho.— Hctulio fícvcs.

Rio — l'r. Lima Mindello — Motivo contrario meus desejos impede comparcr

pos.«c directoria c conselho para que fui immerccidaroente eleito. Agradecimento,

Saudaçrics.— Soares Fillio.

Rio — Agricultura — Impossibilitado comparecer sessão hoje apresento cordiacs

cumprímentiis nova directoria.— Snu:a Itcis.

Rio — Dr. António Pacheco LeJo— Agradecendo em nome do Sr. roinisiro com-

municaç.lo eleição nova directoria Sociedade Nacional Agricultura e convite assistir
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passí meitíia, teaho prazep informar quo S. Ex. dosignoii-m,i para r.ípresentalo

SQlemnidaile. AUcnciosas saiiJagõas.— Secretario M. Atjricullura.

Pelotas -t Dr. Lima Min jello, sscrjtario Sooieilado Nacional da Agricultura —
Rip — agradeço pephorado communição minha eleição cargo secretario essa bene-

iflerita sociedade. Peco fineza representar-me solemnidade posse. Cordiaes saudações

— YiPtOV Lcivus.

Fr.iBURCO — Dr. Lauro Mullor — Agricultura — Rio — Congratulaçõas V. Ex.

pq^se (listiqcta diroctoria Sociedade Nacional de Agricultura — Olyinpio Accyoli.

Porto Alegre — Dr. Lauro Muller — Sociedade de Agricultura — Rio —
— Associando-m3 homenagens prestadas nova directoria, rogo acceitar com demais

directores votos felicidades sua administração. Saudações eordiaes — Sylvio Rangel.

Rio — Lima Mlndello, 1° secretario Sociedade Agricultura — Vosso offlcio

3a7.90Q/21 para Dr. .José Monteit-o Ribeiro Junqueira, rua Marquez de Abrantes 26,

cjpsfii\aj-gtj'io .•\usente, retido.

CARTAS

«lUm. Sr. Dr. João Mindello —DD. director, 1" secretario da Socicciade Nacional

de Agricultura.

Cordiaes saudações.

Impossibilitado por motivos os mais justificáveis de presidir a sesslo soleinne

convocada especialmente para investir nos respectivos cargos a illustra directoria

eleita pelo suíTragio unanimo de seus pares, o que muito a dignifica, peço-vos o espe-

cial obsequio de excusar-me perante o Exm. Sr. Dr. Lauro Muller e demais mem-

bros da directoria, bem como a conspícua assembléa que vem prestar a essa solemni-

dade as homenagens c os applausos altamente honrosos para a Sociedade Nacional

de Agricultura.

Ao eminente homem de Estado que neste momento assume a presidência da

nossa sociedade, ao extremo infatigável e espirito progressista, ao emprehendedor de

amplo descortino que assignalou momentos de maior e de mais intelligente operosi-

dade na alta administração do paiz, peço apresentar os meus respeitosos cumpri-

mentos e mais effusivas saudações.

Do amigo, attento e admirador.— Pacheco Leão.

Lordello, 22 de março de 1912.

lUm. Sr. Dr. Lima Mindello — Acabo de receber o seu telegramma communi-

cando a rainha eleição para membro do conselho superior da Sociedade Nacional de

Agricultura e convidando-me para assistir á posse da nova directoria.

Não me sendo possível estar presente, peço-lhe o obsequio de desculpar-me per-

ante á directoria e por mim tomar no conselho superior.

Agracendo, aproveito para com as mais afifectuosas saudações assegurar á V. S.

a minha estima c con.çideraçao.

De V. S. attento e agradecido — Barão de Paraná.
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Imprensa ^f.-lcional — Rio, 22 dn iparço do l'.t|-3

Sr. Dr. Ant')!iio Paclinco I/jao, vii;ii-pivsidi'iit > da SociciUdo Naciunal ilo Agii-

cultura.

Tive a honra di; rccobnr o convito par.i assiístír i |)ussj da nova dirocturia dessa

sociedade que dove roa!izar-so amanlul, o, agradcivodo a gentileza, coinmiinico,

para os devidos fins, quo uma rommissilo, composta dos Srs. José Vieira do Amar;il,

Aurciiano Machado de Azevoílo c Jaym3 Esteves, comparecerá ao acto, represen-

tando o funccionalismo da Imprensa Nacional.

Apresontii meus votos p<'la prospcridad(! dessa Ij.Mioraerita assuciaçJo c á V. S.

renovo os protestos do minha astima c consideração.

O chofó interino, Silvino li. Carneiro da Cunlta.

Além destas cartas, outra foi cscripta |m>1o Sr. A. Cândido Rodrigues ao Dr.

Gomes Carmo, na qual pule atpiellc ipio agradeça ao Dp. A. I^iclieco Leão, vjce-prc-

sidento era oxercicio na presidência da Sociedade Nacional de Agricultura, o tele-

gramma que se dignou transmiitir-lhe, communicando a sua eleicio p^ra ipemhro

do conselho superior daquolla socicdado.

A.ss«iul>l«5iív «i-oi*»!! <>i-iltiia.i*in. <lji Soeie<ln.rle N'uoioiiul

<lo A.fírrionltui'íi — lím 7 de março do corrente anno, sob a presidência do

Dr. Pacheco Lc;\o, rouuiram-se om asscmhlóa ordinária, para prestarão de contas e

eleição da directoria e conselho superior, mais de md sócios, entre presentes e re-

presentados, por procuração, sendo approvados os actos e contas da directoria re-

ferentes aos annos de 1910 e 1911

.

O Sr. presiilcntc, Dr. Pacheco Leão, proci-deu á leitura do relatório, apontando

o papel saliento da sociedade nas diversas commissõcs quo tem desempenhado.

Satisfeito o primeiro objecto da assomblóa, passou-so A eleição da nova directo-

ria o conselho superior, para cujos logaros foram acclamados incansáveis batalha-

dores, que s."io o nossi> orgulho, e que vôni, de ha muito, contribuindo largamente

para o progresso da agricultura nacional, que é a grandeza de nossa querida Pátria.

Damos a seguir os nomes dos associados eleitos para os cargos da directoria o

conselho superior,

i>inECTonu

Prcsideiitú — Dr. Lauru Sevcriano Mullor.

i" vice-presi.lunto -- Dr. Miguel Calmon du Pin e Aluii-ida.

2" vice-presidente — Dr. Eduardo Augusto Torres Colritn.

3° vicú-prcsidonto — Dr. Manoel Maria do Carvalho.

Stcrttario geral — Dr. João Fulgcncio de Liiua MiudOllo.

1' secretario - Dr. AlTonso de Negreiros LoIjo Júnior.

2" secretario — Dr. Ocucdicto Raj mundo da Silva.
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3° secretario — Alberto de Araiijo Ferreira Jacobina.

4° secretario — Dr. Victor Leivas.

1° thesoureiro — Carlos Raulino.

2° thesoureiro — Dr. José Riboií-u Monteiro da Silva.

CONSELHO SUPERIOR

d Dr. Chriítino Cruz.

2 Dr. António Cândido Rodrigues.

3 Dr, Domingos Sérgio do Carvalho.

4 Dr. António Pacheco Leão.

5 Dr. João Penido.

6 Dr. João de Carvalho Borges Júnior.

7 Dr. Homero Baptista.

S Dr. Barão do Paraná.

9 Dr. Manoel Rodrigues Pei.xoto.

10 Dr. Rodolpho Nogueira da Bocha Miranda,

dl Dr. Francisco Pires de Carvalho Aragão.

12 Dr. Sylvio Ferreira Rangel.

13 Dr. José Monteiro Ribeiro Junqueira.

14 Dr. José Cardoso de Almeida.

15 Dr. J. F. Soares Filho.

16 Coronel Hannibal Porto.

17 Dr. Alfredo Augusto da Rocha.

18 Dr. João Pedreira do Couto Ferraz Júnior.

19 Dr. Elias António de Moraes.

20 Coronel Cornelio de Souza Lima.

21 Dr. João Baptista de Castro.

22 Dr. Arthur Getulio das Neves.

23 Dr. Francisco Tito de Souza Reis.

24 Dr. Galdino António do Vallc.

26 Luiz Philipe de Sampaio Vianna.

uA. Evoluçíio Ag-i-icola,)!.— Devemos um agradecimento shicero a

Importante revista de agricultura, industria e commercio "A Evolução Agrícola,, que

se publica em S. Paulo, sob a competente direcção de Mr. Georgcs Liou. E" que, era

seu numero de janeiro, dedica cinco paginas á Sociedade Nacional de Agricultura,

publicando um longo artigo, acompanhado de varias e nítidas photographias sobre

as nossas dífferentes secções de trabalho, e um magnifico retrato de uma pagina, do

nosso illustre presidente Exmo. Sr. Dr. Lauro Severiano Miiller.
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Foi uma fS|)ontan(!a horaonagem qiio muiuuios caplivou, reflpcliiido ao mesmo

temiK» na t<immemoiai;ao do 15° aiiiiivorsario da nossa Sociedade o na eleii;ao tia

nova dirfctiiria.

Cumprimos aqui o grato dever de agrailecer a expressiva homenagem <i:i nia-

gniflca revista paidista "A EvolurAo Agriíola,, que 6 justamente apontada como uma

das primeiras do Rrazil.

Aproveitamos a op|)orlunida<ie para renovarmos aqui ao nosso prezado cí)i-

lega Mr. Georges Lion, os nossos elTusivcs agradecimento» pela amável e gentilissima

visita que nos fez por occasiao da sua vinda ao Rio de Janeiro.

Jliitiliu íSUeui-l»..— Nos idlimos dias do anno próximo passado, o Horto

Fructicola ila Penha e a Sociedade Nacional de Agricultura, foram visitados pelo il-

Itistre Sr. Emilio Skenck.

Este senhor, que ò nosso distincto co]lal)0rador, é profundo conhecedor da api-

cultura, tendo já nas paginas dessa nossa revista, dado inúmeras lirões a respeito do

que sejam e quaes as vantagens da criarilo de abelhas. Em Taquary, no Estado do

Hio tirande do Sul, onde esse nosso dislincío eoliaborador resiile, 6 importantissima a

sua criarAo de abelhas, que constitue uma verdadeira riqueza. Deu ri<;ões praticas

do apieultin'a aos aiumnos do Horto da Penha.

O Sr. Euiilio Sehenck acaba de publiear e por á venda, uma sua"obra de va-

lor, onde se (loderá faeihnenie estudar a apieuilurn.

"A Lavoura" agradece, penhorada, a disiincrJio <Ja sua visita á sódc Socie-

dade .Nacional de Agricultura, ao Horto Fructicola da Penha e a esta re lac<;io.

vV ful t uni «le fl-iicttvs — o ci.isia do nto r.nAxnE no sui. i MAG>n"iro PAnA

A CII.TLRA i>K FRUTAS -- O oi E JA SE TEM FEITO EM s. PAii.o — Ao Sr. miuistro da Agri-

cultura enviou o Sr. Frank Rrainard, especialista americano era fruticultura, o seu

relatório sobre o estado da cultura de fruetas nos Estados do Rio Grande do Sul,

Santa Catharina, Paraná c S. Paulo, os quaes acaba dj percorrer.

O clima e a terra do Ftio Grande do Sul são, na opiniAo do Sr. Rralnaril, Ideaes

para a cultura vantajosa c remunei-adora de qualquer cspecii' de fruclas européas.

O refiTido esp.M-Jalista jul^a que as condições natura"S qu.^ o Rio tM'ande (hj Sul

olTereee para semelhante género de cultura são perfeitamente ignacs ás da Califór-

nia, havendo para aquellc Estado brasileiro a dcsviinta;em da dcficicncia e exces-

siva carestia dos transportes que impedem aos lavradores de auferir os grandes

lucros que o eommercio de fructas lhes poileria proporcionar.

Na excursão que fejt pelas zonas productoras o Sr. Rrainard, cumprindo in-

struci;íV?s do Sr. ministro, tcvo opportunidade do aconselhar aos interessados medi-

das tiMidcntes a melhorar o systema de cultura em voga, insistindo na necessidade
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(la extiiicçãt) dos insectos j tispecialmente dos do género Lepidosphes Bekii, Ghrisnm-

pliotus Aul-antis e Icel-yà Purchasi, que muito prejudicam as arvores e as fructas.

Tal é a quantidade desses c de outros insectos nocivos, que a collieita das peras

o pecegos se faz pela metade, ficando a outra metade completamente inutilizada

pelos insectos.

Mostrou igualmente aos vinicultores a inconveniência das latadas baixas para

as vinhas, pois esse systema faz cora que a luz c o calor do sol, não aquecendo a

terra, haja consequentemente o resfriamento das raizes, o que 6 prejudicial á vida

da planta.

O fructicultor americano informa, ainda qire a cultura de fructas no Estado de

Santa Catharina carece ainda de importância, e que no Paraná e em S. Paulo ella

SC encontra muito desenvolvida e em boas condii;ões.

Em S. Paulo os agricultores estão muito adiantados, conhecem e appíicam os

instrumentos aratorios, empregando também a irrigação.

Notou, cointudo, que não i)údam systemalicamente as arvores, como seria conve-

niente ao melhor desenvolvimento das mesmas.

Afflrma que o melhor vinhedo que conheceu em toda a sua excursão foi o do

Dr. Amador Bueno, que possue cerca de 1.500 variedades de uvas, podendo sua

fazenda servir do escola e modelo aos que quizerem aprender vinicultura.

Informou, finalmente, que o Sr. F.. Upton, no mesmo Estado, possue também

um magnifico pomar, perto da estação de Pirituba, linha da S. Paulo Raihvay, e

onde teve opportunidado do ensinar aos operários os cuidados que as arvores fructi-

feras requerera.

_^i«4^_
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[XPEOIENIE DA SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA

MEZ-DE DEZE.MBUO DE 19H

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA

Cartas 368

Ollicios de governos 14

Offlcios de particulares 2

Telegramraas 4

Circulares 7 397



Núcleo Francisco Salles — Minas — Milharal de um colono.
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COBIlESM.-íDESCtA EXl'El)IDA

Carla-! 284

Circulares 2?8

Onícios a govcrni>3 Ti

Tologrammas 9

DistiiKlivos O 692

MOVIMIÍMTO DO ANNO DE 191

C

COPRESPO.XDKMCIA [IKCEBIIIA

Cartas 5.730

Ollirios tio gKVernos 207

Ollli'ios ild parliciilaras HS

Tologrammas 240

Circulares 270 0.541

CORRESPOMDE.XCIA EXPEDIDA

CarUs 4.903

OUlc-ios a governos 108

Oníi-ios a particulares 10

Tclegraminas 770

Diplomas 724

Disliiu-tivos 440

Circulares 10.0.'i5

\io\eúm A Lavoura 41.005 58.820

Secretaria da Sociedade Nacional do Agricultura, 18 de janeiro de 1912.

Carlos de Castro Paclicco, chefe ila secretaria.

SlíCÇlO PR FOIlNlíCIMENTOS

,Viiu<> <U> L!»1L

ARAMK FARPADO B GRAMPOS

noios do 40 kilos 00.848

Rolo* do 20 kilos 34.154 104.002

Grampos para cerca, ki los CC . 121

Podidos satisfoilos 2.312
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CUSTO DA MERCADORIA

Pelos preços do mercado 1.386:844S!080

Pelos preços da Sociedade 960:S48ÍI3SO

Economia realizada pelo sócio lavrador 426:29S,'5730

Além desse grande auxilio prestado pela Sociedade aos seus sócios lavradores

forneceu com sensível abatimento todos os géneros e instrumentos necessários, como

fossem : enxadas, foices, sarnol, saluxo, sal, arados, formicidas de varias marcas,

utensílios para lacticínios, vaccinas para animacs vaccnnse outros, abatimentos que

oscilaram entre 3 o/° a 20 %.

Desde o inicio dessa secção a Sociedade forneceu aos seus sócios em arame far-

ado o seguinte

:

Pedidos Rolos ., ,

satisfeitos de arame wetragem

1000 (julho) !il _ 348.020

1907 279 — 1.9G8.165

1908 509 — 3.387.300

1909 640 19.761 0.331.815

1910 1.284 57.870 18.794.100

CUSTO

No mercado . ^^k Economia ao
Sociedade socio

De 1900 a 1910 1.425:3905960 985:165^950 440:225S!010

Em 1911 1 .380:844<I080 960:5489350 426:2958000

Como se vè só em aramo farpado a Sociedade pniporrionou a seus sócios, prevale-

cendo-se da medida votada pelo Congresso Nacional, de diminuição de certos direitos

de importação para géneros que não tinham similar no paiz, a economia de

426 :295S730 não mencionando a grande baixa que se operou em beneficio dos que

não oram sócios, não só nesse género, como em todos os outros, iiotadanionte os for-

micidas.

Secretaria da Sociedade de Agricultura, em 18 de janeiro de 1912.— Carlos do

Castro Pacheco, chefe da secretaria.
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LISTAS DOS SÓCIOS QUE OE AGOSTO DE 1911 A FEVEREIRO DE 1912 SUBSCREVERAU TARA

O DISTI.tCTIVO

Jo3Ó Pinto de Mas<>arenhas 200S00O

( leniTal António Constantino Nery SOJOOO

Dr. J. A. Jcisulti 5OSOO0

Luiz Bonnacoi-si 50S000

Coront-l Joaquim RcHlrigues Soares 45SOOO

Coroni'1 Jeremias Teixeira Mendonra :)Oá<X)0

Josó Antonii> da Silva lloticario Vellio 2."iS0O0

Tobias Mourio 23S000

Coronel FrancLM-o Lcnt/ Araújo 20SOOO

António Vieira CordL'ir«) 2OS00O

Manoel Alvos Araújo SOSOOO

Simio Maria Cruz 20S000

Manoel IVreira Macliado Jiuiior 20,5000

Beli/ario Moreira Guimarães 20^000

Annanias Ferreira da Silva 20S000

Frani-i.s<-o 1'aula (ionealves 20S00O

Manojl Sérgio .Saut'>s Jlosquita 20S000

Joio Gomes dos Reis 20S000

Luiz Pinto Pereira Carvalho 20$000

Coronel I.iiulorr do< Ri-is .Nogueira 20SO0O

Pa Ir J Eduardo Josii Maiiliies 20S00O

Marcolino Ribeiro Carvalho 20S000

Dr. Jair Cunha 20S000

Josó Caetano das Neves 20S000

Francisco Leonel da Silva 20^000

Coronel Júlio José de Mello Sobrinho 20S000

José elemento Muza 20SOOO

José Monten-o de Rezende Sobrinho 2OSO0O

Capitio Luiz Caldi-ira Franco, agricultor e criador, Minas.

Tonentc-coronel António dos .\njos, agricultor c criador. Minas.

D. Ainia Jo^>phina Braga, .Minas.

Joaquim Augusto de Campos 300S000

Commendador Domingos Theodoro Azevedo Júnior 30S000

Salvador Alexandre 30SOO0

Duarte & Beiriz 25S000

Alci.\o Brazileiro 25S000

Capitão Misael Evangelista Duque 25SOOO

Major Anfnnio Bento Barreto 20S000

José .Moroira Bastos 20S0OO

s.ts 6 ~
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Coronel Severiano Eugénio Andrade 20ÍÍ000

Pedro Maria da Gosta Santo 20S000

António Rodrigues Seixas 20S000

Coronel Saturnino Alves ViUela 20S000

José dos Reis Meirelles 20|?000

Dr. Alloerto Augusto Furtado 2OS00O

José Matliias da Gosta 20ÍJ000

João Victor Rodrigues Silva 20S000

Goramendador Cândido Matheus Silva Pardal 2015000

Olympio Dias Corrêa 20,'5000

Francisco Alves Paula 20^000

Capitão João Furtado Souzn 20S000

Arailcal Savassi 20S000

Galilini) José das Neves 20SÍ000

Dr . Arthur de Mesquita Barbosa 20$000

Vicente Ferreira de Paiva Soljriulio 20SO00

Dr. Herculano Penna 20S000

Theodomiro Alves Souza 20^000

João José Carneiro Almeida Cunha 20$000

José Rodrigues de Almeida Graça 20Í3000

Francisco Lacerda 20S000

Geraldo Alves Barbosa 20S000

Capitão Joaquim Cardoso Cruz 2OS00O

Major Alfredo Mendes Carvalho 20S000

Joaquim Henrique Costa 20S000

Coop. A'jr. Oeste de Minas 30^000

Coop. A<jr. de Leopoldina 20$000

Louis Bodaine 23^000

Leopoldo de Paula Vieira 25^000

Capitão Emilio Ferreira da Costa 2aS000

Pedro Oswaldo de Albuquerque Lima 25S000

Manoel Pinto Horta 2aiJ000

Horácio Alvos Ribeiro 25S00O

Coronel José Gonçalves Moreira 20SOOO

José Rodrigues do Lado 2OS000

Manoel Lopes Ferreira 20S000

Eduardo Authero Correia 20S000

Joaquim Pedro Rezende da Costa 20!3000

Mauoel Dutra da Rosa 20)5000

Capitão Francisco Assis Pereira 20S000

José Balbino Ribeiro 20^000

Pedro Teixeira Dantas 2OSO0O
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VlW Pontagiia 20S000

jfisô J.i.Kiuini Saiitoá 20SOOO

Jol\o Alves Diniz 20S00I)

Domingos Sandw Figueiredo 2OS00O

Joaquim Dias Kil>a3 20S000

Manoel Sebastião Araiijo Pedrosa 20S00O

l'adre José lispindula Uiltom-ourt 20S000

Capitão Joaquim Sallcs o Almeida 20S000

Coriielio Mário h-rjira 20SO0O

Ur. Joaquim Teixeira de Mesquita 20SOOU

Francisco llilioií-o Vasojncellos 20S000

Capitão Josias Alves da Fonseca Nogueira 20SOOO

António Ignarii) Valoiitiiii 4015*100

Macário Júdice 30S000

Coronel José Augusto de Araújo 30S000

Pio do Souza Dias 2ÕS000

Viuva Atirelií) 20S000

Dr. Arthur Velloso 20S000

Joio Duarte 2OS000

Ciroiiel (Casimiro Ko Iri^uos de Almeida 20SlJ00

Miguel Lupjs Martins 20S000

liipidio Gonçalves Costa 20$000

António Pedro Teixeira Netlo 20S000

Octávio Machado Gontijo 20S00D

António Alcides Uibeiro 20S000

António Rib.úro Fernandes 20S00O

Adolplio Mendes Santos 20S(.00

Pedro Marcondes Leito 20S000

Joio Moreira Pontes 20S000

José ilenriquo Júnior 20S000

António Gabriel Campos Machado 20S00O

tkjronol Manoel Gomos de Sá 20S000

Arthur Cjzar Gusmão 20S000

Jovelino li .nifacio Cerqueira •

20S000

José António de Souza Lima Júnior 20SOOO

Minul dj Sjuza Heis 20SOOO

Abilio Correia do Lima 20S000

Con)m'I Alfi-edo Justino do Souza 200S000

Dr. Miguel Pinto Sayio Penna Sampaio ^OSOOO

João AlTouso do Souza Valle 25S000

Cinclnato Ferreira Aguiar 20S000

Tcncniu Porpbirio Aiitunos Cerqueira 20J00O
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Vicente Magakli 2OÍÍ00O

Resende e Barboza 20ÍI000

Manoel José da Silva 20^000

Theophilo de Siqueira 2015000

Capitão Carlos Ferreira da Graça 2015000

João Pedro Mendes do Prado 20$C00

José Teixeira de Meirelles 20g000

Joaquim Octaviano Mendes 20g000

Manoel de Oliveira Dutra 20JS000

José Ribeiro do Valle 20!?000

João Baptista Carvalho Pinheiro 20J00O

Sociedade de Agricultura Alto Purús 20S000

Dr. João Correia de Souza Carvalho 20^000

Deraldo de Oliveira Campos 20S000

Polybio do Freitas Mourão 20^000

Dr. Octávio Augusto Inglez de Souza 20$000

Clemente Franco i ligoOO

António Gabriel Campos Machado lOSOOO

Joaquim Nogueira de Almeida 20g000

Marcellino Justino Souza lOOSOOO

Luiz Gonçalves de Mattos 3015000

José António Taiinure 30S000

Fortunato Barbosa de Menezes 201?000

Cândido Paula Silvino 2015000

Francisco Tiburcio Rodrigues 20ÍÍ000

Francisco Valladares Vasconeellos 20,'?000

Coronel Rozendo Augusto Nogueira 20^000

Getulio Fortes 20,$000

João Alves de Oliveira 20?!000

Francisco Rodrigues Ladeira 20SI000

Coronel Josué Leite Ribeiro 20g000

Manoel Ferreira Macliado 20$000

Francisco Povoa de Brito 20$000

Américo Henrique Azevedo Faria 20$000

Gennaro Farreo 20S!000

Capitão Aleixo Ribeiro de Almeida 203000

Osório Carneiro Lobo 2015000

João Pedro dos Santos 2015000

Miguel Alves Pereira 20S000

Joaquim Antão Vianna 20S000

D. Jacyntha C. A. Airosa 20$000

Elydio Euphrasio de Araújo 20^1000
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Fanioze Dias Maci.-1 SOSOOO

Ctiroiníl Aprigio do Oliveira d-zar/ rjOSOOO

Joaquim Neves lio Iles<Mide 20SU00

José Luu Goncjâlvos Sobrinho 20S000

ni-icliior FrancUco de Oliveira 20S000

Januário Meijal.' 2OS000

Josó Pio Júnior 20S000

Major Josó António Duque 2DS0OO

Dr. Oséas M. Villeia de Andrade 20S0OO

Nicolau IlanniU Cappcile 20$000

Ur. JuUo Duolour 20S000

Bibliotheca

A Bibliolhoca da Sm-iodade Nacional de Api'icultura recebeu durante ós mczcs

de janeiro e fevereiro próximo findo, as seguintes i)ublica<;õos nacionaes c estran-

geiras ;

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

Receixjmos cm janeiro-

:

Anales Jc la Socicdad Rural Arncntina, n. do sctenibm c outubro de 1911.

O Agrónomo, Dahia, anuo I, n. 2

VAgrkiillure pratique des paijs cliauds, Paris, anno XI, n. 101.

Boledn Oficial de la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo, Cuba, anuo

VI, n. 4.

Reiiíla Commercial de Fortaleza, anno IV, n. 90.

La íltfiuc Avicole, Paris, n. 23.

níiw<'J di Agricultura, Parma, anno. XIII n. 4'J

Der Troperpflanicr, Berlin, n. 12.

Recueil de Medicine Velerinaire, da Escola d'Lafort, n. 22.

La llacicnda, BuíTalo, dezembro de 1911.

Afoctacion Salilrera de Propaganda, Iquiqui, circular n. 50.

Revista de Medicina Veterinária, da Esí;ola de Montevideo, tomo II, ns. 8 e 9.

Agros, Sayago, anno Kl, ns. .'i e 0.

Dollellino Técnico delia collivazionc dei tabacchi, ainio X, n. 5.

La Quinzaine Coloniale, Paris, n. 22

Holclin de la Socicdad Agrícola M«xicana, tomo XX,\V, n. 40.

Tlie Loiíitiana 1'lanler, Nova Orleans, n . 2.1

O Economi$ta Brazileiro, Rio, anno VI, n. 120.
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Journal d'Agriculture Tropicale, Paris, anno XI, n, 123.

Bullctin de la Société dcs Agriculleurs de France, n. do dezembro.

• La France Coloniale, anno XVI, n. 2-3.

Boletim de Agricultura, S. Paulo, n. de Agosto de 1011.

Revue Generale Agronomique, Rruxellas, aripo VI, n. 10.

The So.uthern Planter, Richemond, vol. 72, n. 12.

Gazeta das Aldeias, Porto, anno XVI, n. 833.

Tlie Agricultural Journal, Pretória, vol. II, n. 12.

Bullctin da Sijndicat Central des Agriulteucr» de France, n. 588.

Boletin da la Sociedad de Agricultura, Santiago n. 12.

Gazeta Económica, Rio, anno 1, n. 5.

Rcvuc Franco Brésilicnne, Rio-Paris, anno II, n. 48.

Bullctin des Séanccs de la Société Nationala d'Agriculture de Franca, Paris,

anno delOll, n. 8.

Boletin dei Ministério de Agricultura, Buanos Ayres, tomo XIII, n. 12.

Bullctin Bibliographiqus Hebdomadaire, do Instituto Internacional de Agricultu-

ra, de Roma.

Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril, anno XXVIII, n. 12.

La Vie Agricole, Paris, os primeiros ns. desta revista franceza,

Peru-To-Day, Lima, vol. III, n. 9.

Liga Maritimii Brazileira, Rio, annQ V, n. S3.

Journal de la Sociétc Nalionalc d'Horticulturc de France, tomo XII, n. de novem-

bro de 1911.

Bidlelin de la Socictó des Médecins et Naluralistes, Jassy, ns. 9 e 10.

O Paraná Agricola, Ponta Grossa, anno I, n. 6.

II Tabacco, Roma, anno XV, n. 179.

Gacela Rural, Buenos Ayres, anno V, n. !i4.

O Criador Paulista, S. Paulo, anno VI, ns. 51 a 53.

L'Art dei Pagés, Barcelona, anno XXXV, q. 943.

Bulletin de la Société des Viticulteurs de France, Pai'is, u. 12.

Revista de Veterinária c Zootcchnica, Rio, anno I, n.3.

Revista de Engenharia, S. Paulo, anno I, n. 8.

Medicina Militar, Rio, annq II, n. 6.

A Fazenda, Rio, n. de dezembro de 1911.

Boletim de Estatística Demograpito Sanitária, Rio, anno XIX, n. 7.

Chácaras e Quintacs, S. Paulo, vol. V. n. 1.

O Lavrador, Lisboa, n. de dezembro de 1911.

O Semeador, Lisboa, anno In. 9.

Boletin dei Departamento Gcnaral de Agricultura y Ganadcria, Cin-doba, anno I,

n. 3.

Boletim Technico, da Secretaria das Obras Publicas do Rio Grande do Sul, Porto

Alegre, n. 4. •
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Boleliii dei Ministério de Fomenlo, Cararas, aiir.o IH, ns. 4 C 5.

Ilevisln de la AtuaUicioii liutul dil Uruyuaya, Montevideo, n. 12.

A Eioliição Agrícola, S. Paulo, aiino III, n. «lo dezembro de l'JH.

Recebemos em fevereiro :

Peru-IVi-Dd!/, I.iina, vol. III ii. 10.

O Fiiendciro, S. Paulo, anno V, ii. 1.

Resuiiien de Agricultura, Barcelona, anuo X.KIV, ii. 277.

Gazeta das Aldeias, Porto, anuo XVII, ii. n:17.

VApiculIcur, Paris, anno 56, u. 1 ..

Boletim da Alfandcja, Rio, anno XXVI. ii. 2. ^

Doletin de la Socidad Nacional de A'jricuUura, Santiago, n. de janeiro.

The Louisiana Planter, Nova Orleans, vol. XLVII, ii. 2

The Southern Caltiiator, vol. 70, n. 2.

La llacicnda, BulTalo, vol. VII, n. 5.

Boletin de la Sociedad A'jricola Mexicana tomo XXXV, n. 52.

Revista de la Sociedad Rural, de Córdoba, anno XI, ns. 203-64.

Annales de fEcote Nationale d'Agricidture, Montpellitír, tomo XI, ii. do

janeiro.

Boletin de la Direcion de Fomento, Lima, anno IX, ns. 6 o 7.

Anales de la Sociedad Rural Argentina, ns. de novembro e dezembro.

Revista Mensal do Centro Commercial e Indslrial Paraense, Ponta Grossa, ar.no I

n. 12.

La Revuc Avicole, Pari.-;, n. 2.

Agronomia, Puerto Bertoni, vol. V, n. do outubro do lOH.

Boletim de Agricultura, S: Salvador, tomo XI, ns. 6 e 7.

Boletim de Minas, Lima, ns. 10 e 12.

O Criador Paulista, S. Paulo, anno IV, n. 55.

Revista de Medicina Veterinária, Rscola do Montevideo, tomo II, ns. 10

o 12.

Reviita Marilima Brazilcira, Rio, anno X.VXI, n. 7.

Reiue IJenerale Agronomiquc, BruxcUas, anno I, ns. lio 12.

Chácaras e Quiníaes, S. Paulo, vol. V, n. 2.

O Semeador, Lisboa, anno I, ii. IO.

Paraná Agricola, Ponta Grossa, anno I, n. 7.

Bulletin de la Société des Viticulteurs de France, Paris, n. do janeirQ.

Revista de Agricoltura Par.ua, anno XVII

La Propaganda, Montevideo, anno X, n. 231.

Gaceta Rural, Buenos Ayres, anno V, n. 55

Erportador Americano, New York, n. do Janeiro I9I2,

L'Agrir< Ihirr Cvlonialc, Fircn/e, anr.o V, n. Ti.
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índia Rubber World, Fevereiro.

La Reme Agricole et Commerciale, Paris, amio. XII, ii. 1.

La Yie Agricole, Paris, n. 8.

The AijricuUural Journal, Pretória, vol. III, n. 1.

E.rperiínent Statioii Record, Washington,

A Biblótlieca da Sociedade Nacional de Agricultui'a aclia-se aberta, diariamente,

das 10 horas da manhã ás 5 da tarde, sendo como S3mpre, franqueada a sua

leitura a todos em geral, que queiram delia se utilisar para consultas e iufor-

inações

.

632 — Rio de Janeiro — Imprensa Nacional — 1912



HSTATUTO

CAPITILU II

iH>s Mx:ios

Art. iJ". A Sociedade adniitto as sceiíinlcs catc{;<>nas de s<icii>s :

Sócios effcctivoi, correspondentes, honorarifis, beneméritos e associados.

S I". SerSo sócios elTcclivos todas as pcs,-o;is residentes no paiz i.|iic forem devida-

mente propostas e contribuírem com a jóia de 15$ c a annuidadc de 2o^jíjo.

.í
j". Serão sócios correspondentes as pessoas ou asstK:iai;(">cs, com residência ou

s«ide no estrangeiro, que forem escolhidas pela Directoria, em reconhecimento dos seus
méritos e dos servigos que poss;ini ou queiram prestar d Sociedade.

S 3°. Ser.lo s<Kit>s honorários e beneméritos as pessoas que, por sua dedicação e
relevantes serNiços, se tenham tornado beneméritos à lavoura.

§ 4°. Serão associados as corpfiraçries de caracter otliciale as as.sociaçOes agrícolas
(iliadas ou conledcrad;is que contribuírem com a jóia de 30$ e a annuidade de sojooo.

S 5°. Os sócios ellecti vos e os as.sociados poder.lo SC reunir nas condiçCcs que fo-

rem "preceituadas no regulamento, nSo devendo, porém, a contribuição lixada para esse
lim ser inferior a dez (10) annuidadcs.

Ari ()". Os associados dever.lt» declarar o .«cu desejo de comparticipar dos tr.iba-

Ihos da Sociedade. ()s demais sócios deverão ser propostos por indicação de qualquer
s«jcio e a apresentação de dois membros da Directoria c ser acceitos por unanimid.idc.

.'\rt. 10. Os sócios, qualquer que >cja a aitcgoria, poderão assistir a tfnJas as reu-
nirtes sociaes discutindo e propondo o que julgarem conveniente ; terão direito a todas
as pubiicaçCiesda Sociedade ea lodos os serviços que a mesma estiver habilitada a pres-
tar, independentemente de qualquer contribuição especial.

S I". Os as.sociados, por seu caracter de conectividade, terão preferencia para os
referidos serviços c receberão das publicações da Sociedade o maior numero de exem-
plares de que esta puder dispor.

S 2°. O direito de votar e ser votado é extensivo a todos os sócios ; ú limitado,
porém, p;ira os as.«ociados e sfx;ios correspondentes, os quaes não poderão receber vo-
tos paia os caig is de administração.

S 3°. Os sócios perderão sónicnie ícus direitos cm virtude de expontânea renuncia
ou quando a a.sscmblea geral resolver a sua exclusão por proposta da Directoria.

RH(;rLAMEXTO

CAPITULO VI

DOS sócios

An. iR . A Sociedade prestará seus serviços de preferencia aos .sócios e a-ssociados

quando estiverem quites com ella.

Art. 19. A jóia deverá ser paga dentro dos primeiros três mezcs após a sua
acceitação.

Art . 20. As annuidadcs poderão ser pagas por prestações semcstracs.

Art. 21. (Js sócios e os as-sociados se poderão remir mediante o pagamento das
quantias de 200$ e 5<jo$. respectivamente, feito de uma só vez e independente da jóia,

que deverão pagar em qualquer caso.

Art. 22. í)s sócios e xs,sm:iados não poderão votar, nem receber o diploma, sem
terem pago a respectiva jóia

.S I .° O sócio que tiver pago ají)ia e uma annuidadc poderá remir-se mediante a

apresentação de 20 sócios, desde que estes tenham egualmente satisfeito aquellas contri-

buições.

.!s
2.° Para es.sc eflcito o sócio deverá requerer á Directoria, provando scusdircitio

nos termos uo paragraoho anterior.

,í 3.° Serão considerados beneméritos os sócios que fizerem donativos á Sociedade
a partir cLi quantia de um conto de róis.

Aft. 23. Para que os sócios atrazados de duas annuidades pos.sani ser considerados

resignatarios, n(« termos dos Rsiatuios. é prccist> que suas contribuiç('>es lhes tenham
sido solicitadas [lor cscripto, ate três me/es antes, cabendo-lhes ainda assim o recurso

para o conselho superior e para a asscmbléa geral

.
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SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA
FUNDADA EM 16 DE JANEIRO DE 1897

Caixa postal, 1245 Sede: Ruas da Alfandega n. 108

Endereço telegrapliico. AGRICULTURA e General Camará n. 127

Telephone n. 1416 mo de janeiro

I>IÍÍECTOPflA-

Presidente — Dr. Lauro Severiano Mliller.

1° Vice-Presidente — Dr. Miguel Calmou dii Piíi e Almeida.
2° Vice-Presideute — Dr. Eduardo ,\iigusto Torres Cotrim.
3° Vico-Presidente — Dr. Manoel Maria de Carvalho.

Secretario Geral — Dr. João Fulgencio de Lima MiiidêUo

í" Secretario — Dr. Affonso de Negreiros Lobato Júnior.
2° Secretario — Dr. Benedicto Raymundo da Silva.
3° Secretario — Alberto de Araújo Ferreira Jacobina.
4" Secretario — Dr. Victor Leivas.

1° Thesiinreiro — Carlos Raulino.
2" Thesoureiro — Dr. José Kibeiro Monteiro da Silva.

I>irectoi-es cla.s secções

Secretaria — Dr. Affonso de Negreiros Lobato Júnior.
TarsouRARiA e serviço externo — Carlos Raulino.
Estatística e contabilidade - Dr. Manoel Maria de Carvalho.
BiBLIOTHECA — MAPPAS AGRÍCOLAS — DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES — Df. José

Ribeiro Monteiro da Silva.

Redacção da "A LAVOURA" — Dr. J. F. de Lima Mindéllo.

Agrotechnia — HORTO DA PENHA E SEMENTES — Dr. Victor Lelvas.

ZooTECHNiA — VETERINÁRIA — Dr. Eduardo A. Torres Cotrim.
Museu ^ defesa agrícola e pastoril — Dr. Benedicto Raymundo.
Propaganda e serviço de informações — applicações a álcool — Alberto de
Araújo Jacobina.

Syndicatos e cooperativas - Dr. João de Carvalho Borges Júnior.
Industrias agrícolas — colonisação — mão de obra agrícola — Dr. João

Baptista de Caktro.

Legislação rural - Dr. Luiz A. L. de Oliveira Bello.

Tarifas e transportes — Dr. .\rthur Getulio das Neves.
Congressos e exposições — Dr. Miguel Calmon du l'in e Almeida.

OoHa,l>oi*açã,o

Serão considerados eoUaboradores não só os sócios como todos que quizerem ser-

vir-se destas columnas para a profiagaiida da agricultura, o que a Redaci;ão muito
agradece. A lista dos collaboradores será publicada annualmente com o resumo
dos trabalhos.

A Hedac(;ão não se responsabiliza pelas opiniões emittidas em artigos assignados

e que serão publicados sob a exclusiva responsabilidade dos autores.
Os originaes não serão resiituidos.

As communicações e correspondência devera ser dirigidas á Redacção d'.-\ LA-
VOUR.\ na sede da Sociedade Nacional de Agricultura.

A L.WOURA não acceita assigi.aturas.

E' distribuída gratuitamente aos sócios e aiinunciantes da Sociedade Nacional
de Agricultura.

Condições da publicação dos annuncios

Pagos adeantadamente
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SUMMAKIO — A l.vvouRA : Aiwntamontos para a ravUio da Klora Brasilioniiu do MarduH. — Ensino

Aífricola. — l*ofllo Zootrohnico P4N]«ral, — A Bananoirn.

—

0\lrui\ : Conselheiro Gavião Pci-

xolo. — A I. vvuJiti NUS K'mDOH : Foi.-ii do gado uo llnlnãu. — Aviculliira. — A I.wouu.v no es-

T*k<IOKIHO. — NoTICUBIO. — Kxi-KIIIRXTM. — ASSUSCIOS.

Apontanientos para a revisão ria Flora Brasiliensís rje Martíus

Oxtldando esp3:ialm3nte di iniice dr.s noTas diagnoses, posteriores ás di7arsas mono-

grapi'.:; iz Flora do Martins o. em gorai, d?,s plantas braziieirr.s não eitcdas

nessw otra e da ároa geographic: das pl::níis traiiloiras segundo os actnaos conhe-

cimentos de geographla botânica, por A. J. do Sampaio, professor da secção do

lotani:£ da Uaso;: Nacional do Hío de Janeiro, e J. César Siogo, naturalista-

viajanío

.

[ a IV

A. J. ni; Sampaio

IV por Jcniais coulicciJa a necessidade da revisão da « Flora Brasiliensis

Je .Martins » o monumental tratado descriptivo do plantas bra/.iiciras.

Terniiiiai-ia lia pouco a sua publicação, toJas as suas monoi^rapliias, redi-

gidas pslos mais illustres botânicos do mundo, reseatem-sc de numerosas

lajunas advindas da posterior descoberta de avultado numero de plantas novas.

Além de SC fazer necessária a intercalação das diagnoses dessas plantas

na Flora de .Martins, é mister também modcrnisar esse trabalho, isto é, subor-

dinal-o ás actuaes idéas scientiíicas expressas nos systemas de classilicação univcr-

salm:ntc acccitos. ( i
)

Sob o ponto de vista pratico, isto é, da determinação das plantas brazi-

Icira^, torna-se desde já necessária a enumeração das descripçiws das plantas

náo contidas na Flora de .Martins, acompanhada da indicação dos trabalhos onde

c-sas descripçóei? foram publicadas, para que de prompto se possa &iber onde

verificar se uma planta dada a determinar é já conhecida ou náo e no pri-

meiro caso i|nal a designação scientilica que recebeu.

Kmquanto porém, a revisão não .se fizer, todas as pesquizas sobre as plantas

brazileiras, todos 03 trabalhos sobre a llora do Brazil serão embaraçados |->or

I. ViJo no-.-,!-» • Con-idcra^júcs «obre a linr.i HlisiIilmim-. Jc MartiiH, aiincxas .lO lUla-
lorlo do U)H J') lAitl. Sr. Ministro d.i Aarlc»ltur.i, Industri.i c rommcrcio.

a04S l
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causa de erros, restando sempre duvida sobre as plantas que se considerem novas,

tenham sido ou não dcscriptas em revistas ou publicaçÕ2S diversas que difficil-

mente estão ao alcance dos estudiosos.

'

Tão numerosos são os trabalhos esparsos, referentes ás nossas plantas e

posteriores á Flora de Martius, que é mister em primeiro logar destacar de cada

iiifl delles as espécies novas que citam e por fim reunir em um só Índice tudo

quanto de novo foi feito após a publicação da referida obra.

E' com esse intuito que iniciamos a publicação desses nossos « Aponta-

mentos » cuja reunião posterior facilitará forçosamente a almejada e indispen-

sável revisão da « Flora brasiliensis ».

Visando principalmente a organisação de um indicc das novas diagnoses,

tèíeinos de quando em quando oceasião de compendiar aqui observaç(5es nossas

que dirão por. vezes sobre questões systematicas

.

Subordinar-nos-hemo5 então ao systema moderuo e universalmente acceito,

o cio Prof. A. Engler, do Museu e Jardim Botânicos de Berlim, scrvindo-nos

para isso de guia, os seguintes compêndios e tratados :

1 .° Syllabus der Pflan:^enfamilien de A. Engler, Berlim, 1909.

2.° Das Pflan\énreich ,
publicação periódica sob a direcção de A. Engler,

na qual seeSectua a revisão de toda a systematica das plantas. (Poucos volumes

já publicados.)

3.° Die nalúrlichen PJlanzcnfámilien de Engler-Prantl.

Estando ainda em via de publicação « Das Pflauzenreich » , estes nossos

apontamentos se basearão no 3" tratado indicado sempre que não tenhamos a

mão a monographia do « Das Pilanzeureich » , referente á planta que estudarmos.

4.° Index Kewciisis, para a syuonymia.

Estes nossos apontamentos, tomados a par e passo que os serviços da Secção

de Botânica do Museu nol-o vão permittindo, não podem ser desde já criados pois

não dispomos para isso de completa litteratura ; não é mesmo uosío intento

seriar desde já os elementos da revisão mas simpleracnte destacal-o um a um para

que se vulgarisem e justifiquem então de modo incontestável a campanha pela

revisão da Flora Braziliensis de Martius

.

I

TRABALHO DE W. UERTER SOBRÈ O GEN « LYCOPODIUM » SUB-GEN . UROSTACniS.

W. Herter, Beitragc zur Kcnnlnis der Gallung Lycopodium — Studien

uber die Untergattung Urostachys. (Engler, Botanische Jahrbiicher, vol XLIII-

1909. )
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\\ . Ucrtcr, estudando o j,'cnero Lycupo.iinm [L.) Bronf,m., fez a revisão da

cfjíjrdcQaváo cspecilica na parte referente a unia das divisões deste género, isto c,

do subfíen. Urõslachys,

Dividindo o ^;en. em 6 sulvgeiícros, a sabet

:

I. Urostaciíys, 2. Clavastostacliys, ;\. Coniplanatostachys, 4. Ccrnuosta-

chys, 5. Inundatostaciíys, 6. Lateralistachys, cujns caracteres pozcm evidencia

cm synopsc, subdividiu em seguida n sub-gcn. Urõslachys ( Pritz. ) Hcrt. eniend,

em secções e Eerieôou grupos de espécies, do modo seguinte :

Gen. JL.>iM»iM»Iiiim
( L. ) Brongn.

Suli^en. UROSTACIÍYS ( Fritz. ) Ikrt. emend.

I ." Secção : Sklaginurus Hcrt.

I.' Serie: Schiiitta, com 16 espécies.

2." » : Serrata, com O esps.

.'}.'> » : feverettia, com t esp.

4.' » : Pectenia. cora i csp.

5.* » : Hamiitonia, com 3 esps.

2." Secção: Crassistaciiys Hert.

I." Serie: Sjurura com 15 esps.

2." )> : Broniíniartia, com 8 esps.

fv" " : .\flinia, com i csp.

4." " : Rufescentia, com 13 esps.

5.' >' : /\'e/7evj, com 8 esps.

3." Secção: Tenuistaciivs Hcrt.

I.' Serie: InIcnncJia, cnm i esp.

2.' " : ZoIIingcria com i csp.

3.» >• : IVr/jciV/j/wJ, com 3 esps.

4.' " : 7Wrji;oHj, com 3 esps.

5-^ » : Funiformia, com 4 cf-ps.

4." Secção: DiciioTO.MLRUs Hcrt.

I.' Serie: Setacea, com 2 esps.

2.* » : Dicholoma, com 9 esps.

5.* Sccçáo: Li.NiFOLiuRus Hert.. com 7 esps.

6.* » : Carin.murus Hcrt.

i .* Serie: Carinata, com 3 esps.

2." » : Gnidioidca, com 5 esps.

3.* » : Varia com 2 esps.

4.* » : Poiívsonia, com 2 es|->s.
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7.^ Secção: Phlegmariurus Hert.

I.» Serie: Squarrosa, com i esp.

2.» » : Nutantia, com 4 esps.

2,.'^ » : Euplilegmaria, com 7 esps.

4.^ >> : Myrsínitea, com 5 esps.

5.^ » : Aqualupiana, com 6 esps.

6.' » : Nummularifolia, com i esp.

Gcn. LYCOPODIUM (L). Brongn (i).

Sub-gen. UROSTACHYS (Pritz.) Hert. emend. : dichotomia ; folhas es-

téreis e esporophyllas egualmente desenvolvidas

.

I* Secção: Selaginurus Hert.
;
plantas terrestres, de folhas flexiveis.

Serie : Selagina.

Espécies

:

1. L. Cliiisíii Mv. da Silv. Hert. emeud. ; espécie não citada na Fl. de

Mart. e cuja diagnose figura no Boi. Com. Geogr. (1898) do Est. de Minas.

2* Secção : Crassistachys Hert.
;
plantas terrestres, de folhas inflexiveis.

Serie: Saurura.

2. L. nibrum Cham. ; diagn. naFl. de Mart. vol. i—2, pag. iii.

3. L. deminuens Herl . n. sp., diagn. em W. Herter, Beitr. z. Kenutn.

d. Gatt, Lycop. etc. 1. c, pag. 44.

4. L. Maiiii Wawra; diagn. cm Reise Max. I. 185(1866) seg. indica

Hert.

5. L. Sellowianum Hert. n. sp. ; diagn. cm W. Hert. 1. c, pag. 44.

6. L. brasilianum Hert. n. sp. : diagn. em W. Hert. I. c, pag. 44.

Serie : Reflexa.

7. L. rcflc.viim Lam. ; diagn. cm Fl. de Mart. 1. c, pag. 109.

8. L. parvifolium Raddi; diagn. em Raddi, PI. bras. nov. gen. I (1825)

seg. indica Hert.

3^ Secção de Tenuistachvs Hert.
;
plantas cpiphytas, pendentes, de folhas

filiformes ou escamosas

.

Serie : Intermédia

.

g. L. intermédium Spring ; diagn. cm Fl. de Mart. I. c.

Serie : Verticillata

.

10. L. lenue H. B. e K. ; diagn. cm Fl. de Mart. I. c, pag. 112.

Serie Tetragona

.

11. L. fontinaloiics Spring; diagn. em Fl. de Mart. 1. c, pag. 112.

(i) O9 caractiírej de sub-genero e seíçõc-; s5o ai4ul tiMnscriptos cm resumo, como meros apoilia

mentos-.
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n. L. qu.idrifariatum Bory; diagn. cm Dupcrr. Voy Coquillc. Bot.

(1828) se;,', indica Hert.

4'S<x\áo: DiciiOTOMURUS Hert.
;

plaula.s epiphyta.s, robustas, erectas, de

folhas espessas.

Serie: Dichotoma.

i.^. [..JiaccUum Fée ; dia^n. em Fée, Crypt. vasc. du Brésil, II. 92 (1896).

14. L. pseu.iom.-in.iioc.-inum Hert. n. sp. ; diagn. em Hert. 1. c. pag.

49-5<J-

i-i L.dicholomum }d^\.; diagn. Jacq. Hort. Vindobon. III :6, t. 45

( 1770-76 ) seg. indica Hert.; Hert. dá como área geographica a Am. trop.,

em Hem^ley, Biol. Contr.—amoric. Bot. voi. III, pag. 701, está indicada esta

espécie comi) tambcm pjrtenccnte á tlora brazileira, considerando essa desig.

espec. como synon. de nundioccjniim Raddi (Dign. Fl. 1. c. no).

A respcitode L. dichotomum, L. mandioccanum c L. pseudomandiocanum,

cumpre liuer as seguintes obscrvaç<'ies:

Herasley ( 1. c. pag. 701 ) considera L. tiundincanum Raddi. como

synonymo de L.dicholomum Jacq., designação sob aqual indica na Biologia

Centrai .Vmericana, uma espécie da America Central.

Ao tratar da área greographica desta planta, Hcmsley cita o Brazil, razão

pela qual vae esta espécie citada aqui

.

W. Herter, no trabalho que vimos estudando, depois de indicar a espécie

L. Aichittomum Jacq. sem indicar o Brazil como seu território, diz .soba fiirraa

de nota após a diagnose de sua nova espécie L. pseudomandiocanum «Ifaufig-

alx I.. mandiocãnum bezeichncl» o que vale pela declaração de que as espécies

dicholomum c mandiocanum são diffcrentes; como Hert. não cita esta ultima

espécie na li-!t;i eíp^cifica das que pertencem ao sub-gen. Urostachys, não no;?

c possível no momento elucidar a questão, cumprindo por isto deLxar de pé a

duvida, isto é, se devemos admittir como synonymas as designações dicholomum

e mandiocanum como quer Hemsley, ou se devemos considerar como designando

duas e?pjcies difForentes, como, parece, entende Herter; neste ultimo caso a

espécie ./iV/íOÍoffi////» Jacq. deve ser riscada da lista que vimos elaborando, e

admittir que a flora brazileira conta duas espécie de Lycopodium, uma I,. man-

diocanum Raddi (não indicada por Hert. c conseguintemcnte não pertencente

ao.sub-gcn.: Urostachys Pritz.)Hert. outra /^. pseudomandiocanum Uí:n. n. fp.

que frequentemente teemsido confundidas pelos autores, tomando como/nj/ii/o-

canum plantas que Hert. considera pertencentes á sua nova espécie.

16. />. hcleriKarpum Fée Crypt. v.xsc. du Bré-il II. 93 (i86(}).

.V Secção : LiMKOLiiius Hert.; plantan delicadas, flaccida?^ pendentes, de

folhas menos espessas.
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1'j .L . linifolhim h
.

, dizgn . cm Fl. de Mart. 1. c. pag. 113.

7a Secção: Piilegmariurus Hert.: plantas epipliytas, com evidente dimor-

phismo folear; esporophyllas em geral com i—2, raro 5 mm. xle largura.

Serie : Myrsinitea.

18. L.pruinosum Hieron. e Hert. n. np. diagn. enHert., I. c. pag. 52.

Serie : Aqualupiana.

19. L. Aschersonii Hert. n. sp. ; diagn. em Hert. 1. c. pag. 53.

Não indicando o A. os caracteres das Eeries ( ou grupo-,), em que subdivi4e

as secções do sub-genero, iica aqui naturalmente em claro esta parte destes

apontamentos; a julgar peloindice do trabalho do k., todas a;-, series foram por

ellc estabelecidos

.

A Fl. de Mart. cita outra ". espécies xúo pertencente-, ao sub-gen.

Urostachys ( Pritz .) Hert. ; essas espécies são as seguintes:

I. L. mandiocaiium Raddi ; este nome especifico provindo da palavra

mandioca, segundo deixa presumir a indicação de Raddi, inserta naFl de Mart.

In-opacissi/nis silvis ad Mandioccam, ctc. , deve se supprimir o duplo c e escre-

ver mandiocanum, como já o lez Hert.

2. L. acerosum S\v.

3. L. quadrangularc Spring.

4. L. mollicomum Mart.

5. L. cernuum L.

6. L. clavatum L.

7. L. arisialum H. c R.

8. L. alopeciiroides L.

9. L. contcxtum Mart.

10. L. repetis Sw.

II. L. pzradoxum MnvX.

12. L. coniplanalnin L.

13. L. complonioides Desv

.

14. L. Jussieui Dqs,v .

Verifica-se pois, que 4 vista do trabalho de W. Hcrter sobre o subgenero

Urostachys do gen. Lrcopodium, ha um ^ccrescimo de 13 espécies não contidas

na Fl. de Mart. ; dessas espécies oito são novas e uma dúbia se brazileira.

Continuando na reunião de apontamentos sobre as espécie: brazilciras de

Lycopodium (L.) Brongn., tem-sc :

I. L. cernuum L,.; na área geographica, accrescentar : Sul do .Me.xico,

Guatemala, Nicarágua, Açores, St. Helena, St. Paul (>). Nova Zelândia e Cabo

Good Hope, seg. Hemsl. 1. c.
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3. L. clavalum L. ; synonymia—scg. Hemsl. I. c. :

L. cristatum WiliJi.

L. pilifenim Radd ; é designação synnnyma da vqr. RjJJúnum Spring, na

Fl. deMart.

L. irichophyllum Desv. ; é dcsitrn. .^ynon. de L. arislatum H. c B. var.

Dcsvjuxianiim Spinfr. na Fl. Mart.

L. irichiatum Sprint;

.

L. contipuum Klotzsch.

Na área íjeo^r . accrescentar : Sul da Mc.xico. Cosmopolita, scg. Hemsl. I. c.

3 L. comphiutum L. ; synon. scg. Homsl. 1. c. :

L. thyoidcs Willd. ; é design, synon. da var. /ro;)JCKm Spring ; na Fl. de

Mart.

Na área geogr. aei;rcscentar Canadá, Sul do México, Guatemala, Peru,

Eumpa e Java (sul da Ásia), seg. Hemsl. 1. c.

4. L. linifalium L. ; á área geogr. accresccntar : Sul do México, G\^^-.

temala, Columbia, Pcrú c Guyana, seg. Hemsl. 1. e.

5. /.. mollicomum .Mart; synon. seg. Hemsl. 1. c.
;

L. gramineum Spring.

Na área íreogr. accresccntar: Guatemala, Panamá e Columbia, sc^.

Hem-1. 1. c.

<>. L. re//i'.n<m Lama ; á área geogr. accresccntar: Sul do México Co-

lumbia, Peru e índia-, iiccid, seg. Hemsl. I.c.

7. L. subidãtum Dcsv. ; não citada pela Fl. de Man. nem cm Hcrt.
;

diagn. Spring. .Monogr. Lycopod. i. p. 25 e ii. p. lo, scg. Hemsl. I. c. ; área

gei^graphica Guatemala, Colômbia, Peru, Guyana c Brazil, seg. Hemsl. 1. c.

8. L. Ix\i/iiliiim Spring; não citada na Fl. de Mart., nem cm Hert.

diagn. cm Spring, .Monogr. Lycopod. i. p. 31, seg. Hemsl. I.c; área geo-

grapliica México, Guatemala, Panamá, Colômbia, Pcrú, índias Occidcntacs,

Brazil e .\=ia tropical, seg. Hemel 1. c.

Vcrilica-íe pois que com a*: indicações feitas, sobe a 35 o numero de espécies

indígena; do gen. Lvcopixlium, ,seg. Spring (Fl. de Mart. 20 espécies) Hcrter

(I.c. 12 cspjcies) (i) c Hemsley (I. c. 3 espécies).

E" de presumir que esse numero seja ainda muito mais elevado á vista de

outro- tr.nKallic»s e principalmente depois que W. Hertcr terminar a revisão do

gen. Lyco[V)dium.

S:ndo .1 área geographica d.- algumas espécies indicada simplesmente pelo

.\. : .\merica tropical, Sul-.\mcrica. sem discriminar, como o faz para outras,

(I) E um.i diihii qoantoi sua exlntcnci.'! no Bra/il,aliin d.n ciladas abaixo.
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OS pontos da America trr>p. ou da Sul-America onde taes espécies, foram

colhidas, cumpre dizer ainda cm additamento que no traballio de Hert. figuram

plantas que não se pôde no momento assegurar se são ou não brazileiras

.

Estas plantas são: L saururiis Lam., L. Sieberianniim Spring, L.

funiformc Bory L. mexicamim Hert. n. sp. e L. chamaepeuce Hcrl. n. sp.

II

TRABALHO DE R . PILGER SOBRE A FLORA DE MATTO 'GROSSO

Robcrt Pilger, Bcilrag ^iir Flora von Mattoarosso, publicado no vol.

XXX, de 1902 do periódico « Botanische Jahrbiicher fiir System., Pflanzen-

geschichte und Plíanzengeographie » de A. Engler.

O botânico Robert Pilger, fazendo parte da 2* expedição emprehendida pelo

Dr. Herrmann Meyer ao Brazil Central em 1899, teve occasião de visitar o

Estado de Matto-Grosso durante os mezes de fevereiro a outubro, colhendo

então abundante material para o estudo da flora desse Estado brazileiro, a

respeito da qual escreveu um trabalho referente aos phanerogamos colhidos.

Tendo determinado as suas plantas no Museu Botânico de Berlim, publicou

o A. um e.xtenso relatório sob o titulo « Beitrag zur Flora vou Mattogrosso »

que inseriu no vol. XXX (1902) do periódico dirigido pelo notável prof

A. Engler, de Berlim, (« Botanische Jahrbiicher fiir Systematik, Pflanzengeschichte

und Pflanzengcographie»).

Cogitando também do estudo de clima e da distribuição das plantas sob o

ponto de vista da geographia botânica de que não nos occupamos no momento,

o A. fa'í preceder esse estudo da lista das plantas phanerogamicas colhidas, na

qual inclue as diagnoses das plantas novas que descobriu

.

A lista das plantas colhidas pelo A. é em resumo a seguinte, com a indicação

das novas diagnoses

:

Alismaceas : i.

Gramíneas : 82, das quaes espécies e variedades novas as seguintes:

1. Paspalum barbatum Nees, n. var. scabra Pilg.

2. P. plicatulum Michx. ,

3. P. » )>
,

4. Panicum adustum Nees ,

5. P.

6. P. inxquale Pilg. n. sp.

7. P. petrosum Trin.
,

8. P. Sdium.tnnii Pilg. n.

9. Impcr.TÍ.i luusifdlia Pilg

»
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10. Andr.i[V)fron \ccssii Kth., var. dactyloiJcs Hack
. , n. sub-var.

ijahrcsccus Pilg.

11. .1. pjlwilris Vi\g. n. sp.

i:. Ctymw)p<><jtin bijlorus Filg. n. sp.

i_^. Eragrostis null<)i>rnsscnsú< Pil. n. sp.

14. E. » , n. forma: ^bhresccns Pilg.

Cyperaceas: 27, das quaes novas as seguintes:

1. Scirpus xeri>philiis Pili,'. n. sp.

2. RhYnchi)sf<<)r.j pluricirpj Pi\íí. n. sp.

3. Sclcrij ctiyjhcnsix Piltj. n. sp.

4. Sc. pussilh Piífí. n. sp.

5. Sc. viohccj Pilg. n. sp.

.\RAcr:\s: 1, xiridace.\s : i, euiocaul.\ce.vs : 4, das quaes novas as se-

guintes, classificadas e descriptas pelo botânico Ruhland :

1. Kriocãuliin allo^bhoxotini Ruh\. , n. sp.

2. E. gibbosum Ivern., n. var. mallogrossense Ruhl.

3. E. I'il'^cri Ruhl., n. sp.

COMMKI.INACEAS : 2, AMARVLLIDACEAS : I, IRIDACEAS : 2, DROMELIACEAS : 3,

dxs quaes nova a seguinte, classificada o descripta por Mcz : liillhcroij .\ícych

Mez, n. sp.

SciTA.MiNEAS : 3, BURMANNiACEAs : I, ORCiiiDACEAS : 7, das quacs uma

nova, determinada c descripta por Schlechter :

I. //j^f/i.jrú Pí/jjtTj Schitr., n. sp.

PlPERACEAS : 3, PROTEACEAS : I, D tRANTIIACEAS I, P0LVr,0N'ACEAS : 3,

AIZOACEAS : I, A.MARANTACEAS : 7, CARYí^PllVLI.ArEAS : I.

XVMP1IE.\CEAES : I, ANONACEAS: 2, ME\ISPER.MACEAS : I, LAURACEAS : 2,

DROSER.\C.EAS : I. ROSÁCEA^: 3.

Gjnnaraceas : 2, sendo nova

:

I. Omíur/w Gi/i,i'j«H.v Pilg. n. sp.

LEGfMiNosAS : 72, das quaes novas as seguintes :

I. Mimosa sdifera Pilg. n. sp.

a. Cássia Dcsvauxii Collad., n. var. xlipuhcci Pilg.

3. C. flexuosa L. , » » cuyãbcnsis Pilg.

4. Bowdichia virgilioides Kth.. n. var. iomentosa Pilg.

5. Cmtãljria crech Pilg. n. sp.

6. Stylosanthes «íuyancnsis S\v., n. var. pubcsccns Pilg.

7. Desmodium sclerophylluni Bth., n. var. tortuosa Pilg.

8. CcntrosemabrevUobulatumPUff. n. sp.

304S 3
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ERYTHRPXYLA.CEAS : 4, MELIACEA.S : 4, MALPIGHIACEAS : 12, VOCHISI-

ACEAS : 5, POLIGALACEAS : 5.

EuPHORBiACEAS : 12, sciido nova a seg-uinte :

I. Croton cuyabensis P'úg . n. sp.

Anacardiaceas ; 2, aquifoliaceas : i, sapindaceas : 6, sendo nova

uma, determinada por L. Radlkoter i. Serjania chaelocarpa Radlk.

Rhamnaceas : 2

.

TlLIACEAS : 2.

Malvaceas : 2, sendo nova :

I. Cienfugosia cuyabensis Pi\g . n. sp.

Bombaceas : 2, sendo nova :

I. Bombax pumilum Pila;, n. sp.

Sterculiaceas : 7, diLLENiACEAS : 4, sendo nova :

1. Doliocar pus platraligmaVús:. n. sp.

OcHNACEAS : 3, novas :

2. Oiiratea densi flora Pilg . n. sp.

Caryocaraceas : i, guttiferas : bixaceas : 2, nova :

I. Cochlospermum insigne St. Hil. n. var. : mattoorosscnsis Pilg

.

Flacourtiaceas : 2, turneraceas : i, nova:

/ . Turnera dasytricha Pilg- . n . sp

.

Cactaceas : i, LVTnRACEAS : 6, combretaceas : i, myrtaceas : 5.

sendo nova :

I. Calyplranthes amocnaPWg. n. sp.

MelastoíMataceas : 12, novas :

1. Macairea adenostemon DC, n. var. : rnlun.iataPWg.

2. Aficrolicea cuphorbioides Mart., u. var. : maltogrossensis Pilg.

j. Rhynchanlhera ^rlabresccnx Pilg. n. np.

Onagraceas : 2, araliaceas : i , umbelliferas : i, sapotaceas : 2, nova :

/. Labaiia matloonxsscnsis Pilg. n. sp.

Styracaceas : i, nova, : Styrax pachyphylla Pilg. n. sp.

LOGANIACEAS : I, CENTIANACEAS : 6, ASGLEPIADAGEAS : 3, APOCYNACEAS :

8, nova :

I. Plumicra latifolia Pilg. n. sp.

CoNvoLvuLACEAS : 13, novas

:

1. Ipomoea malvaeoides Meissn., n. var. : oblongifolia Halicr f.

2. I. varifolia Meissn, n. var. : saxatilis Pilg.

3. Jacquemontia evolvLiloides Mori.. n. var. ; parriflora PWg.

Verbenageas : 6, nova :

I. Lipia aristata Scliaucr, n. var. : glabresceiís P\\g.
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DoRitACiiNACEAS : 5, LABiADAS : 17, novas :

/. Silvia maUugrossensK Pi\ n . sp.

3. Ilyptis ItclophiLj PWí:. n sp.

j. H. in.iivisa Pilfí. 11. sp. : 4. //. hsiocãlr-i. PilfJ. n. sp. ; 5. // I^o-

esenerian.j Pi\\;. o. sp. 6. //. malhiirosscnsis PU^. a. sp.

SOI.AXACEAS : 3, 8CR01'11UI,ARI.\CEAS : IO, I.KNTIBULARIACEAS : 3, DOVa :

/. Clricuhrh Mcyrcri Pi lg. n. sp.

Bir.NúNrACEAs : 9, novas : i. Memora campicola Pilg. n. sp. ; 2. Tecoma

Piutinga Pilií. n. sp.

AcANTiiACEAS : 1 1, scndo novo o ffcnero : Acaiilhura Lindau, com a espécie

A. mallogrosscnsis LinJau, n. sp.

RuuiACEAS : 17, novas : i. I^imno-.ipanca Schonburgkii Hoci;. 1. n. var. :

robuslior Pilg.

2. Borrerui aiigustifolia, n. var . : /j/í/o/ia Piljf

.

CUCURDITACEAS: 2, CAURANULACEAS: 2, UOVa:

I. Gintropogon surinamensis (L) Presl. n. var. xx-slila Pilg.

Co.MPOSTAs: 41, sendo nova:

1. Vernonia obtusata Lcss., n. var. .ingiisUlaPil^.

2. Eup-ttorium Mcycri Piitr. n. sp.

3. Mikania psilostachya DC, n. var. : albicans Pilg.

4. Aspiliã chlã Pilg. n. sp.

III

(c.KX. iioi-iiut(m:ari>us ) dur.

Fazcndo-se a um tempo a intercalação das novas dcscripçóes e as addiçõcs

das indicações da área geographica indicadas jielo A. no trabalho que vimos

estudando, auxiliados pelas obras Syilabus der Pflanzenfamilicn, de A. Enijlcr,

(190Q) «Das Pllanzenrcich" de A. Kngler. Die Naliiriichcn PHanzenlamilicn de

Ensfler-Pranti. Indo\ Kewensis c Biologia Ccnírai .Xmericana (Hotanica). reunir-

se-hiam apintamenios da seguinte ordem :

Alismalãwas : (.Mismaceas, no trabalho de R. Pilger, naFl. Eras. .Mart

;

no Index Kewensis; Bioli>gia Central .\mericana e Die nat. Pllanzenf; Alisma-

taccas, em Engler 'SjH. d. Pllanzenf.')

R. Pligcr cila uma única espécie ; LuphiocarpHs ;^i<ijhc«m.s (Kth.) .Mich.,

dos campos panUinosos da visinhança de Cuyabá.

A Fl. Brás. Mart. (vol. III — I. mouographia de .M. Scubert) não cita o

geo. Lophiocarpus ; esta designação ^eiicric^ cre^dq por fiquei para dpsignar
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uma Alismacea e por Turcz para designar uma Chenopodiacea, figura nas mono-

graphias (Chenopodiaceae de Volkens. Die nat. Pflanzcnf. vol. III — I a) e de

Buchenau (Alismaceas, vol. II - I, da mesma obra).

As Chenopodiaceas do gen . Lophiocarpus Turcz, são apenas duas espécies

do sul da Africa; as Alismaceas genericamente também denominadas Lophiocarpus

Miq. são quatro espécies muito próximas das dos gens. Alisma L. e SagiUaria L.

entre as quaes são collocadas por outros autores, v. gr. Seubert, na Fl. Mart.

Alisma L. secç. Lophiocarpus (Kth.) c Hemsley, na Biologia Central Ame-

ricana.

A Flora de Martius não cita porém nem na synonymia a espécie indicada por

Pilger; Hemsley (l. c. cita Lophiocarpus giiuncnsis coiuo synonymode Sagit-

taria guyanensk H. B. e K. que Seubert considera por sua vez como designação

synonyma de Alisma ecliinocarpum Seub., isto é, da designação sob a qual des-

creve uma Alismacea brazUeira

.

Diz Hemsley (Biol . Centr-Americ
.

, Bot . vol. III, pag. 438):

Sagiltaria guyanensis H. B. e K.

Synonymia : Lophiocarpus guyanensis Micheli.

Sagittaria echinocarpa Mart

.

Alisma echinocarpa Seub

.

Echinodorus guyanensis Griseb.

Diz Seubert (Fl. Brás. Mart. vol. III - I, pags. 105 e 106)

:

Alisma cchiiiocarptun Seub.

Synonymia : Sagittaria echinocarpa Mart

.

S. guyanensis H. B. e K.

S. bracteata Willd.

Deve-se pois entender que a espécie Lophiocarpus guiancnsis (Kth.) Mich.,

citada por Pilger é a descripta na Flora Brasiliensis de Martius, sob o nome de

Alisma echinocarpum Seub.

Fr. Buchenau, redigindo a monographia das Alismataceas, na obra «Das

Pflanzenreichn de A. Engler, a mais moderna e universalmente acceita revisão da

Systematica, á qual nos subordinamos, attendendo, presumimos, á necessidade de

evitar que um mesmo nome genérico indique plantas de famílias differentes, como

acontece com a designação Lophiocarpus, preferiu adoptar a designação Lopho-

tocarpus de Durand.

Temos pois que trata-se no caso de que nos vimos occupando, da espécie

Lophotocarpus guyanensis (H. B. eK.)Smith.

Alisma echinocarpum Seuh . é segundo Fr. Buchenau (l. c.) Lopholocarpus

guyanensis {U. B. eK.) Smith, var. a7n'«oí:jr/'/f.s- (Mar.) Buchenau. (Das Pflan-

?enr. vol IV— 15, pag. 36 (Fase. .16-1903).
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No trabullio Je R. Pilyer sobre a flora de Matto Grosso cnumeram-sc

514 espécies phanerogamicas, sondo novos : um género, 43 espécies, 25 varie-

dades, uma sub-variedadc c uma forma.

IV

Afwnas iniciados estes apontamentos e feitas, em outra publicat,áo, ligeiras

« Consid.-raifúc-i sobre a Flora Braziliensis, de.Martius, quanto á necessidade de

sua revisio e de sua continuação » ( 17 de jan. 1912 ), temos desde logo indicado

cerca de 350 plantas cujas diagnoses não figuram na Flora de Martius.

Veremos pelos ap<intamentos seguintes quão elevado c o numero de diagnoses

posteriores á obra extraordinária cuja revisão julgamos inadiável.

2S-Julho-i9i2.

{A.J. de Sampaio.)

Ansino agriccia

Muito se tem escripto, discutido em congressos c crcado, para diffundir o

« cnsin' > agrícola » entre nós ; a tudo tenho acompanhado com vivo interesse,

mas, no meu fraco entender ainda o problema não cítá resolvido : todas essas or-

ganÍ2;iç'K;s se resenteni da feição essencialmente jgricola, resultando dahi, de um

lado, a perda de um tempo precioso para quem aprende c de outro a &lta de conhe-

cimentos indispensáveis à vida profissional.

Os programmas das n<3ssas escolas agrícolas estão cheios de matérias de pre-

parat<)rios, que deviam ser exigidos antes para a matricula ; entretanto deixam-se

de parte os ojnhecimentos indispensáveis ao curso completo c utilitário, na parte

propriamente agrícola.

Assim, por exemplo, estuda-se a botânica geral para conhecer a vida das

plantas cultivadas, a sua ciassificição e exigências culturaes; dahi se tira partido,

para obter novas varied;ides, distribuir as culturas com proveito e fazer uma

adubação racional, donde resultam para o lavrador o augmcnto da colheita, a boa

qualidade do seu pnxlucto c grande economia.

Da mesma sorte a physica, a chimica, a geologia, a z<»logia, ctc. cujos co-

nhecimentos geraes são úteis para applical-os ao curso agronómico.

M;i3, em ve/. de se perder tempo a demonstrar a theoria deste ou daquellc, a

classificação de uns e outros, deve se tratar logo de estudar as caus;»s sob o ponto

de vista agrícola

.
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Um curso de agricultura deve ser sufficicniemcnlc theoricn, bastanlc agrícola

e csxcncialmcnlo pratico.

Para o perfeito êxito num curso desta natut-eza é cOfldiçao primi^rdial c bá-

sica que O candidato tenlia decidido gosto pela vida do campo.

Em nenhum curso ha tanta necessidade da theoria caminhar ao lado da pra-

tica, do que no de agronomia ; niio :e pôde comprehender uma rcni outra.

Ao contrario apparecerão profissionaes que não saibam no campo tirar uma

amostra de terra, classificar um terreno, manejar uma machina, que desconheça

os apparelhos modernos e ate mesmo os mais communs.

Desde a botânica, até a economia rural, passando por tc.idas as cadeiras de

um curso completo de agronomia, é no campo, na pratica de uma fazenda, que

se devem buscar os elementos capazes de habilitar profissiohaes competentes.

Assim como desde o estudo da raiz até á clasr-ificação botânica, se estuda no

campo, nos parques, na lamina do microscópio, também a agricultura desde o

estudo das machiuas agrícolas, preparo do terreno, semeadura, tratos culturacs,

colheita até a administração racional cie uma propriedade, só se poderá aprender

com utilidade vendo, tocando, praticando e acompanhando essas cousas.

Tal como a chimica só se aprende com vantagem nos latoratorios manipu-

laudo e dosando os elementos, assim a zootechnia só re saberá, vendo as raças

que se estuda, os seus caracieres differeuciaes, ou manipulando as rações elemen-

tares .

Não poderá haver curso completo de agronomia cm que não presida a pra-

tica, habituando o alumno á visão das cousas, ensinando-o a ler as liellas paginas

do livro da natureza, fazendo-o um perscrutador experimentado dos seus piíeno-

menos e leis

.

Isto de formar apenas portadores de diplomas, sem mérito algmn , nã<j traz van-

tagem nenhuma para a agricultura brazileira, para essa classe laboriosa, que con-

corre para a manutentação dessas escolas e da sociedade na qual vivemos.

E demais que é a razão 'da falta de iniciativa e de eítimulo, porque come-

çarão por não terem confiança em si mesmos e depois concorrerão para o descré-

dito do curso agronómico.

Deve-se, pois, ter em vista principalmente nas nossas escolas agricolas, que

. mais vale a pratica edificante do que a sciencia vã

.

Separem-se, pois, os preparatórios das matérias propriamente agricolas, nos

cursos das nossas escolas, faça-se um curso theorico bastante para se compre-

hender as lições do campo, que teremos feito uma organização nessas escolas, de

, acGÔrdo com as condições da nossa agricultura e habilitaremos proíissionaes ca-

pazes de desempenhar qualquer commissão seja no terreno theorico e seja no

pratico.
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Outra cousa capital a que se deve dar toda a attençâo, é ao corpo cU>cente

das nossas escolas agricolas
;
qualquer pessoa não está na altura de uma tal in-

cuml?cn(,ia ; devem-sc preferir os prolissionae?, engenheiros afrrononios ou agri-

colas e ayTonomos ; só estes que tiveram um curso atíronomico é que estão no

auso do ensinar nessas escolas ; no meu traço entender não ba-tará o titulo profis-

sional, será preciso a cxhibivJlo por meio de um concurstj do methodo pedagógico

do candidato, pois, uma lição bem dada é um conhecimento que o alumno ja-

mais esquecerá.

Nesse concurso o candidato deverá mostrar <> seu methodo simples e claro

de exjxjr, a sua habilidade em tornar o curso de sua cadeira o mais pratico, obje-

ctivo e útil possível ; isto de se fazerem divairaçócs scientificas vasias de utilidade

para a agricultura, sem o cunho objectivo, além de se tornar sobremodo árido para

o alumno, n3o lhe aproveitará cm nada para a vida pratica.

Esse corpo d^KL-ntc se deverá procurar dentre os profissionaes do paiz
;

pois, só estes estão em condições de conhecer as condições de nossa agricultura,

principalmente na cadeira propriamente de agricultura, porque, não se vá eí-

|")crar que estrangeiros, conheçam a nossa agricultura c a venham ensinar aos

nossos patrícios ; em falta, porem, dos nacionaes especialistas contractem-se os

estrangeiros, tenham como seu^ ajudantes um nacional para substituil-os

depois.

Chamo mui particularmente a attcnçáo dos competentes, que ?erá caso para

insuccessos futuros, confiar a Iciiif^s de h<Ja sorte, as cadeiras do curso agro-

uomico de uoss;is escolar
;
pirque em nenhum curso o lente deve ser uni pro-

li.ssional, como nesse; só quem conheçii um curso de agricultura, poderá en-

sinar com proveito uma matéria qualquer dessj curso, cujas cadeiras tem entre

si uma tal ligaçi-) e dep.-ndencia, que u cada instante cm economia rural, se

recorre à agricultura e zootcchnia, como em construcçõjs ruraes, se precisa a

cada momento da zootechnia, c assim por deantc

.

Temos no Brazil muitos profissionaes da agricultura ; na Bahia a Escola

Agrícola de S. Bento das Lages, formou uns duzentos e tantos engenheiros agró-

nomos ; em Pernambuco c Rio Grande do Sul, também fuuccionaram escoixs

agricolas, que formaram muitos engenheiros agrónomos, e finalmente em

S. Paulo a Escola Polythechnica formou ate 1909 também engenheiros agró-

nomos c a Escola Agrícola « Luiz de Queiroz > em Piracicaba vem preparando

desde 1903 as turmas de agrónomos, lilhos de diversos Estados e que a cUa

tòm corrido, os quaes se acham em maior numero em S. Paulo cm commis-

sócs do goTcmo do Estado, outros em fazendas e finalmente muitos ultima-

mente por diversos Eistados do Brazil, a serviço do Ministério da Agricultura.

Já se v<i que contamos no paiz um grande numero de prolissionaes da agri-



64 SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA

cultura ; c, não se pôde negar, muitos se têm distinguido na vida pratica pelos

seus reaes serviços prestados á agricultura do Brazil

.

Outro ponto importante a meu ver, c que jâ contamos actualmente com es-

colas agrícolas de curso superior, em numero sufficiente para as nossas necessi-

dades do momento.

E' manifesta a tendência natural que leva a mocidade do nosso paiz para o

funccionalismo publico, arredando -se do trabalho do campo, em suas propriedades

agrícolas, ou de outrem.

Sob a infeliz influencia desta deplorável tendência, o sentimento do trabalho

útil, pessoal, vae-se extinguindo c a grande maioria dos nossos agrónomos

prefere a vida pacifica do parasitismo burocrático ao trabalho productivo e in-

dependente do campo.

Seja por este ou por aquelle motivo, o certo é que 03 moços que completam

o curso agronómico, armados do titulo profissional, cm vez de se entregarem a

trabalhos e explorações agrícolas suas procuram logo os empregos públicos des-

virtuando assim completamente o fim das nossas escolas agrícolas mantidas

com grandes dispêndios.

E a prova mais eloquente do que acabo de apontai', é que talvez dentre todos

os agrónomos brazileiros, talvez não tenhamos 2/5 trabalhando por couta própria

cm suas fazendas

.

Náo concorramos, pois, com mais escolas agrícolas de curso superior,

para formar novas levas de portadores de diplomas, candidatos a empregos pú-

blicos, em detrimento da lavoura brazileira que continuará no mesmo marasmo,

na mesma rotina e pobreza pois, náo poderá contar com esses profissionaes e as

luzes do seu saber para se elevar ao ponto culminante a que poderá chegar com

os recursos naturaes, ricos e abundantes deste paiz.

O Sr. A. C. Ferreira Paulo, de Lage de Mariahé, escrevendo a respeito

disse

:

« Entretanto ha muita gente cheia de boa vontade, que só deixa de ir

aos campos de experiência porque não dispõe de recursos. Nas cidades,

nas escolas agrarias, quando muito se poderá aprender a discorrer sobre

methodos de trabalho, vantagem de adubação, melhoramentos de raças,

etc. Não é disso que precisa a lavoura. Precisamos de quem maneje

o arado para vir nos ensinar
;

precisamos de quem venha ver, apalpar

nossas terras e dizer qual o correctivo de que carece ;
precisamos de quem

tenha vivido no aprisco, para vir nos dizer como havemos de progredir

na pecuária. Não ha de ser com livros e revistas e propaganda de gabi-

nete que a lavoura brazileira irá ganhar terreno e íltzer progressos reacs.»

« Os jesuítas, para catechizarem os selvicolas, conquistaram o coração dos
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aborigencí, aprenderam a lingua c iniciu u mi >«- nas brenhas. Para que a lavoura

c a pecuária do Br;izil saiam do carrancismo actual é necessário c sufficienlc que

uma centena de homens jovens, cheios de vida c boa vontade c conliecedorcs do

traquejo agrícola, dos progressos estrangeiros, intcrnem-sc pelo interior, convivam

com <n lavradores, diim-lhes lii;'">es praticas dos processos scientificos.»

PrLVÍs;mioí, píis, om vez de muitas escolas superiores, de aprendizados

agrícolas, espalhado; profusamente pelo Bnuil, porque tendo elles a fijrmar

regentes agrícolas, isto é, administradores de fazenda, o3 quaes tendo um

curso mais simples e onde a pratica do? ensinamentos agrícolas sobrepuja á theoria,

£á') naturalmente ni:ii-! modesto;, e ó provável que ellos se destinem ás fazendas;

a menos que lambem a cultura dj cs|iirito que lèm não lhes desperte a predilecção

pelos empregos públicos.

Este é o typo das innituiçóes de ensino agrícola, que se deve adoptar de

preferencia, porque corresp mdcrá mais ás necessidades da nossa agricultura, pelo

seu caracter essencialmente pratico c moldado como uma propriedade agrícola

m(xlerna, onde tenham execução t(xlo3 as praticas racionaes da exploração do solo.

O elemento que terá de concorrer a cilas será justamente composto de filhos

de lavradores, que desde os seus primeiros passos estão acostumados com a vida

do campo; e depois o manejo das machinas agrícolas, o lidar com os animaes, o

trabalho das industrias agrícolas, diariamente vão cada vez mais accentuando o

gosto pelas coisas c vida do campo ; c accedendo em seu espirito o desejo de

também ;Lssi(n trabalharem para si.

VC-m em segundo plano o; campos de demonstração, as fazendas modelo de

agricultura e creaçáo que habilitem os operários agrícolas nas praticas modernas

do trabalho do campo, isto é, principalmente na funcção de araJorcs-mcsIrcs,

conhecend" > a acçá<j e o funccionamento de todos os apparelhos que a raechanica

agrícola emprega nos nossos dias, sabendo montal-os e desmontal-os quando

necessário.

Estes estabelecimentos de caracter pratico, onde a lição se dá no campo, ao

vivo, são de importância máxima para o no3.so meio ; são os que tocam mais de

perto as necessidades da nossa agricultura.

São o exemplo pra os nossos lavradores, uma fonte pcrenue de preciosas

informaçijcs para a agricultura em geral e as Kises para o seu levantamento na-

cional e intensivo.

Cuidando-se da formação dos ncssos elementos rcaes de trabalho, os regentes

c trabalhadores agrícolas, marcaremos indubitavelmente para a lavoura brazi-

leira, ospssiv? para o seu evoluir, pois desse modo prcparar-se-á a legião de

homens onde cada qual será um obreiro na e,~phera de sun acção para a gran-

deza nacional.

3
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Devo-se muito ter em vista na diíFusão do ensino agrícola, o lado utilitário

das instituições creadas ; e nao se pôde negar que estas visando formar os dois

elementos pria:ip.ics do trabalho agricola, o administrador e o operário, são no

momento actual 03 mais importantes e que se approximam mais de perto das nos-

sas necessidades.

E' preciso e nem ha duvida, do agrónomo, isto é do homem que conhece a

sciencia da terra, para dirigir 03 cargos tcchnicos, occupar as cadeiras de magis-

tério superintender os diversos serviços agronómicos ; mas, clle não poderá tra-

balhar só, o regente e o operário agrícolas, são o complemento da sua acção, a

verdadeiramente utilitária.

Dá clle ordens que executam respectivamente o chefe de culturas e o ope-

rário, pois não se vae esperar que um chefe de serviço exerça até as funcções de

arador; está claro que precisa elle saber fazer para poder mandar bem, mas é

preciso que os seus subordinados saibam executar suas determinações e para tal

faZ'Se mister que aprendam em cursos especiaes

.

E' disto justamente que acho devemos no momento actual cuidar para com-

pletar um programma de ensino agricola que corresponda ás necessidades do

meio c para erguera lavoura nacional em moldes que condigam com a riqueza do

nosso solo generoso e possa nos libertar da dependência vergonhosa do estrangei-

ro com os géneros de nossa nutrição quotidiana, quando os podemos produzir

com vantagem.

Se com estas despretenciosas considerações algum serviço tiver prestado á

causa a que venho servindo darei, terminando-as, por satisfeita neste particular a

minha tarefa.

WiLLiAM W. Coelho de Souza,

Agrónomo e ajudante tl:i Iiispectoria Agricola do Maranhão.

Posto Zootschnico Fedsral

, Animados pelas óptimas impressões dos nossos directores, Dr. Lima Min-

dèllo e Carlos Raulino, que representaram a Sociedade Nacional de Agricultura

na festa de inauguração do Posto Zootcchuico Federal, seguimos até a estação de

Pinheiro, onde se acha iu.stallado, desejosos de conhecer esse tão útil estabeleci-

mento, cuja direcção foi entregue, cm boa hora, ao intclligente c operoso Dr.
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Nicolào Athanassof, cítranprciro illustrc que nSo mede esforços para o ciigranJcci-

nKiito da nowii mui queriJa pátria.

I).'l>)ii de algumas lioras de agradável via},'em, cliegámoi ao Presto e nos

aprcseotámn.-! an seu dipno director que, conhecendo o objecto da nossa visita,

prnmptilic<iu-sc a fornecer-nos os mais detalhados iniormcs. Para i-.so mandou

nos ac)mp:inh;w>.ni o'. Srs. Tobias e Bonnard, professares da Escola de Agri-

cultura, com os quaes percorremos c pliotographámos as varias de|X'ndencias do

Po8to, cujas installações, parece-nos, preenchem todas as necessidades, já hygie-

nicas, já para aquillo a que se deninaram

.

Satisfeitos, volvemos ao gabinete do Dr. Athanassof, a quem fclicilámos e

agradecemos penhorados pelo bom acolhimento com que no.í distinguiu. E
S. S. ainda amável e gentil, poz á nossii inteira disposição o trabalho que ahiixo

publicamos integralmente.

Terminando, deixamos á competência exclusiva dos uo.ssos illustrados leitores

a critica que ellc merecer, e mais uma vez. envianio:, daqui os nosíos sinceros

cumprimentos áquelle que com tanta conqietencia tem dirigid(j o promissor Posto

Zootechnico Federal.

mSTORIA DA SUA FUNDAÇÃO

Em abril de u/x;, oDr. Miguel Calniun du Pin c Almeida, então ministro

da Viação c Obras Publicas, "contractou o Dr. H. Raquet, professor de zoo-

technia e hygiene do Instituto Agronómico Gembloux, Bélgica, para \ ir fundar

em no3s<i pniz um posto zootechnico e uma estação agron<imica.

Es.se profissional escolheu para sede do posto a antiga fazenda dos Breves

próprio fedfral, onde anteriormente fora estabelecida uma hos|vdaria de immi-

grantes e ultimamente esteve aquartelado o ia° batalhão.

Essa fazenda está situada á margem da Estrada de Ferro Central do Brazil

na estação de Pinheiro, districto de Arroz.;il, município e comarca Jo Pirahy, Es-

tado do Rio de Janeiro.

DLsta 130 kilomctros da Capitiil Federal achando-se a estação de Pinheiro a

uma altitude superior a 365 metros.

Sua área em hectares é de 1483-1307, sendoclla banhada pelo rio Parahyba

cm toda a sua face norte, e, na direcção norte-sul, corta-a numa evtensáo de mais

de seis kilomctros, o ribjiráo Caximbau, para o qual afllue uma vasta rede de

córregos c riachos, que sulcam assim a propriedade em varias direcçr»c3.

Seus terrenos, como cm geral o? dessa zona do Estado do Rio, páo bastante

accidentad'TS, havendo, entretanto, uma vasta região de vargens naturalmente fer-

tciíi c, por const-..niiiite, mais ficilmenle adaptáveis á i-ultiira mechnniia i.ilensiva.
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A' excepção desses terrenos, bastante húmidos, a parte restante da proprie-

dade comp5e-se de morros scccos, que são aproveitados para pastagens.

Existem também algumas dezenas de hectares de maltas, porém, de pequeno

valor, estragadas como foram, ora pelos tiradores de madeira e lenha, ora pelo

fogo implacável, meio ao mesmo tempo simples e bárbaro, usualmente empregado

pelos nossos lavradores rotineiros, para a limpeza dos pasto:.

Creado o Ministério da Agricultura, durante a administração Cândido Ro-

drigues, o primitivo projecto esboçado peloDr. Raquet soíFreu algumas modifi-

cações constantes do decretou. 7.622, de 21 de outubro de 1909, o qual creou,

sob a denominação de Directoria de Industria Animal, o Posto Zootcchnico Fe-

deral com sede em Pinheiro.

Não havendo tempo para se pôr em pratica toda a uova organização, os ser-

viços do Posto ficaram limitados apenas ás seguintes secções : Zootechuía, Broma-

tologia, Leitaria, Medicina Veterinária c Combate ás Epizootias, e Secção Eco-

nómica .

Essa organização, entretanto foi alterada p;los decretos ns. 8.36668.367,

de 10 de novembro de 1910, que estabeleceram a organização definitiva actual

do Posto Zootechuico ao qual foi anuexada uma Escola Theorico-Pratica de

Agricultura. Motivou essa reforma a reorganização dos serviços do Ministério da

Agricultura, onde foram creadas a, Directorias de Industria Animal c de Vete-

rinária.

A escolha da fazenda de Pinheiro para a installação cio Posto Zootechnico e

de sua Escola de Agricultura obedeceu a uma razão de ordem económica, não só

porque essa fazenda já fazia parte do património nacional como também porque

alguns dos edifícios nella existentes, com pequenas modificações, poderiam ser fa-

cilmente, como o foram, aproveitador para 03 novos fins, accrescendo ainda a cir-

cumstancia de ser o corpo docente da Escola composto, em grande parte, do pes-

soal technico do Posto, o que sobremaneira torna menos dispendioso o seu

custeio.

Demais, com a decadência da cultura do café, esgotadas por muitos annos de

lavoura exhaustiva as terras onde outrora pompcavam os magníficos cafesaes, os

agricultores da zona em que o Posto tem sua sede voltaram, solícitos as vistas

para a industria pecuária que pela facilidade das communicações com os grandes

mercados os tentava, accnando-lhes com lucros capazes de resarcir os prejuízos

occasionados pela rubiacea desvalorizada, que já lhes não pcrmittia grandes dis-

pêndios para a restauração da fertilidade perdida das suas propriedades.

Em taes circunistancias, o aproveitamento da fazenda de Pinheiro para sede

do Posto Zootechnico Federal e de sua Escola de Agricultura foi uma idéa alta-

mente feliz, vindo cila a constituir-se nessa importante zona criadora do Estado do
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Rio um poJoroso f«V.-o de cnsinameotos agro-pecuarios, de cuja cflTiaicia a

Dn,ui.-m 6 licito duvidar.

Por cniquanto, tudo ainda se acha ua pliasedidi-il c trahaliiosa da or<íani-

zaçiio; mas, d.-ntro cm pouco, creados e normalizado-! todos as seus serviços, os

dois estabelecimentos entrarão a desempenhar o importante papel a que se des-

tinim, que éode promover, principamente na região do centro, o desenvolvi-

mento das industria? pecuária c co-relalivas assim como a instrucção profissional

appli.ada á zootechnia, ã agrricultura, á veterinária e às industrias ruraes, me-

diante a difFasão do-; conhecimentos scieniilicoí e práticos necessários à explorat^íio

económica de uma propriedade aiíricola.

O Piísto Zoolechnico Federal comp5e-se das quatro seguintes secções : I, a

de zootechnia e veterinária; li, a de chimica agrícola e bromatologia ; III, a de

agronomia e IV, a de leitaria.

i-si:cçÃ0 Div zooTiXHNi.v K \i:ti:rin.\ri.\

A' secção de zootechnia e veterinária iucumbe : criação, melhoramento e ex-

ploraç-ã") das raças aniniacs ; acciimação c multiplicação de animaes de raça, com o

lim de fornecer aos criadores productos íeleccionaJos ; auxiliar a directoria do

Posto no.? assumptos referentes á importação de animaes reproductores, por conta

de agricultores e criadores ; registrar genealogicameute os animaes do Posto

;

fornecer os dado-, precisas para a organiza,'.'io de concurso? e exposições de ani-

maes, e-.tuJar a? questije? attinentes á hygiene e á alimentação dos animac? c suaT

habitaçõe?
;
preUar informações e fazer estatísticas sobre todos os assumptos refe-

rentes aos animaos c sjus productos, inclusive o respectivo transporte ; realizar

cursos ab.-eviaJo.? sobre sua especialidade ; realizar estudos sobre as moléstias e o:.

pirasitas que affèctam o gado, sua prophylaxia e tratamento e, linalmentc tratar o?

animaes do Posto c das regi<'jescircumvisinhas.

Para o? lins acima enumerado? possuc c?ta secção um pequeno laboratório

de bacteriologia, com microscópios, estufas e todo o material indispensável ái

preparações, culturas ctc, e um completo arsenal de instrumentos para a cirurgia

veterinária. Esta secção dispõe ainda de esqueletos e peças anatómicas para as

demon?lraçi>es praticas das respectivas cadeiras da Escola de Agricultura, assim

como de exemplares correctamente modelados de animaes das raças equina, bo-

vina, lauigera o suina

.

Para dar ao ensino um caricler inteiramente pratico, além de quadros nni-

raes, existe na sala de aulas um epidioscopio, apparelho excellente para projecç-óes

de objectos op.icos c transp.irentes, de modo a poderem os alumnos acompanhar

na tela as e\p!icaç<jcs do professor.
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II-SECÇÂO DE CHIMICA AGRÍCOLA E BROMATOLOGIA

A' secção de chimica agrícola e bromatologia compete : analysar as terras

de cultura, adubos e correctivos ; estudar chimica e biologicamente o valor nutri-

tivo das forragens e productor/ destinados á alimentação do gado e das forragens

alimentícias de origem anima! ; estudar as moléstias communs ás plantas forra-

geiras e indicar os meios de as combater.

Sendo a cadeira de chimica agrícola e technologia da Escola de Agricultura

ensinada por esta secção, possue elia para isso um grande e bem montado labora-

tório, com espaço para 36 aluranos, havendo, annexas uma sala para ba-

lanças e outra para aula. Esse laboratório acha-se ínstallado de modo a poder exe-

cutar com vantagem e rapidez todos os serviços que lhe são inherentes assim como

os trabalhos práticos dos alumnos.

III-SECÇÂO DE AGRONOMIA

Fica a cargo da secção de agronomia todo o trabalho referente á cultura de

forragens nacionaes e estrangeiras, quer sob o ponto de vista experimental, quer

destinando as â alimentação dos animaes do Posto ; ao estabelecimento de prados

artificiaes e melhoramento dos naturaes ; a experiências sobre drenagem e irrigação;

á selecção das sementes ; aos ensaios e demonstrações com instrumentos agrícolas

applícados á cultura, colheita e preparo das forragens ; ás observações metereolo-

gicas e climatológicas ; ao estudo e a praticados processos relativos á conservação

das forragens.

Ficando, pois, a cargo desta secção tudo quanto se refere â agricultura, eco-

nomia rural e contabilidade, possue ella aperfeiçoados instrumentos agrícolas,

que lhe permíttem dar ao-, serviços ruraes uma feição inteiramente pratica, de

accòrdo com os princípios da lavoura mechaníca moderna, abolindo das suas ope-

rações, tanto quanto possível, o emprego rotineiro da enxada.

Para o ensino de agricultura dispõe a secção de uma sala no edifício central

do Posto, com diversas collecções para as demonstrações praticas e livros para a

competente escripturação da parte referente á contabilidade agrícola, de modo a

se poder saber com segurança o custo da producçãoeo rendimento das differentes

culturas, o que, como se sabe, constitue a parte mais importante de qualquer ex-

ploração agrícola.
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IV-SECÇÁO DE LKITARIA

Compele á sjcçio de leiuiria : o estudo tcclinolo^ico do leite ; a fabricação

do qu.MJo c da maaíeijja e a utilização do-! suh-productos da fabricarão ;
os pro-

cessos de conservação e transporte dos mesmos productos, e linalmente, o forneci-

mento de dados precisos para a organização de coo|'>erativas de lacticinioa.

A leitaria, dotada de materml moderno e aperfeiçoado, possue uma macliiua

de pnxiuzir frio, systema Quiri-Rau de Schiitinghcim, AIsacia, de lo.ooo fri-

gories por hora, funccionando pelo pnxxssM do anhydriJo sulfuroso, pf)dendo

produzir 200 kilos de gelo, [xir 10 horas de trabalho oiutiinio.

A salmoura desta machina pcrmitte resfriar uma camará frigorifica de

lo""^ ,30 de altura, com paradas duplas, construídas de cimento armado. Sobre

essa camará foi construído um tanque para agua resfriada pela salmoura vinda do

congelador, e destinada ao fabrico da manteiga.

Essa mesma salmoura resfria o deposito do leite e dois quartos subterrâneos

onde tem logar a maturação dos queijos.

Na sala cm que se acha a machina de gelo foram montados os apparclhos

destinados a desnatar, resfriar e pasteurizar o leite c os da fabricação da manteiga.

Ao lado esquerdo desta sala liça a de fabricação de queijos, encontrando-se ahi as

prensas e os apparelhos destinados ao fabrico de queijos hollandezes, Petit-Suisscs

c Port-du-Salut

.

Ao lado direito desta sala acha-se um pequeno laboratório montado com todo

o material necessário às analyses do leite.

Todos os apparelhos da leitaria são postos em movimento por uma machina

a vapor de 60 cavallos, a mesma que fornece a illuminação eléctrica para todas as

demais dependências do Posto, por um dynamo de corrente continua e uma rode

acrca ramilicada em centenares de lâmpadas.

edifício e installaçóes

Para a re.ilizaç3o dos seus diffèrcntci serviços, o Posto Zootechnico Federal

po«uc vari.as dcpjndíncias. ,\o centro, acha-se o edilicio principal, antiga resi-

dência dos Breves, reservado, após as necessárias modilicaçóes, A directoria,

secretaria, administração da fazenda, laboratório de b.nctcriok)gia, sala de congre-

gação, biblioth.va, salas de aula de zootechnia c agricultura e portaria.

Em (rente a este edilicio e mais abaixo olhand<i para a linha da EstraJ.i de

Ferro, achamsc os estabulí>s, dis|v>stos em unia linha recta de cerca de 3<xj

nielros, c divididos cm três lancei, respcctivamonte f)ccupados jxlaa cavallariças,

pela vaccaria c pelo aprisco.
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A cavallariça, amplo e arejado edificio, possue 35 boxes, separados por pa-

redes de cimento armado com portas corrediças. Nos boxes só existe uma ar-

golla para prender o animal, sendo as próprias mangedorai portáteis e introdu-

zidas apenas no momento da distribuição das rações. Numa das extremidades da

cavallariça encontram-se sete baias para potros, um quarto para arreios, um de-

posito para forragens e uma enfermaria ainda em installaçáo.

Em frente ao edificio ha trcs bebedouros, que tambcm se prestam, era caso

de necessidade, para lavagem dos animacs.

Nesse edificio, em cujo preparo foram observadas todas as regras de hygiene,

só ha a notar o íiicto de serem as portas dos boxes de madeira, o que impede

a livre exhibição dos animaes, sendo necessário correl-a cada vez que se os

quer ver.

Ao lado das cavallariças acha-se a vaccaria occupando um vasto edificio de

paredes revestidas inteiramente, até certa altura, de azulejos brancos para mais

fácil ou melhor se tornar a limpeza. Ha ahi 22 baias para touros e 49 para vaccas,

perfazendo o total de 71 cabeças estabuladas. Annexos a este edificio ha três

compartimentos para o preparo das forragens e deposito de palha, destinada ás

camas

.

Nos estábulos impõe-se logo á admiração dos visitantes a installaçáo dos

bebedouros automáticos, um para cada cabeça, e que põe á disposição dos

animaes agua abundante e perfeitamente limpa, sem perigo de qualquer

infecção.

No terceiro edificio acha-se o almoxarifado, estábulos para gado novo, c

finalmente, o aprisco.

Fronteiramente a este edificio existem mais dois destinados ás pocilgas, com-

portando a primeira 20 divisões c a segunda ló, tudo construído de cimento ar-

mado, bem arejado e abundantemente provido de agua.

Formando um quadrado com as po:iigas, ha um galpão e ura paiol e ao lado

um banheiro para oz banho3 carrapaticldas. Existem ainda um galpão para ma-

chinas e dois pequenos edificios para carpintaria e ferraria.

Ao lado d^ aprisco, ao alto, está installado um gallinheiro de sapé, com

quatro divisõeí. Embora de construcção rústica, esse gallinheiro não deixa de ser

bem indi:ado para 03 criadores, não só por ser hygienico, como tambcm, o que

é de grande importância, por ser baratíssimo.

Criam-se nelle, por cmquanto, apenas duas raças : a Orpington e a Minorei

prda, uma poedeira e outra, para carne, aliás também poedeira.

Além dessas installações necessárias aos seus serviços, possue o Posto di-

versas casas para residência dos seus funccionarios, todas servidas de agua, esgoto

e luz ehctrica, sendo alguma djllas de construcção nova e elegante.
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De tudo qunnto liça dito sobro as inst:illa(;<'>es do Posto, resalta lo^^o a con-

vicção do que todas cila", procncliom perfeitamente os lins era vista, satisfazendo

ao mesmo tempo as exigências da hygicnec do servido. Isto de motlo aljíiim quer

dizer que sejam p-rfeitas, tratando-sc, principalmente, c<ímo são elies, cm sua

maior parte, de edilicios construídos para lins muito diversos e apenas adaptados

ás necessidades do Posto. Entretanto, ainda assim, existe nesse estabelecimento

muita cousa merecedora de altenváo dos nossos criadores que nada perderão

visiundo-o detidamente.

O REBANHO DO POSTO

Em 1910, quando ainda não tinham sido concluidos todos os estábulos, foi

cncoramendado na Europa o primeiro rebanho para o Posto. Esse rebanho assim

SC compunha : 36 bovidcos, fendo 15 hcllandczcs, 15 flamengos, 20 schwiz, cinco

redpolled, cinco limousinos c cinco simmenthal , 1 2 equinos, sendo quatro árabes,

seis anglo-arabes e dois hackney, dois jumentos de Poitou, 15 caprinos, sendo 13

cabras e dois bodes da .Murcia ; 15 ovinos, sendo 12 ovelhas e trcs carneiros

southdown ; 15 suinos, sendo 12 porcas c três varróes; c 30 gallinaceos, sendo

1 5 da raça Minorca c 1 5 da raça Orpinglon

,

Todos esses animaes de raça lina foram adquiridos por intermédio da Socie-

dade Brasileira para Animação da Atíricultura, com sede em Paris.

Destinavam-se clles não só a formar, como já dissemos, o primeiro rebanho

do Posto, mas também a ser\'ir ás fêmeas dos animaes dos particulares, mediante

as módicas condições estipuladas nas respectivas instrucçõcs, posteriormente ex-

pedidas pelo Ministério da Agricultura.

De accòrdo com taes instrucç<')es, os repnxluctores de raças finas do Posto c

e de suas estações de monta, de que falaremos maij adeante, são postos á dispo-

sição dos criadores, durante a época mais própria do anno, sendo as seguintes as

taxas de cobertura: 10$ para os equinos, 5$ para os bovinos ; 2$ para os suinos,

caprinos e ovinos. .\s fêmea', desses animaes enviadas para serem cobertas

podem permanecer no I^osto um ou mais niezes, se assim o desejarem os seus pro-

prietariíís, c< ibrando-sc uma estadia de 10$ para o gado bovino e cavallar, c de

5$ pra os suino;, caprinos c ovinos.

De cada cobertura .será fornecido um certificado, com o qual poderão os cria-

dores, mais tarde, inscrever seus proJuclo.s no Stud-Book ou no Herd-Hook do

Pasto.

Damos a .seguir dois quadros com o numero e a raça dos reproductorcs exis-

tentes actualmente c com a cstatistica do rcKinho total.

ívf,
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í — REPRODUCTORES EXISTENTES ACTUALMENTE

A' disposição dos criadores existem no Posto Zootechnico Federal, actual-

mente, os seguintes reproductores de raças finas:

1 — EQUINOS

Garanhões P. s. árabes 5

» Anglo-arabes 10

» Hackney 2

» P. s. inglcz I

Total 18

2— ASININOS

Jumentos do Poitou 2

» Italianos 2

» Hespanhóes , . . 3

Total 6

3 — BOVINOS

Touros Schwyz 8

» HoUandezes 4

» Flamengos 3

» Hereford 3

» Redpolled 2

» Limousino i

Total 21

4— OVINOS

Carneiro Southdown 3

5— CAPRINOS

Bode de Murcia 1
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6

—

suínos

Varrijcs Berkshire 4

i> Tamwortli 2

> Large-Black 2

Total 8

II — estatística do rebanho existente actualmente

1 — EQUINOS

a) Garanhões P. s. árabes 5

» Aoplo-arabes 10

» Hackaey 2

» P. s. Ingiez I

Total 18

b) Jumentos do Peitou 2

» Ilaliamxs 2

» Hespanhòcs 2

Total 6

c) Éguas nacionacs 44

d) Poldras maiorc5 de sois mezes 6

Poldra menor de seis mczes i

Total 7

2 — BOVINOS

j) Touros Schwyz 8

» Hollandezcs 4

» Flamengos 3

Hercford 3

Redpolled 2

Limousino i

Total 21

b) Bezerros maiores de seis mczcs 7

» menores de seis mczes 8

Total 15
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c) Vacca3 Schwyz 6

» Turiuas 29

» Hercford 6

» Flamengas . . .• 3

» Limousina i

Total 45

d) Novilhas Schwyz 17

» Hollaadczas 10

» Hereford 7

>> Red-polled 6

)> Flameugas 4

» Limousinas 2

» Simmcnthal i

Total 47

c) Bezerras maiores de seis mezes 10

» menores de seis mezcs 9

Total 19

3 — OVINOS

a) Carneiros Southdown 3

Carneiro turco i

Total 4

/') Cordeiros maiores de seis mezes 5

)> menores de seis mezes ...... 3

Total 8

c) Ovelhas Southdowii 10

Ovelha turca i

Total if

a) Cordeira menor de seis mezes 1

4— CAPRINOS

a) BoJe da Miircia i

/') Cabritos maiores de seis mezes. . • •
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c) Cabras da turcia O

d) Cabrita maior de sois mczc. '

Total »3

5 — SUÍNOS

j) VarnVs Ik-rkshirc 4

> Tamworth 2

» Largc-Black 2

Total »

b) Leitões dcsm.immados '

» não djsmamniados 54

Total 55

c) Porcas Berkshire '4

» Tamworth . . .' 7

Larerc-Black 7

Total 28

li) Lcit<')C5 náo desmamados 42

Existem, pois, no Posto Zootechinieo Federal, 147 bovinos, 75 equinos, 24

ouvinos, 13 caprinos c 133 suinoi, perfazendo um total de 392 cabeças.

AS RAÇAS IMPORTADAS

Entre as diversas raças importadas, na parte referente ao gado bovino, os

melhores, resultados foram verificados nas suiísas c hollandezas náo 3<') pela sua mais

lacil acclimaçáo, como também pela sua maior producçáo de leite, seguindo-se depois

a flameoija e as raças de cores Limousina, Hereford, ctc.

Cabj aqui registrar que, quanto ao gado nacional, o Posto ainda náo possue

propriamente, a náo serem os bois de trabalho, cm numero de 52. E' pensamento,

porém, da directoria organizar, ainda este anno, um rebanho de gado Caracú, repu-

tadamcnte a melhor entre as chamadas raças nacionacs

.

Procedeiidivsc a uma Eelecçáo rigorosa desse gado e submcttendo-o a um re-

pimen alimenticio mais adequado, é de esperar que dentro cm poucos annos dellc

surja uma raça soberba, esplendida de forç-a c peso, que satisfaça a um tem|X), as

necessidades do curte e do trabalho, e, de alguma f«')rma. daproJucçáo do leite.
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Com referencia ao gado cavallar, forem importadas raças parasella e tiro leve,

por serem as de maior necessidade actualmente. O Governo muito acertadamente

cogita de incrementar a criação de cavallos de guerra para a remonta da cavallaria,

evitando, assim, a onerosa importação de cavallos da Republica Argentina, muito

longe de satisfazerem as exigências do serviço, dadas as condições da maior parte

do nosso território, que, como se sabe, é bastante montanhosa.

Da raça ovina temos apenas importado a Southdowií, ingleza, que tem corres-

pondido perfeitamente á nossa cspectativa, quanto á producçáo da carne e, secunda-

riamente quanto à da lã.

Os suinos occupam importante logar após os bovinos, tacs os resultados com-

pensadores que sua criação ofFerece.

Procuramos somente importar as raças que mais vantagens proporcionam pelo

cruzamento e, como taes escolhemos a Berkshire, a Large-Black e a Tamworth.

Da primeira, composta, de 15 individuos, temos obtido para mais de 100 leitões

dos quaes mais de metade foi vendida a diversos criadores de S. Paulo, Minas e

Estado do Rio

.

A base para a venda dos leitões de raça é a seguinte : 2$ por kilo, peso ^'ivo,

até 10 kilos, 1$ por kilo excedente de 10.

OS RESULTADOS DA ACCLIMAÇÃO

O primeiro rebanho encommendado para o Posto aqui chegou em época im-

própria, tendo de soffrer as consequências lamentáveis do calor a que não estavam

acostumados os animaes, o que se teria evitado si elles fossem enviados de modo

a chegar no tempo invernoso. Demais, o pessoal, sem a necessária pratica para os

tratar convenientemente, era causa de não pequenos dissabores

.

Os resultados da acciimação dependem da espécie animal. E' assim que a espécie

bovina é de mais difficil acciimação que as suina e cavallar.

Para os bovinos as grandes perdas durante o tempo da acciimação são occa-

sionadas pela tristeza (Piroplasmose) não devendo ser importado senão gado novo,

pois, no de certa edade a mortandade causada por esta moléstia attingc a 90% c

mais.

Damos a seguir um quadro com os resultados obtidos, feita a acciimação dos

animaes da primeira importação.
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Considerando o total de 124 cabeças, independentemente da raça c da espé-

cie, importadas de 17 de setembro a 28 de dezembro de 1910, perderam-se 14,

ou seja uma porcentagem de 1 1 . 2 %.

A segunda importação, 191 1, constava de 40 bovinos, 12 suínos, cinco cavai-

los, quatrojumcntos, perfazendo um total de 67 cabeça ",. Delias morreram de tristeza

durante o período d:a acclimação, um touro e dois novilhos, sobre 40 bovinos, o que

representa uma perda de 7,5% Comparando-se essa perda com a do anno anterior,

temos uma difFercnça para menos de 10.9 %.
Taci são os resultados da acclimação dos animaes importados por este es-

tabelecimento, particularmente dos bovinos, que representam a parte mais im-

portante do capital vivo, e por consequência a mais carecedora de melhoramento.

Ante taes resultados chegámos á conclusão de que o único meio de se conseguir o

melhoramento do nosso gado pelas raças finas não consiste somente em distribuir

pelas estações de monta os reproductores do Governo, mas também, principal-

mente, em fornecer aos particulares reproductores acclimados e que possam ser

por elles adquiridos e levados para or> seus rebanhos sem os riscos da mortan-

dade doa recem-im portados. Do que se tem observado com o gado pertencente ao

Posto resalta, em confronto com o que se tem dado com os particulares, um re-

sultado que a boa lógica manda classificar de animador.

Para confirmar o que acabamos de dizer basta citar o caso de trcs criado-

res que importam gado de raça em 191 1, e cujos nomes não é preciso declinar.

Das raças Hereford, Devou e Flamenga morreram, para estes criadores :

No Districto Federal sobre 45 cabeças de Hereford e Devon morreram 34,

ou sejam 75 %i '^'^ mortandade.

Em S. Paulo (zona Paulista ) sobre 10 cabeças, de raça Flamenga morre-

ram seis, ou sejam 60% de mortandade.

Em S. Paulo ( zoua Mogyana ) sobre seis cabeças, também de raça Flamen-

ga morreram três, ou sejam 50 % de mortandade : estes últimos casos favoráveis

devido ao tratamento praticado pelo veterinário.

Nas condiç<5es desses criadores muitos outros haverá, certamente, cujo nu-

mero viria reforçaras conclusões a que chegámos.

Como productos das diversas raças importadas, constituídos quasi todos de

rezes novas, podemos accusar o seguinte resultado até 31 de março de 1912 :

Bezerros 35

Cordeiros 10

Cabritos 3

Leitões . . . . ,
120

Dos últimos foram vendidos 92
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tSTAÇí^ES DK -MONTA

l-'jr;i fòcililar aos cri.idi)ros das zonas mais afastadas da sede do Posio a ob-

tenção df>s seus rjpnxliictores lòrani. fundadas cmco cst;<(;<'>es de monta respectiva-

mente em (luaratinguelá, Cruzeiro, Itajub;». Pouso Allcjire e Juiz de Fora.

Os seus primeiros resultados foram os seguintes :

l-^jiiinox — Apresentaram-se .'^lo et{iias, pertencentes a iKj criadores cs-

taKIecidos em 14 municípios.

/wdínw — .\prcsentaram-se i}t7 vaccas pertencentes a 73 criadores csta-

bciecidiis em noveraunicipios.

Siiinos — Aprcscntaram-se jo jx)rcas, pertencentes a 1 3 criadores estabele-

cidos cm três municipios.

No resultado acima estão comprehendídas também as fêmeas apresentadas na

.sede do Posto, sendo, pois o seu total de 517. litrurando cm primeiro loijar c em

maior numero ascguas.

li' interessante observar i.|uc os rcpro<.luctores b<ivin<js mais procurados,

foram os das raçiis leiteiriís, hojiaudczii, l-'iameiii;a c Schwv/;, haveudo jvquena

procura para as raças de corte. O facto e.tplica-ie falcilmente pela circumstancia

de SC achar o Posto numa zona onde a principal aptidão do gado explorada c a

leiteira, j issri devido a sua pro.vimidadc do íirande mercado consumidor, i|ue é

ri Kio de Janeiro, .\ssim sendo, toriia-se necessária, em cpf)ca não remota, a

fundai;ão de outras estaçfjes de nionlu cm zonas mais afastadas, onde seja rcmu-

ner.idora e cubicada a criaij-áo do gado para açougue

.

CA.MPO DE EXPERIÊNCIA

Situado ã margem da Estrada de Ferro Central do Brazil, o campo de expe-

riência do Posto occupa uma área de lo.ax) ni. q., dividida cm 1 13 canteiros. O
camfX) esta dividido em duas partes distinctas ; uma p;ira as plantas forrageiras

nacionaes e outra para as extrangeiras, subdividida cada uma delias [lor sua vez

em gramíneas e leguminosas. Para sua irrigaváo, de espaço a espaço estão dis-

tribuid<>i registros de agua.

Existem actualmente em cultura 23 gramíneas nacionaes e oito extrangeiras ;

12 leguminosas ; cinco espécies de raizes e tuberas e 36 esivcies divers;is.

O lim desse campo, installado o ann<j pxssado, e cousliluir-sc uma collcxçáo

de plantas lorrageiras nacionaes, alim de serem estudadas sob o i^onlo de vista

lx)tanico e ;igricola, aptoveitando-se as que fornecerem resultados mais anima-

dores p;ira serem cultivadas em jxircellas maiores no cam|X) de demonstração

!0«õ '•>
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para se proseguir no seu estudo cliimico e pbysiologico, de modo a se ficar

conhecendo seu valor nutritivo e sua digestibilidade, estudos esses que ficam a

cargo da 3* secção.

Datando de pouco tempo a iustallação desse campo os resultados obtidos

ainda não nos fornecem base segura para deducções muito profundas.

Todavia, do que se conseguiu apurar até agora, verifica-se que já alguma

cousa se pódc avançar com referencia á resistência e á productividade de certas

forragens na nossa região.

Observações que serão feitas ulteriormente em maior escala nos permittirão

um mcllior conhecimento do assumpto.

Excepção feita das leguminosas nacionaes. que deram resultados já bastante

animadores, os de origem extrangeira tiveram êxito negativo.

Um ensaio sobre alfafa, numa área de i '/^ hectares, deu igualmente, resul-

tado pouco animador que entretanto, não se poderá tomar como definitivo antes

de uma n()va experiência a ser feita em terreno mais próprio e tempo oppurtuno

c na qual sejam obstados e removidos alguns inconvenientes que o não poderam

ser na anterior.

Com relação ás gramíneas, taes como o jaraguá, o capim fino, o gordura e

outras, sua cultura adapta-se admiravelmente ao nosso meio, não havendo pa-

lavras bastantes para aconselhar o seu plantio na importante zona pastoril em que

nos achamos. O capim gordura desenvolve-se esplendidamente nos morros e re-

riste victoriozamente ás grandes seccas, ao passo que o chamado capim fino e o

de Angola reclamam as baixadas e exigem humidade para o seu perfeito desen-

volvimento, sendo o jaraguá indicado para as terras mais férteis.

CAMPO DE DEMONSTRAÇÃO

Apenas este anno iniciado occupa uma área de 3 hectares divididos em 12

parcellas de 2500 m . q. cada uma. Acha-se em frente ao campo de experiência

na várzea denominada do Barrão. Este camp ) destina-se a cultivar em maior

escala as espécies que deram bom resultado no campo de experiência, para se

poder assim proseguir os estudos ulteriores quer sob o ponto de vista puramente

agrícola quer sob o ponto de vista Bromatologico.

Este campo, conforme as necessidades, tende a tomar cada vez maior desen-

volvimento.

HORTA

Ao lado do campo de experiência acha-se a horta, occupando uma superfície

de 5652 m. q. toda fechada por uma cerca viva. Existem actualmente cerca de
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38 variedades df legumes. Esta lii>rta possuo um viveiro para mulliplicaçáo de

plantas, em cujas proximidades acham-se as culturas de aspar>íOs e moraniros.

Seu lim não é somente fornecer o; legumes necessários ao iuternato da

i:sc..la de Agricultura e ao pessoal de Posto, mas tamhjiu c principalmente, em

caniixi de instrucváo paran ensino pralid» de horticultura, onde os alumnos

pos-^im acompanhar de visii os seus tratalhos.

ENSINO .\lINISTK.\l>n \''
> POSTO

O Post<i Zootcchnico l-'ederal é ainda um estabelecimento cm formação, mas

dentro de pouco tempo elle lerá todos os seus serviços normalizados, de modo a

phJer em real ellicacia exercer o im|X)rtantc papel que lhe incumbe no desenvol-

vimento e progresso da iudustria ^xicuaria na zona central do Bnizil, seja forne-

cendo directamenle aos criadores rcproduclorcs de raças tinas para o melhora-

metno de seu gado, seja divulgando os estudos e as observações feitas sobre os

diflerentes assumptos que se relacicnam com essa importante industria ainda tão

descurada entre nos.

Sou pessi lal technico é composto de prolissionacs nacionaes e exlrangeiros, aos

quaes incumbe, além dos serviços do Posto, ministrar na Escola de Agricultura,

anncxa. «1 ensino das cadeiras de sua especialidade.

O ensino A.iAn i\n PdsIció de duas categorias :

1» ENSINO PR.MICO

Comprehende os cursos abreviados e as conferencias feitas nasédc do estabe-

lecimento. Estes cursos destinam-se aos que se queiram instruírem especialidades

isoladas, uma ou varias, como Zootcchnia, Veterinária, Lacticinios e Agrosto-

logia, o teráo uma duração do dois niezes. .\p<')rt csr^o tempo scr-lhes-á conferido

um certificado de capacidade. O ensino om taes cursos terá um caracter iuloira-

menlc pratico,

tt. ENSINO Tni:ORlCO PR.VTICO

Este ensino c ministrado na Escola de .Vgricultura, annexa ao Posto. A

duração dos cursos ó de três annos, recebendo o alumno, ao terminar o curso, <>

diploma de agroncmo.

E' o seguinte o seu programma: — i» a cadeira — Álgebra, Geometria,

Trigonometria. Noçócsde .Mecânica cerai. Mecânica agrícola, C<instrucç'>es ruraes

e llydraulica agrícola. 3» c.ideira Physica agrícola. Chiniica geral inorgânica,

Noçijcsde .Mineralogia e Geologia agrícolas.
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3.3 cadeira— Botânica e Zoologia agricolas, Botânica syslcmatica e Estudo

das molcstias das plantas úteis.

4.=' cadeira — Noções de chimica urgauica, Chiniica agrícola e Bromatologia,

Technologia industrial agrícola e Fermentações industriacs.

5.* cadeira— Agricultura geral e especial, Sylvicultura, Economia rural,

Legislação agraria e ilorestal e Contabilidade agrícola.

6.'i cadeira — Hygiene e Alimentação dos aniniaes domésticos ; Zootechnia

geral e especial.

!!.=" cadeira— Industria de lacticínios. Além das cadeiras acima mencio-

nadas, ha aulas praticas de topographia c desenho, e de horticultura, arbori-

cultura, fhicticultura, viticultura, apicultura, e sericicultura.

Sendo o regimen da Escola <> de internato acha-se cila perlei lamente appa-

relhada com accommodaçócs para 50 alumnos. Seu dormitório, amplo e bastante

arejado, preenche todos os requisitos exigidos pela mais rigorosa hygiene

-

Sao dignas de nota egualmeute os seus banheiros para banhos ciuenles e de

chuveiro e as suas installaçõcs sanitárias, tudo novo e moderno, de modo a se

poder assegurar aos alumnos, além de um relativo conforto, uma habitação hygi-

enica, a qual se vem juntar uma alimentação copiosa e sã, servida num vasto

refeitório bem ílluminado e ventilado. Merece também aqui uma ix'quena retereucia

a cosinha, cujas installaçõcs são completamente modernas, Llispondo de todo

o material necessário ao seu mister e de um pessoal numeroso e habilitado.

Toda a íUuminação da Escola, como a do Posto, é eléctrica, havendo cm

todas as suas dependências agua em abundância.

Para os seus trabalhos práticos possue a Escola bem montados gabinetes,

como os de Chimica .Vgricola e Bromatologia, dequeja talamos; de Physica, com

grande uLunero de apparelhos para as demonstrações praticas sobre hydrostatica,

acústica, óptica, etc; de Chimica geral inorgânica, com o material e os reactivos

necessários ; de Botânica e Zoologia, com collecçõcs e quadros muraes, estufas

para ensaio de germinação, microscópios, etc ; de Topographia e Desenho,

com os instrumentos necessários ao nivellameiílo, lexautanieuto de plantas, etc.

Emlim, nada falta para que o ensino ministrado se revista de uma feição

completamente pratica e demonstrativa.

O estabelecimento da Escola de Agricultura aune.xa ao Posto foi uma me-

dida muito lógica, porque permitte aos alumnos acompanhar p.iri passii os

seus estudos e as suas experiências, e aproveita o pessoal tecliuico do Posto

para professar na Escola as cadeiras de sua especialii.iade, sem augmcnto de

despeza. E' assim que dos oito lentes da Escola, cinco pertencem ao qiiadro

do pessoal do Posto, sendo apenas a elle extranhas os lentes das cadeiras de

Botânica, Chimica miueral e Engenharia rural.
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SRRVIÇO MRDICO

\a teri,'» parte do cdilicio onde está installado o lalioratorio de Cliimiea

asírioola acliani-se : o coimiliorio medico, a sala de u|x:ra(;õcs, as enfciniarias

e a pharniacia. Além do mnhiliarin usual, existe no eonsullorin um armário

de ferro esmaitadn jxira insirumentos de cimrifia, um lavaho Rnuifier com de-

píisitiis para aíjua esterilisada e soluções desinfectantes, um apparelho para

lavatrens da urelhra e da hcxi.íia e um pantoslato, apparelho este que se presta

à illuminai;.í<> da hcxiira. da larvu^re ou du esiomaiío como a cautcrisnçã'!. a

applicavãn de correntes paradicas ou (íalvanicas. eiiiliiii para ai^iplicavãn das

dirtèrenies correntes eléctricas.

\ sala de ofvrações. ladrilhada de hranco, com as paredes torradas de azulejo

também branco, é despida de quinas, sendo fartamente illuminada |vir uma cla-

rabóia situada ao centro do tecto, alem de duas janellas iateraes e de duas portas

de vidm fosco ; é servida também |X)r duas lâmpadas de .^2 velas cada unia, po-

dendo ser rigoroKmiente desinfectada e servindo para qualquer operação de alta

ciruriíia. j-xiis est.í installada scf^undo os mais modernos moldes.

' K la existe unia mesa para opjr.içõe>. de vidro e com todos os movimentos,

^modelo Kny-Slieerer). um lavabo Kou^ner em communicação com dois i^randes

depósitos de acrua esterilisada, fria e quente ; dois autoclaves Rouprier, um hori-

zontal e outro vertical, para esterilisaçáo de instrumentos de cirurp:iae compressas,

imia mesa p;ira cliloroforniis,ação e quatro capsulas para soluções desinfectantes.

l!m scuuida á s;ila de o|vraçóes estão as duas entermarias, comportando cada

uma três Icitoí. com as res[vctivas mesas de cabeceira e um lavabo. Ao lado da

secunda enfermaria liça a iiistallaçiío para balneotlierapia. A esquerda do consul-

tório, separada por unia sala onde o í consultantes atruardam sua vez. acha-se a

pharraacia. apparelhada para aviar qualquer receita.

ESTAÇÃO METKOROLOGICA

O Posto j-MW-sue tamhcni uma osUição meteoroloííica, dependência do Obser-

vatório Nacional do Rio de Janeiro, situada a .^02. 4 ms. acima do nivel do mar.

Sua loniritude em tempo 6 de 3 hs. 5;, ms. e 27 s. e sua Latitude de

22''3ob3" s.

Installada num [K-queno clialet de madeira, com venezianas duplas, que per-

niittcm o necessário arejamento, dispõe essa estação dos .seiiuintes apparelhos:

um barómetro Tonnelot, um thermonictro a mnxiina Veuretti. um thermometro a

mínima Piiess. um thermometro secco e um húmido, do mesmo auctor, um baró-

metro reiíisirador de Richard, um thermojírapho e um hydrographo do mesmo,

um evap<jrimetro de piche

.
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Fora do pavilhão encoutram-sc ; um pluviographo Puess-Helmann, um he-

liographo de Campbell, um apparelho para medir temperaturas do solo a diffe-

rentes profundidades e um anemómetro de ^^'ild.

A banansira

XV

CONFERENCIA LIDA PELO DR. RAFAEL URIBE Y URIBE PERANTE A SOCIEDADE NA-
CIONAL DE COLUMBÍA A I7 DE FEVEREIRO DE I908

V

BOCAS DEL TORO

A Unik\i Fruil estabeleceu negócios de cultura e exportação de bananas em

Bocas dei Toro desde julho de 1900, incorporando-se aSnyder iKinaiia Company

que, por sua vez, havia comprado as propriedades de D. Luiz E. Ilcin, um dos

primeiros emprezarios deste ramo de negocio

.

Mas o terreno de cultura nas ilhas da bahia do Almiranie e laguna de Chi-

riqui mostrou-se de prompto inadequado para o cultivo da banana, em virtude de

um micróbio que atacou a planta, e, máo grado o estudo dos competentes levados

pela Companhia para indicar os meios de extirpar o mal, nada se conseguiu.

A moléstia lez a Companhia perder cerca de meio milhão de dollars e ar-

ruinou os demais plantadores, ficando depois abandonados esses terrenos para

serem dedicados ultimamente á borracha, cacáo, milho e pastos

.

A cultura da banana estaria terminada cm Boca dej Toro se não se tornasse

accessivel a região do rio Chauguinola, onde até então não pudera penetrar a

agricultura, porque a barra não dá passagem ás embarcações senão quando o

mar está muito tranquillo, o que raras vezes acontece.

O Sr. Snyder excavou um canal para ligar a bahia com o rio e semeou ba-

naneiras em ambas as margens do este.

O canal tem nove milhas de extensão por vinte metros de largura e três de

profundidade

.

Então a United Fruil adqmiiu a obra e as culturas, desenvolvendo-as, e para

isso sulcou o rio de muitas lanchas a gazolina e a ^-apcr, destinadas a rebocar os

lanchões carregados de bananas até aos vapores que conduzem a fructa a Nova

Orleans e Mobile.
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Além da L'nile.1 Fniil cultivam c exportam banana cm larga escala Camors,

Mc. Convoll i-t C.

A iniu.l 1'niil resolveu substituir o transprlc por lanchas no canal, que

c de rauito custo, tanto para a manutonçjio das emhircavóos c< mio para a conscr-

vaçan do canal, construindo uma estrada de ferro desde a Bahia do Almirante,

por todu o vaile do no Changuinola, até o da Sixaola, o que, sem duvida

al^'uma, dará grande impulso á industriada bananeira.

Nella se empregam lo a 15 mil trabalhadores, na sua maioria jamaicanos

,

cujo salário é de imi doliar por um trabalho de oito a nove horas diárias.

A região baniiada jvlos rios Changuinoia e Sixaola é lertilissinia e calcula-se

que p<'>de conter uns 15.000 hectares applicaveis á cultura da bananeira.

O fructo é da melhor qualidade.

Estima-se a exportação mensal em 500.<xo cachos, e está gravada com um

centavo ouro por cacho, imp<3Sto que deve ser pago pias companhias exix)rta-

doras e não pelo plantador, (art. 6a da Lei paranaense numero, 3íi, de 1904).

A Companhia compra a guiné durante todo o anno a $0,25 ouro o cacho de

primeira, porém, íaz aos productores outras concessijcs, como anticipar-lhes di-

nheiro ou mercadorias sem interesse e a prazos longos, amortizando a divida com

a terça [xirte do valor da guiné, systenia que muito agradari;i se o applicasscin

cm S;intamarta.

I>á-lhcs também fxissagem livre nas lanchas c trens da Companhia.

De uma insignilicante colónia que era Bocas dei Toro ha poucos annos,

mercê de grandes obras, a Companhia converteu-a em uma cidade do estylo

da de Cólon, ou ainda melhor.

1'ossue um hospital muito bem situado para seus empregados e trabalha-

dores, os quaes só pgam por assistência 2 "/o de seus vencimentos ou jornal

.

(Dados fornecidos por meu amigo o bom patriota columbiano Sr. D. llises

Nogueira.)

(Conlinúa.)

Qalsria

CONSF.LIII.IRO r,AVI.\0 H-.IXOTO

.V Ljvnttra presta justa homenagem ao linado Gmselheiro Gavião Peixoto,

publicando hoje seu retrato .acompanhado de alirumas not.is biographicas da

sua vida.

Foi o illustrc Conselheiro um dos maiores c mais adiantados lavradores de
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S. Paulo, tendo prestado á classe a que dedicou o ultimo quartel de sua vida reaes

serviços, defendendo-a sempre em vibrantes artigos de imprensa.

Sua fazenda, uma das maiores do Estado, afamada, '<Cambuy>^ pertence hoje

a ('ompanhij l'aslnril e Agricola .io Ocsle. que se incorporou para adquiril-a

com o capital de quatro mil contos de reis.

Era um nome tradicional, em S. Paulo e muito conhecido no Brazil pelas

funcçóea publicas que desempenhou no extincto resíimen.n conselheiro Gavião

Peixoto. A sua avançada edade e estado de saúde já ha muito que não permit-

tiam o exercício de qualquer actividade ; mas havia nessa íisjura um exemplo no-

tabillissimo dessa virtude que vae rareando em nossos dias : a firmeza de cren

ças, a constância de princípios.

Podia ter transigido com o novo regimen. O conselheiro Gavião Peixoto foi

sempre liberal e alistado nas fileiras do partido dynastico mais avançado, não lhe

.seria difficil prestar o concurso dos seus préstimos políticos c administrativos á

Republica, visto que outros vultos do império, cabos e generaes no conserva-

torismo, não lho recusaram ou espontaneamente lh"o prestaram. O conselheiro

Gavião Peixoto, porem, firme nos seus princípios, conservou-se no reducto das

suas convicções politicas, e com estas baixou á terra.

Era esta a nota mais saliente de sua individualidade, tanto mais que foi dos

homens do antigo regimen o que mais se esforçou pelo congraçaraento de todos os

elementos monarchicos dopaiz, e vendo a nullidade desses esforços teve, isto, por

volta de 92 ou 93, a celebre phrase : «Retiro-mc à vida privada sem lamentar

o passado, sem oppor-me ao presente e sem tentar esforços pelo futuro.»

Era a phra.se de um desilludido e desalentado, mas essa altitude não o levou

á neutralidade—monarchista morreu.

O conselheiro Gavião Peixoto era filho do brigadeiro Bernardo Josó Pinto

Gavião Peixoto e D. Anna Policena de Vasconcellos Gavião Peixoto.

Nasceu na capital de S. Paulo a 10 de uovembro de 1829, e com 16 annos,

tendo concluído de o curso de humanidades, matriculou -se na Faculdade Direito,

da mesma cidade formando-se em 1849. Nesse mesmo anno foi nomeado promotor

publico da comarca de Santos e mezes depois juiz municipal e de orphaõs, da

mesma comarca . Neste cargo fez o seu quatrienaio, servindo muitas vezes e por

muito tempo como juiz de direito, até que, era attenção aos serviços prestados na

repressão do tratamento de africanos, foi removido como juiz de direito de Para-

catú para chefede policia do Rio Grande do Sul

.

Foi depois eleito deput,ado geral pelo então 7". districto (Santos) na legis-

latura 1857—6O1 salientando-se nas discussões sobre a politica interna e finanças.

Terminado o mandato, foi nomeado juiz de direito de Guaratiuguetá, e depois

chefe da policia em São Paulo.
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Na lcf,nslatiira dissolvida cm 186ÍÍ. fni deputado rreral pelo 2" districto, sendo

eleito vice-presidente da Camará, a qual presidiu muitas vezes.

Em 1882 Ibi nomeado presidente de provincia do Estado do Rio, cargo que

occupou até lins 18^(3.

\o desem|x-nhci dc-;iL-s Iiiik\'k.-s |v>liiicas inaui^urou osystema dos presidentes

responderem jiela imprensa, com o seu nome, a l<.>das as criticas e censuras leitas

aos act<"« públicos. í)cve estar na memoria de aliíuem a discussão travada entre o

Ur. Aristidas Loho, pelo Diirin I'<i(<ul3r. c o ci>nse!lieiro Gavião Peixoto, este

jvlo Jornal J» Otmmcrcin, sohrc politica frcral.

.\ saliência politica do conselheiro íiaviãu l*ci.toto, a sua activid;ide na vida

publica, p»jde dizer-se que durou até ifi86. ICra um dos companheiros de José Bo-

nifácio, ao lado de quem sempre batalhou na arena politica.

Dahi a três annos, a Republica foi proclamada, c o novo regimen já veiu en-

contrar o conselheiro Gavião Peixoto um tanto alastadoda politica.

LIK-ral hisluricn combateu o ministério />;v>on'X4),<;/j, presidido |Kir Zacharias

e, nesta altitude, em divergência com alguns chefes liberaes de S. Paulo, esteve

solidário com jo.sé Bonifácio, de quem jamais .se seprou

.

Pela morte do seu inseparável amigo ficou sendo, na phra.sc de Ruy Barbosa,

«o seu testamento moral».

Politico partidário, toi também um jr>rnalista de combate, tornando-se celebres

as suas polemicas com adversarirts da estatura de Andrade Figueira, Paulino de

Souza, João .Mendes, Rangel Pestana, Aristides Lobo, líezamat, etc.

Relcrindo-se a essas |V)lemicas, dizia na intimidado o imporador. em relação

á Bernardo Gavião—[vna é ser tão violento.

Almeida Nogueira, nas suas Reminiscencia.s academica.s delle se occupa em

largo e encomiástico artigo, considerando-o "a mais brilhante intellectualidade de

sua turma>'.

O conselheiro Gavião Peixoto, que teve como avós paternos o marechal de

campo José Jo.aquim da Costa Gavião Peixoto, lilho do morgado Manoel Luiz

Gavião e d. Maria da .Vnnunciaváo Pinto do Moraes Lara — dei.xa os seguintes

filhos—D. .\nna Rita, ca-s-vla com odr. Tertuliano Gonzaga; d. Josephina. ca-

sada com odr. José Félix Monteiro ; d . Maria da Gloria, casada com o dr. Fran-

ci.sco CanqMis, ed. Rita Gavião Peixoto, solteira.

O extincto deixa onze netos:— .Mário, Octávio, Tertuliano, Laura, António,

José e Laura (iavião (íonzaga. e José, Bernardo, Carlos e Raphael Gavião

Monteiro.

O conselheiro G.aviáo Peixoto mereceu do imperador D. Pedro 11 as honras de

desemharuador e o titulo de conselho, além de diversas condecorai^óes das quacs

nunca fez uso.

«MS
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A LAVOURA NOS ESTADOS

Fsira ds gado no Caldeirão

Sob esta titulo iniciamos hojo, uma série de artigos, do Sr. Autonino da Silva

Nevos, acompanhados de diversas plioto^raliias, gentilmente oderecidas pelo autor,

que, já pela imporlaneia do assumpto, já pelo interesse dos nossos criadores, trans-

crevemos d' O Pui:.

A Lavoura honrada com a collaboraçãodc tão iutelligente moro,não pode deixar

de apresentar aqui, os seus sinceros agradecimentos.

I

CeRTAMEN de fortaleza de salinas—E\'Er.GIA E FORÇA DE VONTADE SERTANEJA—O FUNDADOR
DAS FEIRAS—ASPECTOS AMBIENTES—ARRAIAL DO CALDEIRÃO —ACONTECIAIENTOS POLÍTICOS
—A PRIMEIRA FEIRA—SONHO DOURADO—AREIA E OS ENVIADOS MILITARES—LEOENDAS—
2.799 DOS 6.000 ANIMAES—fogos de alegria a bombardeio—sertão E CAPITAL

A uril e grandiosa idéa da creação de loiras, periódicas, de gado no Caldeirrio,

tratada por nós, ligeiramente, o anno passado, num dos artigos suljordinados ao

titulo "Exposiçrio Pecuária de Fortaleza», gentilmente puljHcados por esto valente

o.symiialhico orgriij de imblicidado, transci'ip(os nos joiMiaes mais lidos de Minas

Gcraes o da Raliia, o quo muito nos de^ívanecou o agradecemos, ó liriji' uma aprazível

realidade.

Anos o cortamen memorável de Fortaleza de Salinas, è a loira de gado no Cal-

deirão, graças a iniciativa particular e á inquebrantável energia e foi-ça de vontade

sertaneja, o acontocimento mais relevante do sertão.

O coronel Thoopompo de Almeida, benemérito organizador di^ssas festas de tra-

balho no Diário de Noticias, de S. Salvador, de 16 do outubro passado sob a epi-

graphe ^Industria pastoril», disse :

i'Essa oljra ó a grande Feira de gado no Caldeirão.

De lia muito que neste Estado resente-se a necessidade de um certo ponto, onde

em quadras opportunas haja reuniões de criadores e negociantes de gado e animaes

que, tratando de assumptos concernentes ao ramo, havendo continuas transacções,

possam ali dar expansão precisa ao desenvolvimento da industria pecuária.

Precisando para isso a iniciativa, e como sempre dediquei a pouca actividade

que tenho a esse ramo de industria, cabe-me o dever, e, por isso, pensei levar avante

semelliante tentamen, organizando-o por meio de feiras mensaos similares, ás que

outr'ora existiram em Sorocaba, Estado de S. Paulo, e que ainda existem om Três

Corações, Sitio e Bemfiea, no Estado de Minas.
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l'ara taos feiras lerem o itirriMiieiito preciso iiPeoi'«itavam ler um local apro-

priailu e esso será o riitiiro-u) arraial do Caldeirilo, no iniinicipio ilo Areia, oiulo

julgo exiitlrom uxlos os reipiisitos precisfH, visio estar elle siluado em poiílo marginal

(la EsiraiJa do Ferro do Nazarclli a Ji'qui6, prestes a inaiignrar-so, sendo tamlji-m o

|xiiito do convergência de todas as estradas do riMla-;em do alto do scrlAo, nlo Mt

|iola ipie liga as mmiicipios de Jo(|iiit*, Itio ih; Contas, Hum Jesus dos Meiras, Con-

tieuba, Caetoté, aió A margem ilo S. 1'rancisco, como outras que partem oin

demanda aos do Boa Novas, l>oi;ões e Conquista, ligando pela quo vem de Minas

Goraos i pri>spera villa de Fortaleza, um dos mais importantes ccnlros pastoris

daquello Estado, haveiuio mais outras que se ligam ás mattas do sul c do norlo do

Estado, oníronradas com as que vôm das zonas de Mundo Novo o Feira dcSaiifAnna.

Ha tamltem nas circumvisinhani;as do arraial pastagens regulares, excellentes

aguadas, terrenos planos e está elle collocatio cm zona vi/ínha á matta distante

apenas sois kilometros, onde nilo haverá receio das grandes scccas, pois que existem

abundantes recursos precisos.

Portanto, estando firmado nos principaes elementos, sulitnetti ha tempo o meu

plano a todos aquelles «pie se dedii'am pelo levantamento de "tão prainle obra", e sendo

ello aplaudido nio só por parle dos interessados, como pela imprensa, que favora-

velmente se manifestou, delibiM-ci fazi'r eslréa da primeira feira, na ipiinta e sexla-

íeira, iõ e 20 de janeiro vindouro e as outras a seguir com intervallo do quatro

sointnas nos mesmos dias, para assim não haver inconvenientes com as de coreaes

quo existem em outros iiontos o, as de gados da feira de Sant'AiMia, do onde os

negociantes poderilo concori^er, tirando algum proveito".

F. CurviMlo dl- Mi'ndoiii;a, o irraiide • incomparável amigo dos sertões brazileiros,

tracejantlo bellamenle no Paiz, do 29 de janeiro pretérito, o primoroso artigo << As-

pectos ambientes», escrevia, a pro|>osito, o sesninle periodo:

1'ara os últimos dias de jan)>iro estava pn-parado um grande melhoramento de

iniciativa particular em zona celebrisada airora pelas convulsões do caudilhismo

politico.

Tratava-se do aproveitar os pujanl>'^ n^sullados da cxpo^^ii ão pecuária o anuo

p.is;ado n-ali/ada em Forlale/a de .Salinas, mnnii'ipio mineiro, lijado a idênticas

riquezas fiilurosas do sertAo baliiano.

Justanienti- em |)ontomar::innl cia Fstrada de Ferro de N.izan^th a Jcquié, em
construcção, tíidiam os maiores exjiositores de Fortaleza e os grandi's connnercianles

de gado rt'S4ilvitlo inaugurar a feira rural do Caldeii'iio nos dias í.'! o 20 do mez

corrente.

Theop<itnp<i de Almcid.i, qm- a pro|k>siln e~i reverá iim inl''re->:aiiti' artlso neste

jornal, em "•'tiMubro lio l'JII, fora o ::rand(> pioneiro desse mellioiaiuenio de alcanço

económico o mais vasto para a llahia e para Minas. Os criadores o negociantes do

gado tinham ap|ilauilido a idca ardentcm<'hte, (Nirque ella correspondia ás suas

n «l.li.l.', comnierci.T's .!.•, .<ni ipi.idras op|iorlunaj, fazi-r transac(;õcs volumosas.
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tratar <\c. assumptos concernontes ao sen ramo ilo arlividalo, a que sp vai—ou sp

iria—prostar admiraviMmentfi a l>ira da (^aldoirãi), marcado scrlaiiejo abnrto initro

dois Estados na« mais apropriadas das r-ondii,;õjs para os criadores o os compradores

de s;Aão, para o pnigresso, om snmma, de rogiões (Tio feríeis c tão ricas.

O fiitiiroso arraial do Caldiúrão, no munlcipiíi de Areia, tinha a sou favor a

proximidade da via f(>rri'a, na convergência de todas as estradas do rodagem do alto

scrtilo, ligando-se aos municípios ile .Ier|uié, Rio de Contas, Bom .Tesns do Meira, Con-

denba e Caeteté, até a margem do S. Francisco; e pela estrada que parte em

demanda. iin< campos de Boa Nova, Poções e Conquista, preridendo-se á antiga es-

trada colonial do vizinho Estado de Minas, atravessando a zona da Villa da Forta-

leza, onde se patenteou a riqueza pecuária dos sertões lirazileiros, na celebre expo-

siçiio do anno passodo, desci'ipta brilhante, e longamente nesta folha . .

.

Ao demais disto, os arrojados emprehendedores da feira mensal que devia ter

sido agora inaugurada tinham procedido a um exame cpiasi technico das zonas

circiunjacenles do arraial do (caldeirão, assignalando a existência (\o iixcellentes

pastagens, de abundantes aguadas e da matia próxima de sei^ kilometros, elimi-

nando o i'eoeio das seccas.

Era uma iniciativa de verdadeiro l)andeirante modei-no. Era a abertura do

interior productivo ao uiachinismo aperfeii;oado ao en-iaio <las cult.in'as novas e das

Ibrragens, ao cruzamento e á selecçrio da produci;ão bovina e equina dos S(M'tões.

<Jne terá havido, porém, diante dos sanguinários siiccessos políticos, que trans-

fonuaram .lequiò em uma fortaleza militar de defesa ?

It plano, entretanto, eslava assentado, a feira do Caldeirão devera ser inau-

gurada a :!.'i de janeíi-(] ; mas em vão procui-ámoí um telegramma alvicareíro, em

meio das noticias politicas. .

.''.

Os tristes acontecimentos políticos da alevantada e heróica Bailia, hoje Ião

lamentavelmente por baixo, lelizmente não impeiliraiu i|ue a iniciativa particular

sertaneja ali se manifestasse ulíl e invejavt-lmente, ainda que com uma pequena

domora : aos 2.'i di' fevereiro passado, véspera de um feriado nacional, teve logar a

primeira feira de gado no Caldeirão.

f) sonho dourado de Theopompo de Almeida realizava-se.

O pinturesco arraial do município de Ai-eia, importante cidade de que ultima-

ment(i tanto se falou no caso politico da lialiia, maximamente após a missão dos

enviados militares do general Vespasiano de Albuqueri|ue, repi-es(>ntante do ma-

rechal ]irosítlente da Republica, ao vicé-governador, conege L. Cairão, enfeiton-se

garridamente, sertanejamenle, para proveitosa e ímponeide lesta, 'que o ímmor-

taUzaría. E, no meio ilas bandeirolas e dos festões de gala, sorrindo joviahnente

por entre os ouricurys <la matta, lindament^i alinhados, á frenti' ilas casas entaba-

tingadas de novo o dos colmados prosaicos, os quatro mil habllant.es rústicos de sua

população laboriosa, seiri imi mendigo, viam, prazenteiramente, a realização auspi-

ciosa dessa festa inaugural, (|ue marca no progresso sertanejo um estádio brilhante.

Com a presença animadora dos representantes dos governos federal, estadoal e



y

y

a.

o

T^O>





A lAVOURA 93

iiiuiiici|tal, lia iiii|iruiis;t, ilo i-oiiiiiicicii>, «la agiúrulliiia, da |H."ciiaria, ila.s socie-

dades Agricula Kaliíaiia o Miiiuira ilc Agricultura, cxcL-lleiítissiiiias fainilias i; povo,

ao al'rir-st' o |Miri;V> do faiii|Hi da- fuiras, míde, logo iia fiviito, se lia nossa Irtéal Ic-

geiíila "Aiit uiiL-ctv aiit iiiori e dci>ois esta inilra Cria uni liezerro e terás um

InjÍ", lio meio lia mais justa e iudixivet alegria, |K'iielraraiii nu respectivo reciíitn

i.Vy) «los seis mil uiiiiiiaes que se duviaiii apresuiilar á essa iiiagiiitica estréa e o que

su iilo deu p<-la> iiiuiiilaeries do riu <le Onitas, do ril)eirilo da Cachoeira, do Jequiricá

u oiiinis ri>>eii'os furles, que, de iiiuiite a uioiite, >oIj o aguaceiro copioso, durante um

triduo, so tornaram i-niiiplelamciile iiivadeaveis.

Tradii/indo a alairiílade viva c intensa di's>es rudes o novos obreiros da paz i-

do progressii, na faina gloriosa do tral)allio, iligniticando a pátria, estrugiram longa-

iiieiitu, lio uinplu circiiiU), rodeado da inattaria virgem, em pleno sertão bravo, as

iMimlias ruido>a> dos paciticos lugos do ar, |»ir entre acclama«;ries sinceras e calo-

ro>as, incomparavelniend' mais gratiis ao ouvido dos que querem o desinivolviniento

ecoiiiiinioi e eiigrandeiiineiito do paiz. . . que o riltomlHi nefastii dos canhões, l»im-

harileaiido as capitães, as lanlernetas incendiando palácios, a dyiiainite, i>s grilos da

mashorca detestável o liorrenda, redu/iiidn a ciiiiía- a imprensa liviv, lazendo espa-

iiailejar |K'las ruas o generoso sangue hra/ileiru, aviltando a Nação. .

.

Tixio o gailo foi iinmedíatamcnte veiididn, oscillaiulo entre '.y.iS a 0.'>S o preço dos

iHtvinos ; do j'óS a 20ii$ dos e<|UÍiios e de 'MS n. 3.'iU o dos muares, proiluzindo um to-

tal de ceiva de JOO contos de réis, Ix-lla -onuna para es>e primórdio, o que se ele-

varia a mais do dohro si os cui-sos dagua que fertili/am a i'egiãi), num translM^rda-

meiílo reciindo, não c-storvasse a pass.igem das quantiosas boiadas que se ilharaiii

diiranle dia~, na margem do> rins, na espectaliva da vasaiite, com a estiagvm

normal.

Os principae> vendedores eram de lioa Nova e l'é da Serra, iia lialiia, e de Ca-

choeira do l'ajei'i e de fortaleza de Sulinas, opulenta zona pastoril em .Minas Ueraes.

K iií cmnpr.kdore» : da feira de S.inlAiin.i, de .MinnKi No\o, Santa Igncz, Brcjões,

.^rcia, .'Vm.irgosa, conhecidos entrepnstos ilo commercío iln gado da ISaliia.

A.vro.^io i>\ SU.VA Nevf-s.

Avicultura

P.^!'.! II) leitores que se dedicam á .\vicultura, achamos interessante publicar as

seguintes ínfnrm.ii;i>.'s, que sáo o resultado de conscienciosas experiências praticas

^^ali/.adas |h;|i> Sr. Francisco Kiigeiíio Kangel, de S. João d'b'1-Kei.

I'!s<tas infnrmaçiVs não esLio eomplelamcnte de acoirdo com os dados aiinun-

ciailos por .ilgiin- negociantes interessados quanto .i proilucção de ovos pelas

diversas e*pucies de galllnlia-.
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Dos minuciosos apontamentos feitos pelo avicullor acima mencionado, resulta

que a raça « Leghorn « foi a maior poedeira, produzindo 137 ovos durante todo o

anno ; era segundo logar fiçuca a " Minorca », produzindo 118 ; segue-se, era ter-

ceiro logar, a < Creoula ", com '..••'J ; cm (piarto logar, a <• PliraouUi », cora 71, e,

finalmente, a < Andaluza », com IVt.

Quanto ao numero de pintinlios, nascidos durante o mesmo anno, sem, iiorém,

discriminação de rac;as, observou (|iie nasceram 137 e morreram 101, sendo a maior

mortalidade detciMuinada pela " Bouba e llosma ", enfermidades estas que, nos

mezes mais quentes, maior damno causam, mesmo nos de idade de fiO a 70 dias.

O Sr. Francisco Eugénio Rangel observou também, relativamente ao pato de

Pekim, comparando a sua precocidade com a da gallinha « Plyniouth », o seguinte :

Aos 00 dias, pesava esta O, k, 270 e o pato O, k, 080 — Aos 90 dias, os pesos

eram respectivamente de O, k, 360 para a gallinha e para o pato 1 k, 770 e não

2 k, SOO a 3 kilos, conforme publicado em certos annuncios.

A respeito da postura durante o anno, diz o referido avicultor que, si o pato

de Pekim produzir uma média de 100 ovos, será de grande vantagem semelhante

crcaçãii.

Infelizmente, não indica qual o remédio para attenuar tamanha mortalidade.

A LAVOURA NO ESTRANGEIRO

Exposição ds tQrras e irrigação

A ilirectoria da Sociedade ISacwnid de Áijiicultwn recelieu do Sr. Manoel Ja-

cintho F. da Cuidia, cônsul geral do BiMsil em New York, informações acerca da

E.rposição Americana de Terras e Irriíjação, celebrada naquella metrópole dos Es-

tados Unidos.

O digno cônsul fora nomeado pela directoria representante da Sociedade na-

quelle grandioso certamen e da incumbência se desempenhou cabalmente.

A exposição, conforme o seu titidn, fui de terras e irrigação, representada jjelos

seus productos, por mappas chorograpliit-os, vistas cinematographicas e discursos des-

cri|)tivos, tudo com intuitos principalmente colonisadores, tomando nella parte cons-

l)ieiia os directores de companhias de estradas de lerr i e de emprezas povoadoras,

interessadas na valorização do solo.

De feito : emprezas bem organizadas e munidas de capitães sulíicientes, nos Es-

tados Unidos, entram em negociações com os grandes proprietários de terras em lo-
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garus s«Tvulos (wr vias <li! iran^iKH-tes, u(li|iiii-(!in-iias, iK-iii^fn-iain-iias, irrigaii)' iias ou

,\,:< .iiii-iKis, ciiiifiiriiu! »<'jam soerás mi |iaiiiaiiosa<, mclliiiraiii as vias lii- cinninii-

iiirai;i'ii's |Kir iiiciu de \fliiriiliiH, |»(j|- ti'an:â(> i'|i'ftric.i, animal ou a \a|Mir, i|in! >i- ili-

rijaiii ás fstacftes» «l<w faniiiilios tle frrni ou a portos ilc cml)ari|Ui>, ranalisaiii acuas

para irritfai;;\ii, i', uma vrz l»t'ii<'liciaila-, ili\li|i'iu-iias t>m loti-s c as vuili-m a co-

lonos nai-ionae^ ou »'>irang<'ii'os, raL-iliiaiiiio-||ic'> as iransarrõcs, nu'<liaiiti' li)|Mi(|ifi-as

a jui"os m<«licos. As estrailas lie fi-rro, ilirivta ou inilirfflamtMili-', auxiliam i;ssas

emprc/as, promovoíulo os intcressus oiivios «los respuclivos irafogas ; o iiovfriio, |mr

S(!u lailo, (jirurooií toila a coailjuvarão, ivrio ili- ipu- |M)voar ó i!iiri"|ui'C('r a produ-

ci;ão nacional.

A E.tposiçHi) foi nispirada pulo-; inliMVAsfs desse atilissimo serviço.

Muitas iuiluslrias de|>eiidem da lavoura *! dahi o apoio dos raln-icaniçs de in.i

chinas a};riii>l.i-i, df vrliicolo-, ilc c^lruiui'» i- ilo muito-; oulro< ai'li:.Ms de ipn* i ll.i

precisa.

Todas ussas iiulusirias, numerosissimas, concorr(M'aui ao ccrUimen, e.vliihindo os

ieus admiráveis prodiictos e faxcudo valer e\pi'rimciila!menl>' a sua utilidade e i'(li-

cacia

.

I'ela cxpusicão de priNluctos os mai> variados e primorosos, licou demonstrada a

ri>|ue/..'i natural de grandes e\tens<M's de terras e o enrii|uecimento artificial, obijiln

em terras »i'iim~ c .irid.i^, nwdi.iod' os |ii'ii<-i>..nik da inii.':ii ãii e il.i .nriiirmnii.i mm-

derna.

As companhias de camiidio> dr ferro exhiliiram >eus Iralialln» de eii;^'idiaria,

luappas, estalisticas, pai/agi'ns de seu trajecto, as facilidades que oircrecem aos

aiiricultores para o tran>|)orto de seus productos.

.Na sect;ao das cartas do l*acifico avultava a e\poiii;ão Buibaiil;. o foiliceiro da

ajrií-utlnrfi, cuj.as proezas de seleci;ão e cultura arrebatauí o enthusiasmo e ti'in pro-

movido notável augmento da rii|ueza agricula, pela variedade apriuriraute ilos pro-

• duetos creadoB. Entre esses, balatas pesando 2,00 ks. c abóboras com kilos '.tO etc.

I) illustre inrormaiiie enviou amostras do postitm, triai^a formada da aveia, ce-

vada, melaço etc, com preteiiiVHw a coucorror, cimosuccjdaiieo, com o café, c iles-

|M-ndendo jã ainiualmenle cerca de um milhão de dollars com a pri^paganda, o ipie

.iidica prosperidade na exploração do gosto dos consumidore,s.

t'ii uma das -íiilas da ex|Kisii;ão celebra raiu-se contirniamente preli'C';õe-, dlus-

trailas cnin exliiliii;rM-s cincmatograpliiiM~, manifestando a coiiiÍ2urai;ão >i .-ituaiião

das torras, pr<K'essos de lavoura, iuimIo de preparar o solo, plautal-o, cultival-o,

irrigaln», de di-lwilar os íns<!OtiM nocivos, verdadeiras licOes do agronomia pratica,

de admirável proveito docente.

K" pro|>o-ilo dos directoi-<'s da Exposição, n<>s próximos certamens, promoverem

a ivprestMitaçAo dos principaes paizes da .\merica do Sul, e iiusse sentido se inani'

festaram ao Sr. cônsul ueral uo que couccruo ao llra/il.

O illustre uifonnante termina o ^eu inli'ressante relatório r< ferindo que o con-

sulado recebe frii|Uentoinotitu de agricultores e <iporaríos aiuorioanrjs |ie<lidoi du
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informes, desejosos de se traiisportarem ao Hrazil, e mesmo de meiíiljros impor-

tantes de emprezas eoloiiisadinas cojuo alguns dos próprios directores da Exposi(;ão,

que nutrem o pensamento de ensaiarem aiiiii os seus processos de valorizarão e po-

voamento das terras, que tão extraordinários resultados teem lá ak-aii(;ado.

Incubação artificial ds ovos ds gallinha

o Sr. Nicolas .]. Delianné, eslalielecido no Caim, tamlicm enviou á directoria da

Socifdadc Nacionidda Auricullura intormarncs interessantt'S sobre assumptos dt^ que

se occupou o Sr. William Willeocks no InslUuto Eíjypcio, a mais importante corpiv

ra<;ão scieiítilica do Egypto, luiijada ao tempo da expedição do general Rona-

parte.

Além de coramunicações acerca da cultura de algodão e dos processos de irri-

gação naíjuelle palz, deparamos com algumas notas sobre a incubação artilicial.

E' a incubação artificial de ovos de gallinha uma da-i industrias mais antigas

do Eg.vptí.i, de que llie tem advindo (•(insidei^avcl renda
; já diversos escriptores la-

tinos fazem delia menção, como e.xistente e prospera desde a época dos Pharaóes.

1'ara ajuizar-se da importância, desta industria iiastará lembrar que no anno

passado o Egypto exportou .s.t.ijoo.tjoti ovos.

Até |iouco tempo um rigoroso segnido mivolvia inviolavelmente o processo dessa

incubação artilicial, (|ue tentada na Europa por processos engenhados pela industria

adiantadissima (]ue ella no geral emprega, não dava, entretanto, resultados anima-

dores. As perdas eram enormes, attingindo á porcentagem de 30 e 40 %, quando no

Egypto não chegam a .5 ou :! ., constituindo um serviço grstidemento remune-

rador.

Us fdlahs egypcios entretiidiam a lenda de que seus procesj^os eram segredos

impenetráveis, ipiasi sagrados, fiii-hadns num grupo de lieis incorruptiveis.

E' singular que as pessoas (pie dirigem a intlustria da iucubai;ão artificial sejam

todas mais ou menos aparentadas entre si, como que pertencendo, sinão propria-

mente á mesma família, seguramente a uma espécie de tribu ou corporação.

Não resta duvida que ha nesses processos industriaes uma certa technica ou

pericia tradicional, fructo da experiência de muitos séculos e ciosamente conser-

vada cotno moiiii])olio num circulo assas limitado.

.\ eoiinnunicação a que nos estamos referindo relata a observação seguinte: está

verificado (|ue nos fornos de inculjação os ovos são mantidos num ambiente de gaz

idêntico ao que os envolve quando chocados pela gallinha, isto é, um ambiente

composto em grande parte de acido carbonicn e de vapores ainoniacaes c talvez

de oxydo de carbono.

Resta a pericia, a experiência profissional nos i|ue se entregam a esse serviço,

tão notável que dentro dos fornos podem apreciar a timiperatura apropriada sem

outro thermometro que a sensibilidade dos próprios corpos, e além disso avaliar
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Uxlas as outras (X>iidii;òC!> do processo da incubarão por iiiiia rápida iiispccráo, quasi

por iiin iiislinclci.

O o^tiiili di--iST> proliloiiia indiHtrlal .liiiil.i ii.io i,'>i.i a(Ml);iiii) c; iiuiitO'; estudiosos

SC ciii|H-iiii.tiii ii.i suii soliii;riit i|i'tiiiiliv.i.

O trigo

AiTora iiue vs reoncota a (-ultiira do tri!;<> iio l!ra/il, d>-|>i)is do tio lar^M pi>riodo

do completo nhandonn do prccii)S4) cerisil, que notoriaini-iito j.i dcsfructiui situação

iiotavol eiitru os prcHiuctos do nosso solo, tomaremos a uma revista succiíitas notas

acerca do as'^umpto.

Na Hiiropa meridional a siípcrlicli- occupada p^>la cultura do ti'i^o augmcntou de

a>rca de i 5, nos últimos 30 annos; mas na Kuropa oriental csso augmcnto foi na

razão do duplo. Em to<ia a*Europa e no decurso de 30 annos a arca cultivada subiu

de W milh"x's de heetares a 40 milhões.

!S'a AuiiTÍiM essa área, no mesmo período auçmcntou eui mais do duplo e na

mesma propor<;ão quanto á Ásia, Afi-ica e Occania,

.\ producc;."io (|ue, euí lN7l, e na Europa, era de XU\ milhrir"; de qiiinlaes,

clcvou-se, em l'.MO, a iT.'i milhões. Em todo o mundci subiu de meio bilhão de quiii-

taes a mais de um bilhão.

Em ISTO o paiz que mais produ/ia era a Frani;a, depois os E-tados Unidos, a

índia, a Ku-^^sla, etc; hoje a Itussia occiípa o primeiro logar, seguindo-se-lho os

Estados Unidos c a Franra.

A Hepublica .\rçentina já occupa o i" logar e ameaça supplantar a França.

A Itália e o Canadá attingiram em pouco temp<i o "i" logar.

O valor da proilucção media por hectare, tem, intuitivamente, grande impor-

tância económica e nesse sentido teem sido enormes os esforços envidados e os resul-

tados obtidos.

Em l«70 a Itollanda mantinha a primazia nesse cocfllcentc de producção, coni

a media de IK quintacs por heetare; vinham depois a Inglaterra, a França, a Sué-

cia, o JapS ) Canadá com uma producção de 11 quintaes.

.\eiualmonto a Dinamarea figura no primeiro logar com a proiiucção de 20

quintaes piu" hectare, seguindo-se-lhe a liullaiicbi, a nelgica e a França com cerca

de ã°2 quintaes.

Ob^erva—e ipio a proeura do trino para alimcnt'i<;ão cresce constantemente,

estimulando o enorme aui;mento da produec;ão.

Entre n>°>s cstí pralieamentc tiomonstrado que o trigo medra e dá abundanti>s

safras cm nniitas regiiVs do paiz.

Tributário do e\traniroiro nesse género ile primeira necessiilade, principalmente

para os europeus que demand.im a nossa toi'ra e, que nella exploram a iii<1u<tria e n

iijmmerrio, o llra/it p<ido emaneipar-s« de<sa dependência, enriquecendo o seu

aci>r\o de producção n.icional.
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Encontramos em ura jornal de Porto Alegre o seguinte quadro da producção

annual do trigo, nos municípios próximos da capital :

Kgs.

Porto Alegre (districtos ruraes) 230.000

S. Leopoldo ;
400.000

S. Jeronymo 150.000

Taquary 100.000

Santo Amaro 23.000

Estrella 640.000

Conceição 80.000

Camaquaiu 100 .000

Santo António 430.000

S. Francisco 130.000

Rio Pardo •• • • 1^-000

Taquara 1 .300.000

Cahy 130.000

Venâncio Ayres <
"^0

.
000

Viimão ISO. 000

Lageado ' 1 .600.000

Gravatahy 15.000

Triumpho 20.000

Santa Cruz 25.000

Cachoeira 1 .000.000

Montenegro 230. 000

O mendobi

Temos na e.xtensa lista dos vegetaes cultivados nas nossas lavouras muitas enti-

dades havidas em menosprezo e apenas toleradas ])or attenção á gulodice dos consu-

midores domésticos. Seu cultivo é tido era conta de desperdiço de trabalho, sinão

vadiagem ou concessão censurável á propaganda da polycultura, cujo conceito ainda

encontra não poucos refractários no nosso meio agrícola.

No emtanto, algumas dessas desprezadas individualidades vegetaes escondem na

sua modestíssima situação indígena opulentos mananciacs de producção para a

nossa lavoura.

Nesse caso está o mendobi.

Ura perito agrónomo do consulado allemão em Chicago relatou ao seu ministro

dos Estrangeiros que nos Estados Unidos a noz dn terra produz um rendimento

annual de cerca de 37.000 contos de réis, sendo, talvez, o vegetal de appHcações

mais variadas.

Planta-se depois das colheitas, em geral, ou por entre os pés de milho, íendo-

se observado que sua cultura melhora os terrenos.



POSTO ZOOTKCIINKO FEDF.RAL - F-staçAo i.e pinheiro

kJl





A LAVOURA Oa

E' consumida crua ou pi-npnraila om confeitos, o delia se oxtrao inaiituiga e

>li'ii muito api-eciadoí. O l):igat:o o a rama dlo magnidca forragem para o gado ; as

cascas duras (|»eimaiii Iwm <• a cinza ó ainda empregada como oxcolleiílo adulx).

F o mendobi ((iie se presu a Unias os^as ulilidadu^^

As fabricas franr-oxas de olii'>s, suguiidn informa a llevue de» Cullurei Coloniales,

importam annuaimiMitu mais du com roil tonoiadas dolle, reproscnlandu mais do 20

millirijs do francos >iu i 1 .50'J:00()$ de nossa mneda, ao cambio actual.

O producUi mais apreciado é <> (pie »' exporia com a casca, já |)i)n|uc esse

eiiviiltorii) natural, protog«Mido a samento acautela suas reservas oleaginosas, mas

aind.i ixiripii' a rn-fa. servi? para n fabrico de niiia farinha regularmente nutritiva,

utilisada para o sustento iIhs animaes.

Os principaes paizos de e.\p(U'tac!lo 31.1 os si;guiiUes : Moçambique, Congo, /.an-

KÍbar, Coromandcl, índia, ikK;liinchiiia, as Antillias e, tlnalmonte, os Estados Uni-

dos e o México.

Nessa lista o lirazil poderia arrolar-su u cm situa<;ilu eminente.

NoxieiT^Rio

0<»iiííi*e«M»> <l€; l*<»li<Mii !^:i iii I :i i-iii -Viiiim»,! — o governo do

Urngiiay, conhecendo a necos5Ídade o utilidade de fixar regras sobre policia sanitária

animal, decidiu reunir em .Montevideo, um Coiiiircssn de Pulicia Saniluria Animal e

convidou ás nações visinlias a s<' representarem, neste congresso, onde seriam dis-

cutidas as bases de uma convençAo que, certo, melhorariam os interesses da industria

pecuária nesta parte do continente.

Sendo gentilmente convidado pelo governo Uriíguayo, o Brazil se fez representar

pelos Srs. Drs. l>arlos Botelho, ex-Secretario da Agrk-ultura do Estado de S. Paulo
;

Alcides Miranda, Director do Servií^o do Veterinária do Ministério da Agricultura ; u

Eduardo .\ Torres Cotrim, inielli^enti' e.scriptor, criador conceituado e 2° Vice-Prcsi-

dcnt(' da S<x:iedade Nacional dis Agricultura.

Alli se reuniram os delegados das nações limitrophes, sendo discutidas o exami-

nadas as Iheses que tutelam a induvtri.i pecuária contra á invasão e propaga«;io

das zoonoses infe<'ciosas ou contagiosas exóticas.

Coorormo o pmgramma foram discutidas as seguintes thoses:

Organi/açAo do um serviço de |)olicia sanitária nas fronteiras com Installai/ies

suUlcientes para obstírvaçAo o quarent-na - l.imitaçAo o determinação precisas dos

jiorios e luL'are.s |tor onde seja pormittiila a im|)ortação do animaes.

Emprego obrigatório da tuixirculina nos animaes roproducloros bovinos vindos

de paizps estrangeiros o da malloina (?) nos equido<is.
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Determinação do critério que hão de ter os Estados contractantes para a accei-

tacão dos certificados sanitários e genealógicos {pedigree) dos aniraaes importados e,

especialmente, dos que depois de importados passem de um o paiz.

Forma pela qual devem os governos se communicar mutuamente as medidas que

hajam adoptado contra a introducrão de animaes oriundos de terminados paizes

e o cfleito dessa prohibição em relação ás partes cuntractantos.

DECRETO 2.543 A — iw. 5 de ja>tif,o m 1912

Estabelece m di 'a; ilcitiiiadas a facililar c dcsenv.dvcr a cultura da seringueira, du cauclio,

da maniçoba e da mangabeira o a colheita e boneliciauiento da borraclia extraliida

de-sa; arvorei, c ant inza o Poder Executivo não só a abrir os crelito; pre(;ij05 a exe-

cução de tae; me lid.TS, luas a'nda a lacer as operaçues de credito que para isso furem

necessários.

O Presidente da Republica dos Estados Uiiidus do Ijrazil

:

Faço saber que o Cungresso Nacional decretou e eu sancciotiei a seguinte reso-

lução :

Art. 1". São declarados isentos de quaesquer impostos de iuipoviação, inclusive

os de expediente, todos os utencilios e materiaes destinados á cultura da seringueira,

do caucho, da maniçoba e da mangabeira e á colheita e beneficiaraento da borracha

e.Ktrahida dessas arvores, quer se trate da exploração iniramente extrativa, quer de

exploração pela cultura.

Paragrapho único. A isenção será requei'ida aos inspectores de alfandegas que

as concedera') depois de pi-ocesso rápido, verificadas as condi(;ões dos pretendentes

a' tal lavor.

Art. 2°. São instituídos prémios cm lieneficios dos que fizerem plantações regu-

lares e inteiramente novas da seringueira, do caucho, maniçoba ou mangabeira, ou

replantio do seringueiras, cauchaes, maniçobaes ou mangabaes, desde que fique o

terreno coiivenientemeute utilizado. Os prémios serão pagos nas condições seguintes:

a
)
por grupo de 12 hectares de cultura nova, 2:500$, quando se tratar de serin-

gueira ; l:aOOS, quando se tratar de caucho ou maniçoba
; 900$, quando se tratar

de mangabeira
;

b
)
por grupos de 23 hectares de plantio dos seringaes, cauchaes, maniçobaes ou

mangabaes nativos 2:000S! para o primeiro, 1:000$ para os segundo c terceiro e 720S

o quarto caso.

S 1°. Esses prémios serão exigíveis um anno antes do da primeira colheita, veri-

ficado que o terreno foi inteiramente aproveitado e que as arvores se acham conve-

nientemente tratadas

.

§ 2° Será concedido ura accrescimo de ii % annuaes sobre o valor dos prémios

instituídos para os plantadores de borracha seringa, a contar do inicio do plantio,

aos que provarem ter cultivado parellameute, em todo terreno beneficiado de sua

l)ropriídade, plantas de alimentação ou de utilidade industrial.
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Alt. 3". O Giiveino ostaMecorá, om ponto convenifiitemoiito p-colliido, uma

oslai-ao oxpeiiiiieiital mi campo <le ilomimstra<:ao paia a ciiUuta da siTinnuoiía no

T<Tiitorio ihi Ani! p om cada um di»s listado-! do Matto Grosso, Ama/onas, Pará,

M iiaiiliAo, l'iaiiliy o Haliia, «• para a cidtura da mani';oba, conjiníUmentc loin a da

mangalK'ira, i-ni cada um dos Estados do Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norto ou

Peniamljiico, Bahia, Mina- Gerai'<, S. l'aulo, Goyaz, 1'araiiá <• Matto Grosso.

listas ostacjiVs fornecerão gratuitamente a todos os interessados (pie o solicitariMn

somontos escollildas, instrucções sobre o modo raaís pratico o económico do ser feita

a cultura c Informações sobre os resultados gcraes (pu; forem sendo verificados no

tlm de cada anno.

Art. 4". Além dos favoi'es imlirectos a que se refere o art. 1° e dos que ainda

lie parecerem razoáveis e necessários, o Governo concederá a titulo «Ic prémios do

anima(;ilo, ató a quantia de iOO:00OS á primeira usina de refinaçio do borracha

scriní;a (|ue reduza as diversas qiialidailes a um ty|x) uniforme e superior de exiK)r-

taçJo e que se estalielecer em cada uma das cidades de Helém i' Manáos ; até a

quantia do 10():OOOS á primeira usina do refina(;ao de borracha e do maniçoba e do

maiipalicira que se destine ao mesmo fim e qutí se estaljelecer i'm cada um dos

listados do Tiauhy, Ceará, llio Grande do .Norte, Pernambuco, Raliia, .Minas Geraes

e S. Paulo; o até a quantia de ."íOOrOOOS á primeira fabrica de artefactos de bor-

racha que so estabeh-ccr em Manaus, em Belém, no Uecife, na Bahia <• no ilio de

Janeiro.

1'aragraplio iiiiico. Para ter direito ao favor deste artigo é preciso que a f.ibrica

tenha do facto empregado capital equivalente a ipiatro vezos o valor do premio.

.\rl. 5". O Governo mandará construir três lios[icilarias de immigrarites, do

sufTIcientc lotaçio o de organizAo (> liiis idênticos á da ilha das Flores, cm Belém •

em .Manáos e era iioiito apropriado do Território do Acre, o nos pontos que julgar de

maií necessidade no valle do Amazonas hospitaes interiores cercados de pequenas

Colónias aericolas e nos quaes iwi-sam ser recebidos doente a tratamento, praticada

a vacctua<;.'io gratuita, [xistos á venda mudícaraentos de pi-imeira (piaiiilade, es|(c'cial-

ineiite sulfato de quinino, e larsamente (iistribiiido impressos contendo conselhos

sobr-' a liyffiene preventiva das moléstias da região e sobre os meios práticos a

applícar em falta de medico.

A dirwrao e o custeio dos serviços das hospedarias ficarão a cargo da l'nii1o ; os

dos hospitaes, porém, serio confiados a profissionacs do reconhecida idoneidade, me-

diante uma subvenção e outros favores que o (íovorno juluue razoáveis o olirigaçík-s

que determinará em regulamentar Tio op|M)rtuna.

Art. C* Com o fim de facilitar os transportes o diminuir o seu custo no valle do

Amazonas, o Governo fará evecutar iio menor prazo |xissivel os seguintes melhora-

mentos e medidas complementares :

I. ConstrucçAo de cslra<laj de bitola reduzida ao longo .los rios Xingií, Tapaj<'is

e oiitms no Pará e Matto Grosso o do rio .Negro, rio Urauco c outros iio Amazonas,

ou de |»'netrai Ao nos valles por elles banhados, mediante conciirrencia publica e
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polo regimen da lei n. 1.126, de 13 de dezembro de 1903, ou preços kilometricos,

a JLiizo do Governo, segundo as difRculdades da região.

No caso de haver os Estados do Pari o Amazonas contractado a construcção de

algumas dessas estradas, o Governo, para mais rápida conclusão do serviço lhes

concederá um augmento de Vò contos por kilomotro.

II. Construcção de uma estrada do ferro que, partindo do nm ponto conveniente

da Estrada de Ferro Madeira c Mamoré, nas pi>)ximiilades da Ibz do rio Abunan,

passe por Villa Rio Branco e por um punto entre Senna Madiuvira e Caty o termine

era Villa Thaumaturgo, com um rauuil para a fronteira do l^çrú, jielo valle do rio

Pnrús.

A construcção desta estrada obedecerá ao regimen estabelecido pela lei n. 1.126,

de 13 de dezembro de 1903.

Logo que seja inaugurada a primeira secção da estação de entroncamento, até

Villa Rio Branco, o Governo fará installar uma allandega em Porto Velho do Rio

Madeira e declarará aberto esse porto ao commercio das nações amigas.

III. Construcção de uma estrada de ferro partindo do porto de Belém do Pará e

ligando-se á rede de viação férrea cm Pirapora, no Estado do ISIinas Goraes, e em

Coroatá, no Estado do Maranhão, com os ramaes necesíjarios á ligação dos pontos

niciaes ou terminaes da navegação dos rios Araguaya, Tocantins, Parnahyba e

S. Francisco.

A estrada será construída polo regimen da loi n. 1 .126, de 13 de dezembro

de 1903, e arrendada mediante concurrencia publica.

IV. E.^íecução das obras necessárias para a navegabilidade effectiv?, cm qualquer

estação do anno, por vapores calando até três pés : do rio Negro, entre Santa Isabel

e Cucuhy ; do rio Branco, da foz até o forte de S. Joaquim; do rio Purús, de

Hyutanahan até Senna Madureira ; e do rio Acre, desde a foz até o Riosinho das

Pedras.

O Governo poderá contractar a oxccu(;ão destas obras modianto concurrencia

publica ou independente de concurrencia, com uma ou mais emprezas sufficiente-

mente idóneas, applicando o regimen estabelecido pelo decreto n. 6.368, de 14 de

fevereiro de 1907, ou outros que não importem cm maiores ónus e que lhe pareçam

mais proveitosos para cada caso.

Art. 7.° Com o mesmo liui previsto no artigo anterior são declaradas isentas dos

impostos do importação, inclusiva o de expediente, as embarcações de qualquer

género destinadas á navegação fluvial, revistos, para maior simplificação o reducção

dos ónus que estabelecem os respectivos regulamentos da marinha mercante de

cabotagem.

Art. 8." Idêntica isenção concederá o Governo, além de outros favores indirectos

que julgar necessários, á empraza que se obrigar, cm concurrencia publica, a esta-

belecer depósitos de carvão de pedra em ponto do valle do .Amazonas previamente

designado e fazer o abastecimento dos vapores e lanchas a preços approvados pelo

Governo.
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Art. 9.° O Governo promovorá o auxiliará a creai.ao ác centrns prodiiclurp» de

genenw .ilimi^niiciíx no valln tio Ama/nnas por muit» das prmidciicias seguintes e dQ

outras i|ue aind.i Julgue nooa<tsarias u de riisultado^i compcnsadnros :

I. Arrondamanto do duas das faiiuidas nacionaes do Rio Branco, por concuiv

roncia pulilica <>ii iiidependfitnmontit de coneurrencia, a uma enipniza sudlcionte-

meiílo idonoa que se euiiipronietia a do<onvolvor o a praticar, vm larga eseala, a

cria(,-Ao do gado das diversas <>s|m>cíos, a cultura (l>>s cereacs, du alimenta(;Ao usual,

t(! a lisabelecer xarque'i, packiiiij-houte, fabricas de lacticinios, engenhos de beneficiar

arroz o outros curcaes e fabricas de farinha do mandicM-a.

II. Colonizarão directa, feita polo (lovcrno, das terras que ainda possuir a UniAo

da fazenda S. Marcos, situada entro os rios Mahú, Tabiilú, Snrumú e Cotingo, com

famílias de ajrricidtores c criadore-: nacionaes, tendo em vi-^ta o do^ionvolviraento da

protlucçâo dos mesmos géneros do alimenta<;.ao das fazendas arrendadas e mais espo-

cJalmoutA a dn gado cavallar e muar.

III. ConccssAo a omprozas que se propuzerem a ostaboleeor grandes fazendas

nas condicçilt-s prece(lentt<>s, uma no Território do Acre (entn; o Rio Branco e Xa-

pury), uma no Estado do Amazonas, (na regido d» rio Autaz) o uma no Elstado do

Pará, (na ilha de Maraj)') ou outro ponto maLs coiivenient<>. do baixo Amazonas) dos

favores sogliintes:

<i) i.^icnçao dos impostos de importar.ao, inclusive os de expediente, para todo o

material importado necessário á completa montagem da fazenda, comprehendendo

edifícios, currae.s, pastas, cercas, aguadas, ferramentas c machinismos para a cultu-

ra, i-olheita e beneflciameiíto de ceraes e installaçâo das fabricas de lacticínios e

constirvas de carne e bum assim para ns gados e seineiitos que forem importados

ilentro dos primeinis cincos annos, depois de installada a fazenda ;

h) prémios do 30:n<X)S jwr erupo de mil hectares ile pastos artificiaes, plantidos

c oonveniontemento cereados, e do 100:00oS por grupos do mil hectares do terrenos

beneficiados para a cultura e oflectivamente cultiva<los com arroz, feijão, milho o

mandio<-a.

e\ premio de 100:0OTS, pagii por crupo de T><\n toneladas de géneros manufai-tu-

railos do lacticínios e di- conservas de i'arne ou xaripie que forem produzidos dentro

do um quinquénio.

IV. Isenção dos impostos do im|)oria(;llo, inclusivo os de expediente, para as em-

barcai/MH), instrumentos, machinismos, drogas e ingredientes, neo^ssarios á installa-

çAo e custeio, durante i.'i ainios, de uma empreza de |>csca, salga e conserva de

peixe, que se estabelecer nos rios da Amazónia e uoncossáo <lo um premio da

10:0(M)S, ilurante cinco annos consecutivos, ijuando a producçio do peixo em conser-

va e salgado se nianfiver ainiualm>jnie acima do ino toneladas.

Art. III. O riovorno mandará proceder á discriminaçfto o consequente rooonhi^

cimoMtn das (>oss -s das terras do T>Tritorlo Finleral do .Acre para a expedicio dus

r«'sp<'Ctiv'is titulos do pfV)priedade.

;$ l.° .Na verillcacAo dover.\o «wr a't<'ndi<los, tanto quando possível
;



104 SOCIEDADE NAClUiNAL DE AGHICULTURA

a) os títulos expedidos pelos governos dos Estados do Amazonas, da Bolívia e do

ex-Estado Independente do Acre antes do tratado de Petrópolis
;

6) as posses mansas e pacificas adquiridas por occupação primaria ou havidas do

primeiro occupante que se achar em effectiva exploração ou com princípios delia e

morada habitual do posseiro ou de quem o represente.

§ 2." A área máxima de cada lote será de dez kilometros em quadra de terras.

§ 3." O Governo reverá as disposições de lei n. 601, de 18 de setembro de 1850,

e decreto n. 1.31S, de 30 de janeiro de 1854, expedindo novo regulamento de terras

com as modificações da presente lei e as que mais convenientes parecerem á actual

situação dos territórios lederaes.

' Art. il. De três em três annos, o Governo promoverá a realização, no Rio de

janeiro, de unia exposição abrangendo tudo que se relacione com a industria da bor-

racha nacional, por occasião da qual concederá prémios de animação, na importân-

cia total que lor autorizada pela lei do orçamento cm vigor, aos melhores i)roces5os

de cultura e beneíiciamento e aos productos de mais perfeita mainitaetura.

Art. 12. E' o Poder Executivo autorizado a entrar em accòrdo com os Estados

do Pará, Amazonas e iMatto Grosso, no sentido de obter a reducção annua de 10%

até o limite máximo de 50°'o do valor actual dos impostos de exportação cobrados

pelos Estados sobre a borracha seringa produzida nos seus territórios e a isenção de

qualquer imposto de exportação, pelo prazo de 20 annos, a contar da data desta lei,

sobre a borracha da mesma qualidade e procedência que for colhida de seringaes

cultivados.

Logo que for eflectuado o accôrdo, o Poder Executivo expedirá decreto fazendo a

reducção que os mesmos Estados fizerem do imposto de exportaçãd cobrado sobre a

borracha do Território Federal do Acre e concedendo igual isenção quanto á borra-

clia cultivada.

Art. 13. E' ainda o Governo autorizado a entrar cm accòrdo com os referidos

Estados para o fim de estabelecer, em relação á borracha do Território do Acre, as

medidas de protecção e amparo que elles adoptarem em relação á sua producção, ou

outras medidas que lorcm julgadas mais convenientes, podendo para este fim expedir

os decretos necessários.

Art. 14. Para inteira execução desta lei e realização das medidas decretadas, o

Poder Executivo expedirá, com urgência, os regulamentos necessários ; abrirá cada

anno os créditos que forem sendo precisos, dando conta ao Poder Legislativo, no an-

no seguinte, das souniias dispendidas, dos trabalhos executados e dos resultados co-

lhidos e fazendo as operações de credito que taes serviços e providencias reclamarem.

Art. 15. Revogam-s3 as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1912, 91" da Indepedencia e 24° da Republica.

Hermes R. da Foxseca

Pedro de Toledo.
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I {:i mi)'. A lt<>^ ii i it< I ii-i i-iu « \ I t-ji<-i íaíi — No <lia io (In maio, na

ntsiilonria (lo Sr. Dtipas, Cônsul do Fran(;a, o Sr. (1. Dcviíifux fe/ urna serii! Jií

c\|M'i'ion<"ias para a (.xtracriVii di? liliras da R<imie, \»iv um prix-c-^^o rliimiro ((uc pa-

r«'C(í fi^solvrr o problema iiidusirial dn aprovcitaiufuto ili-ilc vegetal.

Estiveram pr««!nU's a essas experiências, os Si-s. Di-s. .Negreiros Lol>nto, n-prr-

sentaiulo o Presidento da ."Sociedade .Nacional do .Agricultura ; Victor Leivas, Monteiro

da Sil\a, e Josepli II. .AUton, represeiilaiite do uma importante faluica de curdciallias

da .\meric3 do Norte.

Depois de (lecorticadas todas as hastes frescas da Ramie, o córtex foi submettidn a

uma decotvAo ali-alliia o a outros reagi'nies cliimicos com o fim do ol)ter-se a depelli-

culagem e degommagem. O resultado da i'.\|X'riencia foi o mais completo ixissivel

satisfazendo plenamente aos assistiuites.

As hastes da Ramie vieram de .Mimoso, onde ha grande cultura de rhizomas for-

necidos [Mjla Stieicdade .Nacional de .Agricultura.

Com as satisfai-torias experiências do Sr. (I. Devineux, paivce-nos, a Ratnic vae,

tor sua época de saliência como um lexiil de primeira ordem.

Quanto a parle agrícola, está bem demonstrado ipie os terrenos do Brazil .se

prestam admira\ cimente para sua cultura podendo-se alcan<;ar de seis a oito cijrles

[lor anuo.

Um terreno plantado de Ramie |)oderá durar de ;iO a 40 annos, som exigir nem

uma capina, nem replautio, n.lo sendo atacada de moléstias nem de parasiias, in-

clusive a saúva o que llie não faz mal.

Resolvida agora a parte industrial da extra(vao das fibras por processtis simples

o baratos, o llra/il ixMlcr.i toriiar-se o principal foi-neccdor de fibras pai'a a Kuropa

o .\merica em grande e-n-ala i.'io elevada como o caid'.

Todos os outros textis serio sobrepujados pela Ramie cpic n.lo ò exigente em seu

trato agrícola. De inna simplicidade extrema, supporta In^m as intempéries o ni5o ó

perseguida (xir nenhum iiisi-cto.

.\s fabricas du tecelagem de Ramie estão com as vistas voltadas para o lirazil,

como o paiz do mais futuro na industria tcxtil, fav(>recidii |Mir uiu clima quente e um

sol" fértil. .'Vctualmente as fibras são iniixjrtadas da China e extrabidas a mão si-ndo

depois vi-iidiclas sob a denominação de Cliina ilrass e a sua gomma é tirada cliíuiica-

mcnte.

A priMlucção é tilo limitada (pie uma das rara» usinas que se occiípacom a Ramie

se vio forçada a fechar as |>orlas.

l'in outro industrial fraiicez, o Sr. Tluíphib! Trt.-bucq, está organisaiido cm Paris,

um sindicato para a exploração da Ramie cm .Mimoso, Ustado do Mspirilo-Santo, onde

já existe uma cultura regular, ciijoí t'rreiios |ilanos, humireros e frescos, se prestam

adiniravelini'iii<' i>ara e>sa cultura.

<MS
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A. apicultura, e a Camará Fedex'al—A pedido do pharmaceutieo

IriíiQU Rufino Pimentel Barboza, competente consultor teohnico da revista Chácaras

e Quintnes, de S. Paulo, que conhecia quão necessária era a protecção á apicultura

nacional, que, de ha muito, vinha soffrendo asmaioresdidiculdades, pois só por ele-

vadíssimos preços poderiam os criadores de abalhas, adquirir os apparelhos indispen-

sáveis a esta industria ; a pedido daquelle Sr., repetimos, o Exm. Sr. Dr. Rodolpho

Paixão, digníssimo deputado federal "pelo Estado de Minas Geiaes, prestando um

inestimável serviço á apicultura brazíleira, apresentou emenda ao projecto de or-

çamento para 1012, reduzindo o imposto de apetrechos agrícolas que, segundo a opi-

nião do intelligent.e consultor technico daquella revista, deveriam ser equiparados aos

de raachinas e ferramentas destinadas á lavoura, cuja tarifa é muito módica.

Extrahimos do Diário 0/fícial da União, a emenda citada, crentes do assim satis-

fazermos o interesse dos apicultores.

«E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 123, do Sr. Ro-

dolpho Paixão :

Ao art. 1.°, § 1°, accrescente-se ; Os artigos destinados á apicultura,

importados directamente pelos agricultores, ou syndicatos agrícolas, pa-

garão direitos na razão de 8%, do sen valor o, na rasão de 20 "/o

quando importados por casas commerciaes.»

«Em seguida é posta a votos e approvada a referida emenda sob

n. 12.^)."

Com taes feitos, o ilkistre deputado mineiro e o distincto e intelligente phar-

maceutieo de .\bbadia dos Dourados, Irineu Barboza, tornaram-se merecedores dos

raals sinceros agradecimentos dos progressistas apicultores nacionaes. E nós, que

sfiuipre nos interessamos e esforçamos, não só, pelo desenvolvimento da apicultura,

mas também pelo da agricultura em geral, interpretando o reconhecimento dos api-

cultores brazileiros, dedicamos uma pagina d'A Lavoura, como modesta home-

nagem aos operosos e distinetos brazileiros, Rodolpho Paixão e Rufino Barboza,

incansáveis defensores da industria apícola, que felizmente agora caminha para um

risonho e promissor amanhã.

Exijosições IVacioixaes I*ernxanentes . — Attendendoiao que

dispõe o art. 80 da lei n. 2.544, o Exmo. Sr. Dr. Pedro Toledo, Ministro da Agricul-

tura, Industria e Commercío, creou em 25 de janeiro a Commissão Permanente de

Exposições a qual elle próprio, como é de direito, preside.

Desta Commissão fazem parte : o 1" Vice-presidente da Sociedade Nacional de

Agricultura, Dr. .Miguel Calmou; o Presidente do Centro Industrial do Brazil, Dr.

lorge Street; o Director Geral de Mattas e Jardins, Dr. Jidio Furtado; Dr. Raymun-
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<iii I'. lia Silva, Suporintoiíilenlo Gorai do defeza da borracha o o Dr. Cândido Mon-

des de Almeida, Director do Mtiseo Commercial, qiii> óo Sccrotario Geral da Com-

missAo.

Em sua primeira reunião ficou deliberado fus-icm as primeiras cxposir/)cs instal-

ladas numa vasta XrosL da QuiiiLi da Bòa Vista, que Toi gontilmente ofTertada para

esse fim pelo Gxmo. Gtineral Prefeito. Foi tambom approvado e a<inpiadu para as

próximas uxpusii;ú<'S de maio e st.'ti'mbri> u |i|aiiii ixirtiitMiori/adit dessas expusii;ões de

accordo COM) o trabalho feito com a collabt<ra(;<1o do fallecido Dr. Wencesláo Bcllo,

mui lonibrailo pn'sidi'ntt' da Sociodadi- .Vacioiíal d"- .\griculiura e do Sr. Tnbias Mon-

teiro, • !!> C-ntro Industrial do Brazil, cujo teor ó o seguinte:

EXPOSlçAO PECUAniA

I. Gadi) bovino.

'i) animaes para carne;

6) animaes para leite.

II. Ga<lo oavallar :

a) animaes part sclla;

6) animaes para Uro;

c) cavallos de guerra.

III. Gndo asinino o muar.

IV Gado ovino:

a) para carne;

6) para Ih.

V. Gadn caprino:

(i) para carne;

6) para leite.

VI. Gado suino.

VII. Aves e outros animaes domésticos (coelhos, lebres, otc.)

VIII. I'as$aros c inso(!t4is.

IX Caes :

ai de guarda;

6} de luxo;

c) do policia;

d) de pastiir;

e) de ca<;a.

X. Apicultura, rachas exóticas n indig<-nas.

XI. Sericultura — espin-ies exóticas e indígenas o sons prodnctos.

XII. Productn de iniliisiiia animal, proce^^sm i> iiiaihiiiismuv para a sua

produc<;ao.

XIII. &i<;a — processos o producios (animaes, pennas e jiellas).

XIV. l'>'i<M - processos e animaos (do mar c da agua do<'0).
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EXPOSIÇÃO FRDCTICOLA

I. Prodiiftos fructicolas.

H. Os methodos, apparelhos, instrumentos e demais meios utilizados ou desti-

nados á sua producção.

III — Estudos scientifieos c agricolas destinados a desenvolver e aperfeiroar

a exploração.

IV — CoUecr/io de phytopathologia e zoologia e respectivos processos propliy-

lacticos e curativos.

V — Processos e meios de conservação, acondicionamento e transporte.

EXPOSIÇÃO IlOnTICOI.A

I — Productos liorticolas.

II — Animaes úteis e nocivos ás plantas.

III — Os methodos, apparelhos, instrumentos e demais meios utilizados ou desti-

nados á producção horticola o fructicola.

IV — Estudos scientifieos e agricolas destinados a desenvolver o aperfeiçoar

a exploração.

V — CoUecção de phytopathologia e zoologia agrícola e respectivos processos

prophylacticos e curativos.

VI — Processos e meios de conservação, acondicionamento e transporte.

Para melhor ordem dos trabalhos da Exposição, ficou incumbida a Sociedade

Nacional de Agricultura de preparar a parte relativa á pecuária, o Dr. Júlio Fur-

tado, a da pequena lavoura ; o Dr. Haymundo Pereira da Silva, a da borracha e o

Dr. Cândido Mendes de Almeida, o dos regulamentos geraes.

As exposições nacionaes permanentes se effectuarão em cumprimento á lei

n. 254'f, de 4 de janeiro, cujo art. 80 transcrevemos para melhor esclareci-

mento.

" Art. 89. Fica autorizada a creacão de uma Comraissão Permanente de Expo-

sições, sob a presidência do .Ministro da Agricultura, Industria e Commercio e com-

posta dos presidentes da Sociedade Nacional de Agricultura, do Centro Industrial do

Brazil e do director do Museu Commercial, que será o Secretario Geral, podendo

esta commissão ser augmentada e alterada segundo o critério do Ministro acima

referido, para o fira de promover, organizar e effectuar no Rio de Janeiro expo-

sições annuaes, observadas as seguintes liidias seraes :

1°. Todos os annos, exposições pecuárias de pequena lavoura, coniprehendondo

horticultura, fructicultura e floiicultura ;

2." De três em três annos exposição de productos de grande lavoura e de

industria extractiva vegetal

;

3.» De seis era seis annos, exposições relativas ás industrias mineralógicas, de

fibras e tecidos, fabris de origem vegetal c fabris de origem aniuial e de géneros

alimentícios

;
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4.' As cxposi(;Oôs constantes ilos ns. 2 e 3 serio oiganiz;id;is ti» moJo que to<los

os annos se reali/.i' uma cxixjBir.ln, relativa a um ou mais desses ramos de actividath;

|iru<lactoi'a, cuincidiudo ou uilii i-oui a éjKH-a das expi>sirões pecuárias c lie pequena

lavoura
;

D." l'or iHx-asiio de i-ada uma dessas ex|xjsirões, esinH-ialmente. a respeito das

que nàii fiirom ainiuaes, |)oderão ser elloctuados congressos de interesse pratico, no

sentido de seri-in estudadas as providencias convenientes para desenvolver e aper-

feiçoar a prinlucrAo, obviar dillii-uUlades, facilitar "s transportes e melhorar o

rci|)ectivo commercio ;

0." Essas exposirõcs, comquanto nacionacs, poderio admitiir o comparcciuiento

de expositores ustraiif;x'iros, aos (|uaes será Tacilitada a Tranquia plena aifandef^aria ;

7." A ttKlos os exi)ositores será permitiida a vetida dos productis exjKj-los,

uobrando-se, iwrúni, dos estrangeiros, na occasiio da entrega ao corn|)ra lor, o im-

IKJsto de importa<,-Ao que fòr devido
;

8.° Os producios fabris estrangeiros nio vendidos serão reexportados por conta

dos resiKJctivos e\|)ositores
;

').' O comparecimento ás exposições será gratuito aos expositores nacionacs,

pagando os estrangeiros, pelo espaço que occuparem, a taxa i|uc pi-la commissio

organizadora fòr lixada, com exci-prilo dos animaes vivos, ((ue serio admittidos

gratuitamente.

10. De todas as vendas de productos expostos, quer nacionacs, quer estran-

geiroí, será oibrada uma porcentagem, tamlwm lixada pela mesma commissio
;

11. O transpi>rt(Mlos pro<lnctos nacionacs será gratuito na vitiila para ae\|>osli;io
;

li. I'ara cusi<'io desses iral)alhos fica o l'residonio <la l{i'|ml>lica auiori/ado a

utilisar s<'>mcntc a renda (|ue as mesmas exposições |>r<Hluzirem. »

.\.iLiii\'oi*r4iti*t<> <lst « -V r'!!;/-.!'!!!!!! u ('.oiu a sua edição de .Maio id-

timo a nossa muito estimada collega .1 Fazenda completou o seu 3° annivcrsario,

dando-nos por isso um excellenti^ numero com abundante e variada collaboraçào.

Fíntní outros trabalhos, que n/is lemos com o maior prazer, (icstacamoi o de

Dário de Barros — o nosso dedicado amigo, qmr por longo tempo desempetdiou, na

A Ltvoui-a, as funcções tie Redactor-Secretario.

Terminando, obrt;;ados pelo jwuco espaço que nos resta, não esquecemos de

íclicitíir aos íllustres dircctore-s da collega aquém nio é possível negar os loiros dessa

victoria alcançada.

I>(i|-iii:i. - f lllliofl ii III < <lo4Col>ei*( it «lo I >|-. .>fil!SHÍII<>Il

i^ai>i>iii. — liraças ao« a)nstantes esforços de um moço que acaba de sahir da

ICsi-ola de .M>'ibcina, o Dr. .Massillon .Salwia, vai ler solução dentro de poucos dias,

lima iinpoií.iiiti' (|iii'-.t.'io ili> vftcriíiaria.
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Desde o inicio de sua carreira, o Dr. Massilon Sabóia, se dedicara a estudar a

dnrína, raais conhecida no Ceará, onde faz gi-aiide niiraero do victimas, pelo nome

de mofo, no primeiro e segundo período, e escancho no terceiro.

Essa moléstia que tão grande prejuiso tem causado á industria pastoril, caracte-

riza-se por vários syraptomas, sendo o principal a despigmeutaqão do perineu, que

muitas vezes chega a invadir o pavilhão da orelha. Logo após apparecem os edemas:

a moléstia é de decurso chronico, terminando coramumente pela paralysia completa

das patas posteriores.

O animal atacado de ?nó/b, com raríssimas excepções morre dentro do prazo

variável de 6 mezes a 2 annos.

O mofo ou melhor a durina não é propriamente descoberta do Dr. Massillon Sabóia,

pois já no velho mundo eri conhecida. O que é importante, o que glorifica aquelle

illustre medico é ter identificado no mofo o tnjpanosoma equiperdium, que é o

gérmen da durina

.

Grandes foram os sacrifícios do Or. Massilon, não obstante o auxilio prestado

pelo Instituto Oswaldo Cruz — fonte de gloriosas descobertas — cujo director, o

ine.squecivel extinctor da febre amarella no Rio de Janeiro, tudo procurou facilitar.

Cooperativa <le Laeticinios IMaclxadense. — E' cora satis-

tisfação que registamos hoje, a installação de uma cooperativa no futuroso

Estado de Minas Geraes, berço do inolvidável patrício Dr. João Pinheiro, que,

certo de que o cooperatismo viria coramercializar a lavoura, o que nos leva a

dizer, que a tornaria mais apta a diversas transações (donde proveriam melhores

remunerações), não recuiou alli creal-o mídtiplicaudo esforços para o seu completo

êxito.

A Sociedade Nacional de Agricultura que vê nesse grande problema económico

não só o beneficio de Minas, mas também o da Nação, não pôde deixar de ma-

nifestar o seu contentamento diante da fundação da Cooperativa de Lacticinios

Machadense, com sede em Machados, Estado de Minas, cuja installação o seu digno

Presidente Dr. Manoel Joaquim Cavalcante de Albuquerque gentilmente se dignou

participar-nos.

E d'aqui, das columnas da A Lavoura, mais uma vez enviamos-llie felicitações

por tão grande e acertada iniciativa.

Cooperativas agrícolas mineiras — Foi cm janeiro de 1908

que o mui lembrado mineiro João Pinheiro, durante o seu governo, inaugurou as

cooperativas agrícolas que se tôm propagado por todas as zonas, dando assim mais

incremento ás industrias e elevando, num admirável crescendo, as vendas de expor-

tação directa c realizadas nos mercados iiacionacs.
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Desde u principio de seu govuriiu, Jo&o Piíihoiro, que aio pouvava esforços no iii-

tuitudu alontiir a lavoura minuira, cruou-as nopaiz i; no estraiii,'>.>iro, exisiindi) uíiida

as du Rio, Santus c Vicu^ria, nu Braxil, e as du Anvors o Hamburgo, na Europa.

Logo quu o plano mineiro foi approvado, o governo do Dr. iuío Pinheiro man-

dou installar em Kelio Horizonte raachinas de beneficiar cafó afim de demonstrar

aiis fa/t-ndoiros as vantagens de aprescnt;il-o mais perfeitu aos consumidores. E,

nesta capital, na mesma i^Tasilo, foram montadas as macbinas de Paul Kaacli c

Heidd, o catador Monitor, o separador Marcardy e muitas outras da menos impor-

taucia.

Já attinge a 32 o numero de cooperativas agrícolas fundadas em Minas funccio-

uando rcgularmento e, legalmente constituídas pelo decreto n. 2. i80, de 4 di- ja-

neiro de 1908, quu as constituiu somente por lavradores de cafó. Mais tarde, po-

rém, por outro decrel<j, em 22 de julho do 1011, (içou a i.'onstítui(;ío das cooperati-

vas extensiva a todas as classes agrícolas, pastoris e inilustriaes.

A sublime idóa germinada em .Minas, o hoje espalhada |)or quasi todos os t^ntrus

commerciaes, conseguiu no Rio a melhor acceitaçio possível c já hoje, possuímos os

Armazcns da$ Coopcrativ<ts Mineirat do Hio de Janeiro, situados numa vasta área

do Cacs do l'úrio, cuja inauguração foi eflectuada ha dias com a máxima sole-

mnidade.

A Lavoura, que vô no cooperativismo o progresso das narOes, nào deixari de

applaudir o felicitar aos seus U\o denodados defensores, augurando-lhes o êxito que

certamente conquistarão.

l>iti-i<> U4> iJiii-i-oK— Quando, não ha inuilus me/cs, tivemos a jusia

alegria do ver o nosso bom e distíncto companheiro de trabalho Dário de Barros

merecidamente nomeado para elevado cargo no Ministério da Agricultura, longe

estávamos de supiwr qui», tempos depois, a acção absorvente de suas funcçj^es

alli, naquolle dc-partamonto de Estado, se transformasse num empfti;o Vrreductivel

a ponto de lhe não ser mais possível dispensar á A Lavoura, com a regularidade

e a diuturnidade de sciqpre, o brilho de seu talento, dos s'jus variados conheci-

mentos, a pri.iductividado do seu esforço e da sua dedicação.

Não só 03 companheiros de trabalho d'.i Lavoura, sínão todos os demais

que trabalham nas diflerentes secções da Socieiiado Nacional de Agríjultura, sen-

tem, cora sincero pozar e justificada saudade, o afastamento do dedicado, ca-

rinhoso 8 intclligentc amigo, com cujo concurso, ainda que á distancia, e para

nós de alta valia, ixxiemos felizmente ainda contar, consoante o que nos affir-

mara, ao fa/<'r as suas despedidas.

Isso, u mais a exacção c o critério com que ha de exercer, a contento do

seus superíop>s, as árduas funcçOes de que se acha agora investido, constituem

um consolo para os comçOes amigos que aqui deixou e delle sempre s>; lembram

cora saudade

.
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Fechando esta desataviada noticia, cumprimos o gratíssimo dever de agradecer

de publico os bons e relevantes serviços que Dário de Barros, com abnegaçrio,

prestou á Sociedade Nacional de Agricultura que nelle sempre tove um solicito e

talentoso auxiliar.

rtevisíio da. lí^loríi. Bi-azilieiíwis de ]Ma.i-tíiis — Chamamos

a attenção de nossos leitores, de todos os homens de sciencia para o valioso tra-

balho que neste numero do nosso Boletim, começa a publicar o illustre professor de

botânica do Museu Nacional, Dr. Alberto J. de Sampaio, sob titulo « Apontamentos

para a revisão da Flora Brasiliensis de Martins »

.

Como é sabido, o gigantesco trabalho emprehcndido por Martius na priuicira

metade do século passado, trabalho a que dedicou toda sua vida, só ha poucos

annos, muito depois de sua morte, foi ultimado por outros botânicos de tão alto

quilate e valimento.

Coraprehende-se facilmente, porém, que nesse largo espaço de tempo, como

muito judiciosamente pondera o Dr. Sampaio, muitas espécies novas da nossa rica e

magestosa flora foram descobertas, sem que, por motivos aliás justificáveis, pu-

dessem ser incluídas na grande galeria imaginada, creada por Martins c desen-

volvida por elle e outros muitos.

Para fazer desapparecer essa lacuna e facilitar immenso o trabalho de quem

perlustra taes estudos, o Sr. Dr. Sampaio deu-se de todo á concatenação dos

elementos esparsos colhidos por diversos scíentes, nacionaes ou estrangeiros, coor-

denando-os convenientemente, como no seu alto critério lhe pareceu acertado para

o fim que tiidia cm mira.

E', pois, um trabalho de alio valor scientifico, este que A Lavoura tem a hoin'a

de começar a publicar, e só os interessados poderão dizer cora justeza que serviço

elle lhes vai prestar.

Agradecendo, penhorados, ao Dr. Sampaio e ao Dr. Cezar Diogo, seu iligno col-

laborador, a honrosa e captivante primazia com que nos distinguiu, proinettemos

envidar o máximo de esforços para bera corresponder a tão alta prova de confiança

.

José A-i-ecliavixle til—Não ó sem grande pezarque registamos hoje a

morte do notável naturalista José Arechavaleta, Director do Museu Nacional de

Montevideo e um dos vultos de maior destaque entre os intellectuaes sul-americanos.

O illustre finado esteve, ha tempos, no Rio de Janeiro, onde ficou provada a sua

muita competência com a apresentação de trabalhos relativos ao cholera-morbus

,

Incansável e operoso, Arechavaleta escreveu muitas e importantes obras sobre

botânica e chimica, sendo muitas delias divulgadas e apreciadas em vários jornaes

n revistas.
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A liililtotlioca (la Siicioílade Nacional tle Açriciiltiira possiu-. uma .lcs>as kIhms,

Uivoz a ilu iiiais valor, a ipic elli; iiililiiloii l'lant<is forritijeirus dcl Uiinjuuij, nina

i-omplel.i tMlIwvAo tio gi-aininiM< «inií (x-cupa lo jjiMmles volumes, ulóin ilo Icxlo.

Kxpo-ii.-M <> <li' :i i-i-i >y. «'Ill \<'ii<-fl I i F{i!alizar-so-á nos pi-o.viínos

mczcsdo oiitiiliro i' lunciubin, imii WiulMIi, u '»' l,i)riy;n'ssi) lnti>i'na''innal df An'oz, para

o qual foi omviílailo o Briízil (pio, sesunilo a i'ommuniiMi;io feiía pelo Sr. Ministro (ia

Agricultura, se nipresentará na passoa do Dr. Antonino Kiallio, Delcjgado do Minisle-

rio junto ao Iiiisiicuto Internacional de Agricultura de Roma e ex-priisidenlo da So-

ciisdade de Nacional de de Airricultura.

I.l>'Rf>S XOVOíS

A nossa Itiljliotlioca acala de recel)ei' do Subilimento AfjiMrin Itotanie-o, de

propriedade dos Srs. Fratclli Iiigegnoii, do Milano, o maRnitico presente de um im-

portante herbario cont(Mido vinte variedades do plantas forrageiras classificadas,

(|UU se cultivam na Ilalia.

E' um liem feito ti-aliallin que liiinra o conhecido estabelecimento do Sc. Itige-

siioli que ha |)ouco b^mpo visitou o tiossa paiz, tendo occasiao de nos procurar e cor-

rer todas as nossas se(;(;ões do trabalho.

Hecebcmos também o ".Manualc di Praticoltura-, livro esse que contem uma

minuciosa ch>scrip(;i\o do cidtivodas plantas forrageiras, grauúneas, alimi'ntares, in-

dustriaes, tinctoriaes, oleaginosas, tanaiferas, llorestaes, filamentosas e loxlis ; u

o tratado l»ovc o come s' impianta un orto", tendo todas as instruc<;ões para plan-

tar um horto, com os seus differcntes modos, desie a symctria até âs accoraoda(;ões

das plantas, sendo o seu texto illustrado com nítidas e bsllas photogravu ras colo-

ridas.

Todos os trabalhos foram muito apreciados em nossa bibliotheca, não si) pelos

nossos directores como também por todos os visitantes que diariamente nos pro-

curam.

Aqui deixamos os nossos agradecimentos aos .Srs. Fratelli Ingegiioli pjhi va-

liosa oiTerta, nãn S() do herbario e cios livros, comi tambi;m da exccilonte vari'vl.i lo

de s(ímci)tes que nos enviaram.

—Recebemos o traliallio IMracicalia <; sua lúcola Açricola', pelo Sr. [ii'. Miriíi

lie Sampaio Kerra/.

T(kIos que, no Rra/il, so interessam pelas coisas agrícolas, sabem o quanto ('•

bem organi-<3(la r<ss.i escola, hoje dirigida pí»lo Pi-. Clintou ,|i> \Vi't Smitb. que o <vt-

»n:> 9
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pirito esclarecido de Joaquim Nabnco achou que estava nas coiuliçOes áo. vir nos

prestar o seu valioso concurso. O Dr. Clintoii ú uma bella intelligeneia, amadure-

cida na pratica e nos «nsinamentos das mais importantes escolas dos Estados

Unidos.

O Dr. Mário de Sampaio Ferraz estuda nesse trabalho, era primeiro logar, a

cidade, a linda e pittoresca Piracicaba, desde o seu histórico, aspecto geral e clima,

até as suas forças agrícolas e industriaes, instituições ile ensino e administração mu-

nicipal.

Vê-se que é uma cidade de valor, pois o .sou município tem hoje, segundo nos

informa o auctor, uma população de .3.'<.000 habitantes, .sendo a cidade habitada

presentemente por 18.000 almas.

Em segundo logar o auctor expõe com muita clareza o que é a Escola Agrícola

Luiz de Queiroz. O seu fira, é como ninguém ignora, educar c instruir a mocidade

para a lucta da vida. Assim o seu curso 6 desdobrado em internato (! externato,

com trabalhos práticos, excursões, exercícios e um programma de ensino admirável,

com laboratórios muito bem montados e apparelhados.

Jamais a Sociedade Nacional de Agricultura ha do olvidar os grandiosos ser-

viços que tão nobre instituição tem prestado ao paiz.

Deixamos consignado nestas poucas linhas os nossos agradecimentos pela offerta

á nossa Bibliotheca di^ tão útil livrinho.

—Mais uma excellente revista acaba de apparecer nesta Capital. Intitula-se

"Avicultura», e «sem o menor intuito de exploração comtnercial, ligada a futurosa

industria da Avicultura, a qual, tendo sido origem de fortunas collossaes nos Estados

Unidos, na Inglaterra e na França, poderá com mais justas razões, offerecer vastos

interesses aos proprietários de terrenos noRrazil, alargando a actividade dos nossos

campos.»

Vera assim animada a illujtre collaga. Nestes últimos tempos duas revistas aví-

colas desappareceram da arena jornalística, sendo uma ile Santos e outra de Pinda-

monhangaba

.

Assim a «Avicultura» vem preencher uma lacuna que, ha muito, era sentida

entre nós, maximó nestes últimos tempos, em que a criação de gallinhas tornou-se

mais generalisada no Rrazil.

Entre os variados trabalhos que publica a nova revista, sobrcsae o grande nu-

mero de clichés, desde a popular Wyandotte, até um magestoso specimen de aves-

truz, nos campos do Rio Grande do Sul, intelligentemente apanhado pela machina

photographica.

Agradecendo o exemplar com que foi distiniíuida a ncísa Díhliothcca. íazemo

votos pela longa e prospera existência da novel collega.

^A Sociedade Nacional de Agricultura, pela sua Bibliotheca c Serviço de Distri-

buição, tem actualmente as seguintes publicações em distribuição gratuita : «In-
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tlustria Pt)i:iiarlai, polo Dr. EdiíarJo Cotrim ; .0 fluaraná», pelo Dr. Etlifard Ro-

(Hiotti- Pinto ; "Manual fie ral)rica(;ao cio Lactitinios.>, polo Sr. J. ilo OIÍvi-mm Mti-

riiiully, e outros fnllictos.

- A nossa HihlintJH.ra, rorao soinpri-, usli ahi-rta nos iliaí utois, das 10 is

r> horas da tanli'.

[XPEOOÍE OA SOCeUOE NACIONAL OE ACeiCULÍURA

SECRETARIA

Dli JANEIRO A MAIO DE 1912

CORRI^PONDENCIA REX:tBIUA

Cartas 1.131

OlJlcios do governos 57

Ollicios de diversos 26

Tolfgrammas 32

Ciroulans 47 1 . 593

CORRESPOPIDEX.IA KXPEDlnA

CarUs 2. 139

Ollifios a governos 70

Tologrammas 99

Circulares 3.214

Publicanies diversas 91

Diplomas 113

Distinclivos is

Roictim .1 t'i«í»ura f>.223 11.967

Secretaria da Sociedade Nacional de Agricultura, 13 de janeiro de 1912.—

CaHos de Castro Paclieeo, chefe da secretaria.

LISTA DOS S0Q06 gUK .SUn.SCRKVKRAII TARA O IIISTRICTO

Mez de abril de lUIÍ

hr. Eugénio dna Santos Uini/ :tOSOOO

CapiUo Pedro Rrochad lOSOOO

S<x.-icdade do Agricultura de Tliomaziíia 21S0iX)
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Josó Venâncio Diniz 2015000

Coronel António Marcondes Salgado 20S000

Coronel Arthiir Rezende 20S000

Capitão Alfredo Araujo Forraz 20j?000

Capitão João Baptista Granito 20S00O

António Joaquim da Silva Santos 20$000

Major Plinio Rosalino Franklin 20S000

Dr. AtTonso de Negreiros Lobato Júnior 205000

Dr. Patrocia dos Anjos Fróes 20S000

Coronel Francisco José Monteiro Ltastos 20SOOO

Dr . Manoel Maria de Carvalho 20S000

Josó de Andrade Meirelles 20S000

Dr. Fernando Augusto Albuquerque Sarmento 20g000

António Pereira da Silva (Loco Leite) 20S000

ilcz de imio de 11)1 2

Raul dos Santos Paiva lOOgOOO

Manoel Teixeira de Andrade 2r)S000

Capitão Alyrio Corneiro 20$000

Adonias de Assis Guimarães 20S000

Dr. Duarte de Abreu 20S000

Carlos All)értn FraTico 20S000

Mrz de Jindiii di: Í'.)i2

Tliomaz Coejlio SOSIOOO

Dr . José Maria Moreira. Scnna .'lOSOOO

José liarros de Castro 20S0OO

Dr. lluascar Pereira 20S000

Dr. 1'lacido Lopes Martins 2OS0O0

Capiíão Raymundo Abreu Liuia 20S00O

António Moreira Silva 20SC00

Dr. Júlio de Souza Meirelles 20SOOO

Júlio Carneiro de Mendomva 20S000

Amador Carneiro de Abreu 20SOOO

Lobo Jiniiõi- cV Irmão 20S000

António Gon(;alvcs de Carvalho Júnior 20S000

Capitão Azarias Eugénio Guimarães 20S000

D. Melina Augusta Oliveira J''erraz 20S000

Dr. Jonas Corrêa da Costa 20SOOO

José Alves dos Santos 20S000

José das Chagas Pereira Brito 20S000

Capitão Lino Simões Vicloria 20SOOO
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Bibliotheca

F.' clovoras siirnilirativo o desi-nvolviínonto que, nestes iiUíiiius teinpoí, tem tiilo a

Uil)liotluva lia Sociudailo Nacional de Agritultura. K' que, [wr UmIos os modos, ella

tem prttcuiado tórnai-sc accessivol a todas as intelligeiícias e a todas as classes de

pussiKis i|u>', diai'iaiii(*iiti', a proctir.iiii.

K' significativo, di/.iaiiios, u si-u desuiiviilvlineiiU), pofquc a par du grande numero

d<> oliras mu<lernas que mJs ji possuímos, entro os nossos cinco mil volumes, temos

uma grande variedade de c-olleci.-ites d<! revistas nacionaes e estrangeiras, sobre

assumptos vários de agrindtura, zootirlinia, veterinária e oiitro*, deilicandcwse exclu-

sivamente aos assumptos rurai'3, niantemlo relaç<'K!s com os priíicipaes editores de

revistas agrícolas.

Todos os dias ri'ci'lH'rnos eveinpl.ircs de; piili|icaçr>es novas, sofTrendo assim, era

matéria de revistas, uma iioia\el iiilliirncia renovadora e fi-cuiula, postas imme-

diatamente a ilís|)osi<;ilú do publico que nos procura para consultas e inrorma(;òcs.

1'^peramos que, dentro Ju breve prazo, |)ossamos augmentar ainda mais os

nossos servíi;os, recorrendo a compra de livros modernos, idtimas i'diç(Vs de auctores

autorizados e acatados no assum|)to da nossa especialidade.

Damos hoje a relario completa de revistas nacionaes e estrangeiras, de agri-

cultura, industria e counuercio, que ;ictualini.'nti' a nossa Bibliotheca recebe c cujas

collecrries .ichaiii-se á disposiçSo do publico cm geral para coiisidtal-as :

Hll\/.IL

mo I)K JA>KIIlo

A Lavoura.

A Fa/enda.

rti'vista de Veterinária o /.oniechnia.

Ittjíetim d" Museu (J<immcri'ial.

Roletim da .XKaudega.

Molctim da Assoi'iarão (^oiumercial.

Revista ilommercial c Financeira.

O Kconomista Brazileiro.

(ia/eta Fj-onomiea.

BrasiliaunLsclic Rundschau Revista Brazileira).

tihambrc di^ Ginimcrce Framjaise.

Medicina .Militar.

Urazil Ferro Carril.

Revista Marítima Mra/ileira.

Líjja .Marítima Rrazileira.

S. PAIII.0

O Fazendeiro.

A Evoliir.io Agrícola.
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Chácaras e Quintaes.

O Criador Paulista.

Boletim da Agricultura.

Rolctini do Instituto Agronómico de Campinas.

O Avicultor Brazileiro.

O Solo.

Boletim da Associação Comraercial

.

Boletim da Directoria de Industria e Comraercio.

Revista de Engenharia.

MINAS GERAES

Revista Agrícola, Industrial e Commercial Mineira.

RIO GRANDE DO SUL

Boletim Techiiico da Secretaria de Obras Publicas.

BAHU

Boletim da Associação Comraercial.

O Agrónomo.

Boletim da Directoria da Agricultura, Viação, Industria e Obras Puljlicas.

parana'

O Paraná. Agrícola.

Paraná Moderno.

PERNAMBUCO

Boletim da União dos Syndicatos Agrícolas.

ceara'

Revista Commercial de Fortaleza.

rARAHYBA DO NORTE

Boletim de Agricultura

.

para'

A Lavoura Paraense

.

MARANHÃO

Revista da .\ssociaçâo Commercial.

AMAZONAS

Revista da Associação Commercial.
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REVISTAS ESTRANGEIRAS

UK.SI>A!^HA

L*Arl di-l l'ag£'3— Harcoluiia.

Bi>|i;tiii ilij lu Camará Agricnhi — Tortosu.

M'"iiiiiii'ii ili- Agricultura — Barcoloiia.

fhaiii;a

L'Aiiifultoui' — Paris.

L.i Ri-viio Avicole — Paris.

Biilletiii ili' la Société des AgricultiMii-s lie Franco — Paris.

Journal irAgriciiUure Trnpicali» — Paris.

L'Agrii-uliiiri' Pratiqui- ilcs Pays Cliauds — Paris.

Revuo d(! Viticiilturo— Paris.

Journal do la So<'iété Nationali- d'llortii-uUure — Paris.

.\nnali'-i lio TEV-ole Nationale d'Agrii-ultiirc — Montpeilior.

I,.i Qiiin/aini' Coloníale — Paris.

Bullelin dii Syndicat Central des Agriculi.i'iirs «U; France — Paris.

La Franci! Colonialc — Paris.

Bullelin des Séances de la Société Nationale d'Agrii-idture de France — Paris.

Recueil de Médécine Vétérinaire — E'colo d'Alfort.

La Reviio Agricole et Coinmerciale — Paris.

La Semaino Agricolo — Paris.

Miill.tiii <lii Syndicat General de Defenso du Café et des Prudiiils Coloniaux—Paris.

La Vii; Agricole i-t Ruralf — Paris.

no)iA>iA

Itiiili-tins r't Mómoiívs iln la Société dos Médécins et Naluralistos—Jassy

.

POnTUGAI,

Gazeta das Aldeias — Porto.

Rcvisia do Chimica Pura o Applicada — Porto.

Roloiini lia Sociedade de Gcographia — Lisboa

.

Biilolini da Associaçilo Central da Agricultura Portugiieza — Lislxia.

O Semeador — LLsIxia.

O Lavrai lor — Lisboa.

PERU

Boletin di; la Diroccion do Fomento — Lima.

Perii To Day — Lima.

Bolotin de Minas — Lima.
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CHILE

Bolctiii de la Sociedad dei Sur — Concepciou.

Bolelin de Ia Sociedad de Fomento Fabril — Santiago.

Boletin de Ia Sociedad Nacional de Agricultura — Santiago.

Boletin de Ia Asociación Salitrara de Propaganda — Iquique.

Anales Agronómicos — Santiago.

ESTADOS UMDOS

Boletin de la Union Panamericaiia — Washington. .

La Hacieuda — BuPfalii.

The Southern Plantcr — Ricliemond.

Experiraent Station Record — Washington.

The Southern Cultivator — Atlanta.

índia Rublier World — New York.

The Louisiana Planter — New Oriéans.

Bulletin olThe New York Botanieal Gardon.

Exportador Americano — New York.

Mi:xico

El Heraldo Agrícola.

Boletin de Ia Sociedad Agricnla Mexicana.

ARGENTINA

Revista de Ia Sociedad Riu'al de Córdoba.

Anales de Ia Sociedad Rural Argentina — Buenos Aires.

Boletin dei Ministério de Agricultura -- Buenos Aires.

Revista Mensual de Ia Câmara Mercantil — Avellaneda.

Anales dei Museo Nacional de Historia Natural — Buenos Aires.

Gaceta Rural — Buenos .\ires.

UllUGUAY

Revista de la Asociación Rural dei Uruguay — Montevideo,

Revista de Medecina Veterinária de la Escuela de Montevideo.

La Propaganda — Montivideo.

CUBA

Boletin Olicial de la Secretaria de Agricultin-a, Comercio y Trabajo — llabana.

ITAMA

L'Agricoltura Coloniale — Novara ( l'iemontc).

Bulletin Bibliographique Hebdomadaire — Roma —
(
Inslitnt lotmialional

d'Agriculture ).
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niillelin du Huroau dos Insiitiiliuiis EVimomúiues et Sociales — Idem.

Builetin du Buru&u dos Reiísolgiieineiits Agricoles et des .Nfaladies des Plantes

— Idem.

Biilli-iiii de Slatisii(|iie Agricole — Muin.

Bolltíttiiio Tfi-nico dtílla (í-illivazioiío dui Tabacchi — Scafati ( Salerno).

II Tabaoco — Roma.

Riviâta lii Agrií-oitiira - >'.iriiia.

Bulli-iiiiiu delia Aríjiiriojltura Ilillaiia — At.-iroaje.

ilIXGICA

Ri-vue Générali! Agr<inoniii|tif> - Urii.u-lli's

.

BiilloUn Agricoltí du Omg') B.ilgij — Uruxelles.

AFRICA

The Agric-ulliiral Journal — Pretória.

INGLATERRA

Builetin of Miscellanoous Information — Dublin.

i:<DiA

Imperial Dcpartmeut Agriculture -- For TIuí \V."<t Iiulies.

ALLEMANIIA

DiT Tropi-npflaiiz.ír — Berlin.

B.'ilieftf zura Tropenpllaiizor — Borlin.

Vt;rhandlung<m der Bauwollbau — Kommission des Rolonial Wirfschaílliclion

KoraifiHís E. V. — Berlin.

Piti Ernahrung dor Planzo — Borliu.

The Journal of the College nf Agritulture — Sapporo.

Annuaini Finaucinr ot Economiquo — Tòkyi'i.

COSTA RICA

R(>li>tin de la Sociedad Nacional de .Agricultura — San José

.

L-\ Edupacion Costarricenci! — Heredia.

Boliilin de Fomento — .San Jo^i'-.

vk:ikzuei.a

Roletin il«'l Ministério do Fomtuilo — Caracas.
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RÚSSIA

Annalesde L'Instiíut AgroMoiniqiie - Moscn

COLÔMBIA

Revista Nacional de AgricLilt.n-a - Boo-otá
Revista dei Mi.nstorio de Obras Pahlicrs -' Bogotá.

S. SALVADOR

Boletio de Agricnltura ^ San Salva,lor.

l'ARAGUAY

Agronomia
f Boleiiii dp ia r.,. -a .

co™osevjpe,aC:\!:::r::r^"^^'°"'''-'^-
recebe a Bibliotheca da Sociedade Nacional'ía!;.;"""' ' "'""^^'^°^ ^-
contingente, um cabedal va.-iado, escolhido f''^""'''

'^ '«-- »" -lioso
assumptos <,ue se relacionam dir.ct ment

'
'"^«''-^-"te para o estudo dos

^-esce que o numero de r"tZ '^ """ ^^'^^^'^'''^'^^-

completo possível e tanto maior será p a f

" '""'"' ' ""''' '^"^"«"^«ca é o mais

--i^-.^eappareeeremnoBr:r:::
::X^°™^'°^

"^ ' -^"^^^

^^

^^-Bioliotiieca, como sempre, est. aberí::; dias uteis das IO ...oras

• Imprensa Nacional - IQn



liSTATUTO

CAPITULO II

DOS SÓCIOS

roíii preceiíiKidas no rc-ulaiiicnto lA.t dôv-Pn^i^^ i
'^ reunir nas condicCcs que lo-

lii" sl-r inlcrior a dez (fo) alul^ildcf
°' P'^*^^'"'^ '-ontnbuiçáo lixada para esse

lhos ^sZJàí^^tífS^:^ í^^ííi: ^;'" "'^^^J" ''«^ con.participar dos traba-

tar. i,,dependenlen,cnte de quàiS^comHbml^u''^^^^^^^
«^"^"^^^ "^'^""'^da a pres-

rçfcrKic:ss<;^iSf:?Seirr Ííl^^^í^^iií-Sítt-^^ P-'e--la para os
piares de que esta puder di-^pôr

"""'"''"^ '^'' ^«-'Cclaile o maior numero de exem-

PorÂ:pa^:!^^^:^]fi:^^^^^^„^^ os soei.. ;é limitado.

tos para os car-t^ de adnimisir^ão ^ ' ' "l"'"-' "''^ P^'''^^^° ••'^^^'^<^'- ^'"-

KliC.n.AMHXTO

CAPITULO VI

008 SÓCIOS

quando esli^verem^ííi^íoíl^ena'''
''"' ""'''"'' "' P''^'''''''' '°' ^'«'^ ^ ^^°^*^<í««

acccifaSioI'''
'^ J°'^ ^«^^-^^d ser pa^^a dentro dos primeiros três mezes após a sua

írt' ^?' (^ iílíl^''^^'^'^
poderão ser pa^as por prestaçOes semestraes.

auantiiVdV'„vS"^ 1*^°'' associados se poderSo remir mediante o pa-amcnto das

3uet:i:lrí>S?ar ^m1i.:afq':^"^sr"''='
''''" '" """ '' ^'^ ^ '"'^^'""^-'^ ^'^ J^*^'

terem^pajro'á íí^i!va
'0^'^''''"' "'''° f'"''"''^ '"'^"' """' ''^^'''='- " ^^iP'""'^. -«^ni

anrrv^nM^-íl^'*^'"
''"^ ''^'^''.P^'-'" ^ jo'^ ^ ""'^ anuuidade poderá remir-se mediante a

bSiS "' '^'°'' *''^' ''"' """^ '"""""' «^•'«'"''^nte satisfeito a^uelTaTcontr^

nos tlrmôsXS?apfo.f„tS
''''' '"^"""'^ ' ^"'"'^'"''•' P™^'an^o «eus direitos

a pa«l^<L^.m;irS um íontSeTas'"-^
^^ ^'"^ '"'*= "^*=^^"' '^'^"''''^"^ ^ ^'^^•"=*^-^'í<=

rcsifrí-llarí.^ 'nl « h-rm,".! "^'V f^^^'^"!
'^^ ''"'^ annuidades pas^im ser considerados

^^oS^'-,"Z ZT^^^^^ ^ P'^'-''-'^" 'l''^ «".^« con.rihuivfe lhes tenham
mrn „^ „ ik

'
csçnpto, até tre-i mezes antes, cabendo- hcs ainda assimpara o conselho superior e para a assemblca geral.

" recurso
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Presidente — Dr. Lauro Severiano Miiller.

1° Vice-Presidente — Dr. Miguel Calraon du Piíi e Almeida.
2" Vice-Presidente — Dr. Eduardo Augusto Torres Cotrim.
3° Vice-Presidente — Dr. Manoel Maria de Carvalho.

Secretario Geral — Dr. João Fulgencio de Lima MindèUo

1° Secretario — Dr. Aflbnso de Negreiros Lobato Júnior.
2° Secretario — Dr. Benedicto Raymundo da Silva.
3° Secretario — Alberto de Araújo Ferreira Jacobina.
4" Secretario — Dr. Victor Leivas.

1» Thesoureiro — Carlos Raulino.
2° Thesoureiro — Dr. José Ribeiro Monteiro da Silva.

Dix-ectoz-es das secções

Secretaria — Dr. Affonso de Negreiros Lobato Júnior.
Thesouraria e serviço e.xterno — Carlos Raulino.
Estatística e contabilidade — Dr. Manoel Maria de Carvalho.
B1BLIOTHECA — MAPPAS agrícolas — DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES — Dr. JOSé

Ribeiro Monteiro da Silva.

Redacção da "A LAVOURA" — Dr. J. F. de Lima Mindêllo.

AgROTECHNIA — HORTO DA PENHA E SEMENTES — Dr. VictOr LclvaS.
ZooTECHNiA — VETERINÁRIA — Dr. Eduardo .'\. Torres Cotrim.
Museu — defesa agrícola e pastoril — Dr. Benedicto Raymundo.
Propaganda e serviço de informações — applicações a álcool — Alberto de

.\raujo Jacobina.

Syndicatos e cooperativas — Dr. João de Carvalho Borg:es Júnior.
Industrias agrícolas — colonização — mão de obra agrícola — Dr. João

Baptista de Castro.

Legislação rural — Dr. Luiz A. L. de Oliveira Bello.

Tarifas e transportes - Dr. Arthur Getulio das Neves.
Congressos e exposições — Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida.

CoHa.lboi"açã,o

Serão considerados collaboradores não só os sócios como todos que quizerem ser-

vir-se destas columnas para a propaganda da agricultura, o que a Redacção muito
agradece. A lista dos collaboradores será publicada annualraente com o resumo
dos trabalhos.

A Redacção não se responsabiliza pelas opiniões emittidas em artigos assignados
e que serão publicados sob a exclusiva responsabilidade dos autores.

Os originaes não serão restituídos.

As communicações e correspondência devem ser dirigidas á Redacção d',A LA-
VOURA na sede dã Sociedade Nacional de Agricultura.

A LAVOUR.A não acceita assignaturas.
E' distribuída gratuilamente aos sócios e annunciaiites da Sociedade Nacional

de Agricultura.

Condições da publicação dos annuncios

Pagos adeantadamente
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Nova moléstia do ((Jamslão)» (Syzygiuir. Jambolanurr., D. C.)

Visitando om principios Jo corrcutc mcz u Horto Florestal Federal, silo aa

Gavca c sob a direcção do hábil aj^ronomo Dr. Amândio Sobral, tivemos o

ensejo de colher espécimens de plantas doentes para serem examinadas no Labo-

ratório de Phytopalhologia do .Museu Nacional.

Dentre us exemplares por nós já estudados destacamos as folhas do « Ja-

melão ", «Jamboláo.) ou «João melão " (Syzyi,nuni Jambolauum, D. C), planta

da tamilia d:is .Myrtacc;ie, existente entre nós e empre^jada. — suppomos que van-

tajosamente,— na arborisiivá') de algumas ruas da cidade de BcIId Horizonte.

No exame macrascjpico dessas folhas verilicamns pequenas maculas mais ou

menos arredondadas, espirsas ou reunidas em manchas irregulares, occupando,

muita vez, grande parte do limbo tòlhear. Notamos também, que as jiartes her-

báceas muitn jovens são deformadas |vIo parasita.

As maculas apresentam ci')r terruirinosa e i,'eralmeute se mostram cingidas

(xjr orla escura, transparente á luz reflectida.

.V olhos nus distinguem-se, nas duas paginas da tolha, dentro das alludidas

manchas, mui i>equenas pústulas, de aspecto pulverulento e ojr amarelloouro,

mais ou menos claro. ICssas pústulas correspondem ás fructitiaições Ao luniío

[xirasita

.

\)() exame microscópico das pústulas concluímos ser este fungo uma Puccinia

e c )nstituir espécie nova, pjrquant< » não na encontramos descripta uo vasto c

celebre repertório, que é o Syllrnje Fungorum de Saccardo, nem tão pouco em

publicav"**» outras que coníieguimos manusear.

Os soros subcuticulares remirem a epiderme, cujos destr<>;os tòrmam borda;

08 uredi^poriferos apparec.-m em ambas as faces da folha e os teleutospori feros

so os vimos na dorsal.

Os uredos|wro3 são glob<3s<jej, subglobos<js, elli|5soides ou piriformes, verru

gosos, de côr laranjada c medem de i6 a 34 millesimos de milliraetro de longos

pior 1.: a 20 de largcjs, lendo grossos e hyalinos pediccilos, dos quaes mui

depressa se separam

.

3761 ,
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Os teleutosporos bicellulares, glabros e sustentados por pedicellos hyalinos e

grossos, são ellipsoides, ellipsoides-oblongos, oblongos e em forma de elava. Or-

dinariamente tcem o ápice arredondado, largo ou aguçado em cone, a base, quasi

sempre adelgaçada e apresentam estrangulamento na parte media. Sua còr é cas-

tanho claro e suas dimensões medeiam de 32 a 52 millesimos de miliimetro de

comprimento por 12 a 24 de largura.

Notamos ainda numerosos mesosporos e bem assim que alguns soros pro-

duzem conjuntamente uredo e teleutosporos.

A essa espécie nova cognominamos Pucciuia Jambolani.

Conhecedores embora de que os phytopathologistas ainda carecem de remédio

verdadeiramente pratico e ellicaz contra as terríveis productoras das ferrugens—

as Uredineas; —todavia, levando em conta as plantas atacadas no Horto Florestal

que estão cultivadas em viveiros, indicámos ao Dr. Amândio Sobral experimentasse

pulverisaçóes com a calda bordaleza ou com solução fraca de permanganato de po-

tássio ; tratamentos estes, as vezes, proveitosos quando empregados em plantas

herbáceas e em pequenas culturas.

DIAGNOSE

Puccinia Jambolani, Rangel (n. sp.)

Maculis ferrugineis, rotundatis, sparsis vel confluentibus ; margine síepius

obscure—brunneo, translúcido, sòris uredosporiferis atque teleutosporiferis subcu-

ticularibus, epiderraide rupta cinctis, pulveruleutis, flavis vel albido-flavis, ali-

quando uredosporis teleutosporisque in ipsis sòris occupantibus ; uredosoris am-

phygeais, teleutosoris hypophyllis ; uredosporis globosis, sub-globosis, elly-

psoideis vel piriformis, vcrrucosis, aurantiacis, 16-24=12-20, pedicello hyalino,

crasso ; mesosporis numerosis ; teleutosporis cllipsoideis, ellipsoideo-oblongis vel

clavatis, ápice rotundatis, incrassatis vel conoidco-attenuatis, médio constrictis,

base plerumque attenuatis, Icvibus, pallido-melleis, 32-52=^16-24, pedicello hy-

alino, crasso.

Habitat in foliis vivis Syzygii Jambolani, in Horto Florestal Federal . Rio de

Janeiro. (Brasilice).

Museu Nacional, 21 de junho de 1912.

Eugénio Rangel.

Assistente do Laboratório de Phytopathologia.
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Avicultura

A imprensa, alavanca pr>dero?a do proç;rcsa''i c tamKm do regresso, scL^undo

as doutrinas que se queira sustentar, e iiiJubitavelnienle, unia Inrça terrível para

convencer o vulgo, para fazel-o commungar com rodas de moinho, se tal c a sua

idéa.

Em tanto tenho o periódico, que acredito firmemente ser capaz de regenerar

ou degenerar um pi>vo.

A imprensa hespanhola tende para o primeiro caso o é, inconteste, a mais

honrada do mundo.

A esta mesma honradez attribúo a campanha a que me refiro.

.Medindo tc^^as pela mesma hitola, uma revista castelhana acolheu com enthu-

siasmo a prop;iiíanda dos jlimciUos nuravilliosos, crendo, sem duvida, contribuir

para o fomento da avicultura nacional.

.\inda mais, faz-se representante da casa produclora, vende e annuncia com

os mesmos annuncios extrangeiros, sem reparar o que elles signilicani.

Sua bôa fé a impede de ver mais que o fomento avícola cré no que dizem os

inventores.

Nada assegura por conta própria, escuda-.se no di-^em, afflrmam ns inven-

tores,... e por tanto desconhecem p<ir completo o preparado e seus maravilhosos

elfcitos.

.\dmilto a venda — como feita de bJa fé— desses preparados e.xtrangeiros,

por uma revista que se qualilica orgam defensor e consultor da agricultura nacio-

nal etc, e que sel-o-ha realmente •. porém. <)s auuuncios do preparado maravi-

lhoso, do alimento portentoso para fj\er por as gallinhas sem interrupção em

todo tempo, revestem o caracter de cxplora(;áo a um povo inculto.

Só a um paiz de imbecis, de consummados ignorantes em questcKis aviculares,

pode-sc, hoje no anno VIII do século XX, fazer crer o mysterio, o portento, a

maravilha.

K' a.ssim que nas consideram no extrangeiro?

Verdade é que em issumptos avícolas náo estamos muito adcantados prati-

camente, porém, muitos sáo os hespanh<Jes que já se dedicam ao estudo da avi-

cultura, e eu, o mais modesto de todos, levanto-me contra este modo de considerar,

c ponham-se em guarda os meus c<impatríotas contra o que pôde ser somente um

conto de vii^ario.

Pretender nestes tempos— possa um mortal repetir o milagre dos pães e dos

peixes, é ridículo. Revestir de um segredo c segredo maravilhoso, uma mistura de

matérias que agem tão maravilhosamente na economia avícola, é tolice. Porque se
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nâo com a simples vista, com auxilio da aualyse pode-se facilmeute descobrir sua

composição.

Por isto mesmo, hoje, na mescla de corpos sólidos, o commercio de bôa té

não recorre ao segredo. O que faz é escudar-se com a lei, acolher-sc á patente de

invenção.

Essa descoberta maravilhosa que vende a alludida revista, talvez seja a mesma

que, ha tempos, era annunciada por outros, ou outra muito parecida, porque coin-

cide em preço, embalagem, condições e eíFeitos portentosos.

Variam nos annuncios os nomes das casas producloras, e quant(_> mais re-

tumbantes, para mim, de existência mais duvidosa.

Os annuncios estão em contradicção com o que lém p(jsto de manifesto os

mais afamados avicultores francezes, e, portanto — Não c certo que em França

todos quantos se dedicam á criação de gallinhas em grande ou pequena escala,

usem taes maravilhosos preparados

.

Os inventores d'esses maravilhosos preparados, tèm muito cuidado cm não

chamal-os alimentos, com o que demonstram não ser tolos pelo que lhes possa

occorrer.

Em compensação, os representantes hespanhocs chamam-os— alimentos.

Alimentos são as matérias que os sêrcs vivos consomem para seu sustento

;

definição rudimentar que o homem menos instruído sabe dar e até mesmo pcr-

miLtiI-o-ha distinguir os que contém maior (ju menor quantidade de substancias

nutritivas.

Não serão alimentos as matérias que não contenham substancias nutritivas

.

Contêm-nos os preparados maravilhosos íPara o fim com que se annunciam,

para fazer pôr as gallinhas "i. . . creio que não

.

E não me venham com testemunhos.

Todos os mencionados nos annuncios, para mim, não tèm valor algum,

porque conheço muitos dos que os firmam, e se é certo que são senhores res-

peitáveis, também é cerlo que não são criadores de aves

.

Onde estão os lotes testemunhos, alimentados sem addição dos preparados

maravilhosos? Quanto tempo foram empregados estes e em que época? Onde

está o registo das aves, por edades, pesos e raças? Onde emfim, a expcrmicn-

tação pratica do preparado ?

Eu sei que para muitos o remédio parecerá infallivel, maravilhoso, porque ^

edade do animal, o meio em que vive e o tempo em que pôe, levam — elles, a

apreciações erróneas, attribuindo ao preparado uma iutlcncia mui distincta, diíie-

rente da que têm. Vi um testemunho de um senhor que possuia quatro ou seis

gallinhas, que de certo não as criava ellc, pois estavam aos cuidados de um

porteiro.



o
c
et

OO

<
S
ta
EO
CO

2:

CO
ua





A LAVOURA 127

A influenciado prcpamlo na saúde das aves deve ter sido mairnilica pois que

morreram todas.

Este testemunho jx-rmanecc nus annuncios.

O pre|-»;irado, para que as suas virtudes possam ser apreciadas, deve ser

administrado às ave^ quando fracis e quando mudam de p^^-nnas

.

Vesta ópoci, se as irallinhas p'icm um OH .írtM.v <wm pnr lúj. tún haverá

duvida, o preparado será um verdadeiro proilipio.

l*rovar auora que comeva a postura e nSo cessará ató julho ou arrosto, é, como

dido acima, expor-se a apreciar erroneamente o resultado.

Um adulxj maravilhosa, mysterioso nestes tempos, niio seria admittido |->elo

apricullor que sabe as substancias que cxi<;em as plantas para viver c produzir.

O avicultor, o lavrad ir, o qu.- cria ííallinhas, deve rechassar os alimentos

cuja acijAo é mysterios;i.

A producçSo de ovos n3o é mystcriosa ; 6 simplesmente producto da assimi-

la(,-5o de substancias nutritiva.s dos alimentos que a gallinha ingere.

.\8 analvses chiniicas nos lim revelado a composii,'ao da íjemma de ôvo, da

clara e da cisca , e com muita approximai;ãi> indicam a qualidade e quantidade

das diversíis substancias que constituem n ôvo, substancias que estavam contidas

nos alimentos consumidos pelas aves.

Os preparados maravilhosos para fazer p<')r, não s.áo alimentos, lopo niio

p<Klem pnxiurir o Avo.

P(xlem ajudar á formação da casca e de substancias mineracs, sem que essa

ajuda seja necessária, pois a maior parte dos alimentos e outras substancúis mais

baratas contém xs substancias necessárias.

As uallinhas pixierão pôr nád um, senão loo. 150, todos os ovos da postura

annual sem casca, porem estes casos são raros e o remédio para evital-o, muito

simples.

A produc(,ão ovipara da gallinha é, como a de todos os animaes, de todas as

plantas, questão Ae alimenlaçãn.

Pixieriam dizer-mc que esses preparados não se dão como alimento ; sua

eflicaciã, como consta doaimuncio, provém de smj acção forlijicanle e accelera-

Jnra sobre o gérmen ovário da ^,'allinha, o que não entendo e é muito necessário

que nin^^uem entenda.

Querem dizer, como alardtia outro annuncianle. que e.tcilam a pistura, fa-

zendo a pallinha [Vir em dois ou três annos f)s ovos que deveria pôr em oito, não

usando o preparado. Porém, para que? Pretende-se por acaso, que assim ali-

mentadas todas as subitancias sSo .accumuladas nos ovários í E a vida, o func-

cionamenlo dos domais orpãos, o restabelecimento de seus tecidos .'i custa de que

SC eflfcctuam ?
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Desde que se determine a quantidade de substancias nutritivas contidas nos ali-

mentos, e se compare os que são assimilados com a que representa o ovo em quali-

dade e peso, ficará patente a impossibilidade da acção attribuida a esses preparados

.

E" necessário uma superalimentaçâo para augmentar a postura, ou, o que é

o mesmo um c.vcesso de siibsiancias iiH!rilir.is sobre as necessárias para a con-

servação do individuo, excesso que irá accumular-se nos órgãos de crescimento

constante, entre os quaes se acham os óvulos

.

E' muito conhecido o axioma em toda espécie de exploração, e no que con-

cerne as aves por demais repetido : a proJucção se effectua mercê do auxilio da

ração de producção, que éo que íica dito no paragrapho anterior.

A alguns individuos talvez pareça serem todos os hespanhoes ignorantes,

porém, para prestigio, dos avicultores hespanhoes, da-se o caso de a nenhum delles

se haver deparado opportunidade de descobrir e pôr à venda preparados infal-

liveis parafaTfir pôr as gallinhas cm Indo lenipo porque isto é impossível.

Vendem-se ahmentos preparados com base de farinhas, quer para facilitar

o desenvolvimento dos pintainhos, quer para fomentar a postura, porém jamais

se valendo do mysterio promettendo o que não podem

.

Toda gente sabe que as gallinhas pouco alimentadas ou não alimentadas não

põem

.

O agrónomo Mr. Charles Voitellier, em sua recente Agricultura diz que a

postura é uma funcção physiologica modificada pelo domesticar e dependente in-

teiramente do apparelho digestivo.

As modificações da postura nas aves domesticas tèm por causa principal as

mesmas modificações produzidas sobre todos os orgams por uma alimentação

sempre abundante

.

Que a alimentação é a causa da producção ovipara sabem-no os vendedores

de descobertas maravilhosas para fa-rp- pnr, pois a acção destes preparados será

tanto maior quanto mais ricos sejam os alimentos, dizem elles, e neste caso não

comprehendo a que attribuir o augmento da postura, pois o lógico seria que com

essa panacéa as aves não careceriam de alimentar-se bem para pôr sem interru-

pção, infallivclmente, em todo tempo.

Fixando-nos sijmcnte na quantidade e peso da alimentação diária da gallinha,

comparando esse peso com o que representam os ovos promettidos pelo methodo

maravilhoso, o excreta e o que se emprega na reconstituição do organismo, vê-se

que não ha a menor relação, porque existe melhor producção em qualidade e peso

que o que representa a alimentação. 'Este milagre se verifica mercê de 2 1/2 gram-

mas diárias dos taes pós da Mãe Celestina

.

Eu não o entendo
;
por isso, a acção desses preparados é portentosa, mila-

grosa e maravilhosa.
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Afíora vamos a outro calculo muito importante baseado no gasto que assijrna-

|am os vendedores dos especilicos maravilhosos. Copio.

'I'ara lo gallinhas se toma uma colhcraJa grande Jc sopa ('perdoe o leitor a

barbaridade), 25 granimas approximadaraente, que se misturam com um liiro do

irifío ^osso, etc.»

O prcif-o do kilo da preparação para flizer ptV, custa 3,25 pesetas. Portanto,

35 rrrammas custam o.oJíi da peseta, ração para lo^^allinhas em um dia. Nos

30 dias do mez, consumiram-se 30x25, ou sejam 750 prammas, que custaram

pesetas 2,43 que divididas entre as 10 tfaliinhas, correspondem .;/ centésimos por

me\ para cada ave, não <y nem 10 cêntimos como annunciani, mas, approximando

os deciniaes, 26 cêntimos—calculo exacto, (i)

Não denominaremos entrano a esta difterença que existe entre o custo real do

preparado c o annunciado pelos vendedores.

Será copia exacta dos annuncios extranpreiros, porém uma prova mais de que

os vendedores hespanluxís agem sem reflectir e compram os dados que se lhes

ministraram.

O publico, sem embargo, p<Jdc dar-se ao engano, porque se em uma simples

operação arithmetica ha um erro de mais de loo/ioo, qual não será o que se com-

mette na apreciação do effeito physi(jlogico do preparado maravilhoso para fazer

pòr as gallinhas infallivclmente e sem interrupção em Kxio tempo r

P.\BLO Lastra v Eterno.

(Secretario da Socjcdad de ,\grictillorcs .Montaftcscs de Sanlandcr) Fevereiro de 90a.

Do Boletim de la Sociedad .Vgricola Mexicana.

Institutc htsrnacior.al de Agricultura

RELATÓRIO DO DELEGADO DO BRAZIL

O Sr. Dr. Antonino Fialho, antigo presidente da Sociedade Nacional de

Agricultura e actual delegado do Rrazil junto ao Instituto Internacional de -Vgri-

cultura, com sede em Roma, acaba de enviar ao Exm. Sr. Dr. Pedro de Toledo

digno e operoso ministro da Agricultura, um relatório ondeS. S. põe de ma-

nifesto informes preciosos sobre o que -.'em occorrendo no alludido Instituto, ae

16 de novembro do anno próximo |xis.sado para cá, quando se deu a reabertura

do me«nio.

(I) Mo incluindo o custo do triffo ffro<s/» oue cndn eallinha corsomc h litros ror ipci) aegiin
do os vcndcdorci.
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Diz o Sr. Antonino Fiallio que nSo pretendendo, logo após a sua chegada

á Roma, logar de destaque no instituto onde todos se achavam preenchidos por

antigos e competentes representantes das mais importantes nações quasi todos em

convívio desde a fundação do mesmo, auxiliados pela^ respectivas instituições

congéneres de seus paizes, com as quaes se acliam em coriíinua correspondência,

recebendo informações e um sem numero de pulilicações de sufiido valor ; todavia

ao representante do Brazil lizeram muito distincta acolhida, sendo convidado

para exercer funcção especial e delicada qual a de membro e relator da 'a" com-

missâo.

Até a data em que o Dr. Fialho escreveu o seu valioso relatório, o período

de trabalho fora preenchido por importantes transformações no pessoal superior,

nos serviços internos, com o melhoramento das publicações e outras muitas ques-

tões sobremodo interessantes.

O cargo de secretario geral passou a ser occupado pelo professor G. Loren-

zoni que exercia as funcções de chefe do Departamento das Instituições Eco-

nómicas e Sociaes com muito brilho e competência, e, agora, no novo encargo, se

revela também administrador activo e zeloso. No seio das commissões cspeciaes

e do Comité Permanente foram discutidas e modificadas algumas disposições dos

Estatutos, todas as questões de administração, do pessoal, dos boletins, etc.

Novas publicações surgem este anuo como : » O Annuario da Legislação

Agrícola e Commercial »
;

'c O Boletim de Estatística Commercial »

.

A um dos boletins será annexada uma estatística sobre estrumes chimicos,

achando-se em via de preparação uma monographia sobre estrumes da mesma

natureza.

Na secção das informações agrícolas, o Boletim será melhorado com addi-

ção de um índice explicativo em difiFerentes línguas.

O Comité Permanente reconhecendo a necessidade de tornar o Boletim o

mais completo possível de informações, inicia agora o serviço dos correspondentes

sobre cuja organização no Brazil promette o Dr. Fialho escrever especialmente ao

Sr. Dr. Pedro de Toledo.

Esta nova medida trará para o Brazil a vantagem de proporcionar maior di-

vulgação, pelo órgão do Instituto, de tudo quanto seja proveitoso ao nosso pro-

gresso agrícola.

Comquanto tivesse ficado estabelecida a língua franceza como a oflicial do

Instituto, existem também duas edições dos boletins em italiano e em ínglez

:

a primeira consentida em homenagem á nação cujo rei creou a utilíssima instituição,

dotaudo-a com 300.000 liras ; a segunda em attenção ao Sr. David Lubin, que foi

quem ideou o instituto e pelo auxilio de 350 assignaturas tomados pelo Governo

ínglez e mais seu auxilio subsidiário promettido.
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Abertas essas excepções, accentua-sc a tendência da publicação do Boletim

cm outro-? idioma';, tacs como : o alIem5o, o húngaro, o hespanliol e o portuiíuez.

Attendcndo as innumoras vantiífcns que advir.lo para o Brazil da edição do

Boletim cm iiiiirua p.irtu;:uez;i, o Sr. Dr. Fialho solicita do Dr. Pedro de Toledo a

necc&saria autoriza^íio jxira acompanhar as propostas das outras nações, do que

estamos certos, S. Kx.. espirito esclarecido e bem orientado como ò, não deixará

de acquiescer

.

\a continuação da publicação do Boletim das instituições económicas

sociaes c difrna de nota a tendência manifesta pelas organizações cooperativas,

de muito interesse para o Brazil diz o Sr. Dr. Piallio ; accrescentando que o cor-

respondente brazileiro desta secção ha de encontrar elementos valiosos para con-

fecção de seus informes attcnto o impulso que o Sr. Dr. 1'edro de Toledo

vem dando .^ resolução desse importante problema.

O Deprtamento de Estatistiai publica regularmente : « Boletim de Es-

tatística Agricola » , «Boletim de Estatística Commercíal » e iniciou ainda neste

anno, o .\nnuario de Estatística .\grícola e Commercíal » que substituíra a Es-

tatística das superfície^ cultivadas, da producção vegetal e de gado dos paízes

adherentes »

.

Para a organização dos boletins, o Instituto entende-se directamente com

os governos ou com as instituições autorizadas, .\lgumas informações são

prestadas pir meio de ura questionário e, em casos muito espcciaes, resjiondídos

tclegraphicamcnte por conta do Instituto.

Dado o primeiro pa.s.so para a organização de estatísticas agrícolas no Brazil

com a creação das inspectorias também agrícolas, é de .se esperar que dentro

em breve, tenhamos um serviço regular nesse sentido, cap.v. de correr parelhas

com <ja da .\rgentina e do Chile.

Quanto ao café. aflirma o Sr. Dr. Fialho, já havia alguma cousa tirita.

O Boletim de Estatística Commercíal, iniciado em janeiro do fluente anno.

acha-se em phase de ensaio que devera expirar em Junho provium pas.sado.

tornando-.se dahí pir diante uma publicação definitiva.

Pensa o Sr. Dr. Fialho que nesse Boletim o Brazil poderá sempre figurar

com as suas cifras de exportação, preços, e, talvez, stocks e fretes.

Para o « .\nnuario de Estatística .\gricola e Commercíal », forneceu a Secção

de InformaçÕj; do nosío Ministério de .Vgricultura dados relativos ao café no

ultimo decennio.

O '< Departamento das Informiçõjs Agrícolas e .Moléstias das Plantas » tem

por csc<')po, além do cxam: cuidadoso e mjthoJíco de toJas .is publicações, de

todas as ínformaç^jcs recebidas, de toJas as revistas publíc.idas em múltiplos

idiomas, alim de procurar o miterial n;je?íarío p.ira o^ LrranJes b<jletins e as

3761 1
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monographias que forem ordenadas, dar em primeira mão, o conhecimento de

todos os factos scientificos, para o que o Comité Permanente resolveu orga-

nizar desde já o serviço de correspondentes segundo um plano estudado pelo

secretario geral e que depois de discutido foi adoptado com caracter provi-

sório .

E' nesse Boletim que o Brazil poderá com mais frequência apparecer, se-

gundo o entender do Dr. Fialho.

Tendo em mira os fins dilatadíssimos a que se destina o Instituto é claro

que a sua bibliotheca devera ser um modelo no género ; e de facto o é.

Muito bem organizada e dirigida, tendo uma perfeita catalogação, offerece

ao serviço da instituição um repositório copiosíssimo de documentos indispen-

sáveis ao mesmo.

Nella se encontra amais completa collecção de revistas que é possível al-

cançar sobre assumptos agrícolas.

O Sr. Dr. Fialho pede, satisfazendo assim os desejos do Instituto, um ou

dois números de cada uma das revistas que se publicam no BrazU , de interesse

para a agricultura.

Quanto á ultima parte do relatório do Sr. Dr. Fialho, sob rubrica « Como pôde

o Instituto Internacional da Agricultura servir aos interesses da Agricultura Bra-

zileira », damol-a na integra por ser de grande conveniência, em vez de fazermos

um transumpto, como até aqui,

" Pela sua perfeita organização e pela grande cópia de informações que aqui

se encontram, está o Instituto habilitado a divulgar rapidamente tudo quanto ha

de interesse para o agricultor de qualquer paiz do mundo.

« Essa faculdade desenvolve-se de dia para dia e este anno recebe um grande

impulso e uma nova feição, com o inicio do serviço dos correspondentes especiaes

de que fallei

.

« Todos os Governos, todos os centros intellectuaes, todas as importantes

agremiações de lavradores acompanham com a maior attenção e apreço os seus

trabalhos

.

« Instituição de Estado única no género, de caracter ofíicial e de grande respei-

tabilidade pelo rigor e imparcialidade de seus trabalhos que se revestem da maior

seriedade, poderá pelos boletins e monographias tornar mais vantajosamente co-

nhecido nosso paiz, do que outros meios aos quaes se attribue, em geral, um

caracter de exagerado interesse, sendo por isso recebidos com preventiva descon-

fiança e ás vezes hostilmente.

« Será pois, um dos melhores meios que as administrações brazileiras po-

derão encontrar para divulgar os progressos e vantagens da nossa actividade

agricola.
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< Com o trabalho activo mas discreto de seu representante, auxiliado [x-las

infijrma(,ijes e por toJ;i a correspondência de que necessita, posso asse<^i5rar a

\'. Ex. que o Brazii colherá os melhores resultados.

• Conto com o ap(jio de meus collefías e a melhor vontade Ao pessoal do Ins-

tituto.

Logo que esteja rejíularizada a reniess;i das publica(,'*es olficiaes e de dados

que estou solicitando, as cousas da noss;» ai^ricultura serão tratadas com frequência

nos nossos boletins e nas sessões do Instituto, irradiando-se necessariamente

|vIos centros nuis iniportantcí, o-í quaes tcnioí empenho em náo deixar ignorar

as nossas riquezas u a noss;i organização de trabalhos.

«Qualquer assumpto que interesse aos no3,sos agricultores poderá ser elucidado

aqui com os recurs<3s de que disp<'^' o Instituto, -seja [lelo grande numero de do-

cumentos que podem ser consultados, seja pela correspí)ndencia que mantemos com

todos os paizes

.

« Immensos serviços prestará a nossa bibliotheca, que, além de seu importante

fundo de obras sobre a agricultura, recebe com a máxima regularidade cerca de

3.coo revistas de interesses agrícolas.

« O seu citalogo e os boletins bibli< igraphicos que publica são de incontes-

tável utilidade.

« Por outro lado, esses estudos de assumptos agrícolas brasileiros, feitos num

seio tão competente como é o Instituto, reverterão utilmente para o conhecimento

dos nossos agricultores, que poderão ahi ver a impressão imparcial e competente

de suas nova.s tentativas e pi>Jerão receber úteis conselhos.

"Para propagar entre os nossos lavradores os estudos do Instituto, parece-

me que devemos procurar os meios mais convenientes de obter em nossa lingua

uma edição de btjlutins que represent;im um preciosissimo trabalho, capaz de es-

clarecer muitas quest(jes importantes e de desenvolver cada vez mais o gosto

pelas cousas agrícolas

.

« Si não houver opportunidade de conseguirmos uma edição completa, pode-

ríamos, sem grande sacrilicio, publicar em portuguez os extractos a que me re-

firo em outro logar.

« Não será, pois, um pequeno serviço que o Instituto prestará ao Brazii propor-

cionando-nos o aproveitamento completo de uma grande somma de conheci-

mentos úteis, colligidos com um critério scientilico muito notável.

« .\lém dos trabalhos próprios da minha represent;ição e dos serviços que devo

prestar ao Brazii no Instituto, desejo concorrer para a fundação no nosso .Minis-

tério de .\gricultura de uma secção especial para a diKumentação do estudo da

Itália debaixo de t<xlos os pontos de vista que se relacionarem ao desenvolvimento

da nossa agricultura. Para outros paizes podemos fazer a mesma cousa, imme-

diatamente depois, na medida de nosso interesse.
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'< Tudo nos mostra que o nosso desenvolvimento agrícola e industrial está li-

gado, e digamos mesmo, dependente da Itália. Nenhum outro paiz pode, nem

poderá fornecer-nos o contigente de população para collahorar no nosso pro-

gresso, em tão larga escala, como esta nação de nossa raça que, a par de alguns

defeitos, possue, incontestavelmente, admiráveis qualidades de intelligencia. de

energia e de trabalho, e que se nos revela cada dia mais adiantada em todos os

ramos do saber e da industria humanos. Assim, pois, o conhecimento completo

deita terra, onde teremos por muito de derivar os elementares e mais importantes

factores de nosso progresso, deverá ser para nós objecto de especial esforço e

cuidado.

« Collocado num centro scientifico de primeira ordem, como é o Instituto In-

ternacional de Agricultura, para onde affluem as informações mais importantes de

todo o mundo, e para onde posso convergir os elementos de estudo de que neces-

sitar, seria estranhavej se não tirasse todo o partido que essas circumstancias me

offerecem para auxiliar as nossas instituições.

« O nosso Ministério de Agricultura terá a necessidade de aperfeiçoar cons-

tantemente seu serviço de estudos e informações que constituirá sem duvida, den-

tro em pouco tempo, um serviço modelo.

« O cuidado que V Ex. está revelando pela sua completa remodelação de-

nota claramente a comprehensão perfeita dos importantes e indispensáveis serviços

que essa repartição tem por fim prestar

.

« Estou certo que todos os governos que succederem lhe dedicarão o mesmo

cuidado,pelo reconhecimento immediato das suas múltiplas e utilíssimas applicações.

« Apenas para esboçar um programma provisório desses estudos, para os quaes

posso dizer que desde já estou reunindo os melhores esclarecimentos, enumero os

pontos principaes a que me proponho seguir :

« Conhecimentos geographicos

;

« Cartas de toda a natureza, que se encontram actualmente muito completas e

muito bem executadas, não só do conjuncto de todos os paizes, como das suas di-

versas províncias, detalhadamente de varias Zonas agrícolas

.

« As cartas agrícolas e os themas geographicos da emigração, tão interessantes,

organizados pelas repartições do Estado, e que têm figurado nas ultimas exposi-

ções serão sem duvida de grande utilidade.

« Os trabalhos estatísticos relativos, principalmente, á agricultura e á emigra-

ção italiana

;

Condições da vida rural na Itália ;

Preços e alugueis das terras e rendimentos
;

Contractos ruraes e salários
;

Particularidades da vida italiana. Circumstancias que difficultam a vidado

lavrador italiano e que o levam a emigrar ;
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<t Ac«,áo Jo Governo, |X)litica lUi emigração

;

< lostituiçfjcs cconumiais c s<xiacs rclativa-s á a^TÍcultiira C<X)|x;ralLsmo. Mu-

tualLsmo. Assockiçõcs do providencia. Credito ajíricula. Ensino technico protis-

sioual c su|x:rior da agricultura
;

1 Progresso technico da agricultura ua Itália, seus resultados económicos.

X A pr'iducv"ão agricola na Itália coni|xirada com a dos nutros pai/.es.

>« Futuro da prixlucção o du comnierciu dos pnxiuclos agricoias italianos.

X Estudo cijm|xirativo das relavõcs comnicrciacs da Itália com as suas colo^

auis o com o Brazil

.

« Teuho-mc orientado sohre a maneira de procurar os dados para esses es-

tudos o com outros que com elles se relacionam, |vxlendo corac\ar a remetter a

V, Ex. os relatórios, inquéritos olliciaes e outros documentos, quando V. Ex.

entender conveniente.

X Tomarei a liberdade de lazer, em nome de V. Ex. , a mesma pro[X)sta ao

Governo do Estado de S. Paulo para a criavão de uma secção de estudos

italianos ua sua Secretaria de Agricultura.

« O grande apreço em que o Estado de S. Paulo tem a collaLxjraçáo dos ita-

lianos me faz acreditar que aquelle Governo receberá com satisfação a ofllrta

de V. Ex.

X Além da incontestável utilidade que para n lirazil terão ess;is secçijos ilal-

lianas, ellas produzirão, sem duvida, na Itália, uma sympathica re|xrcussáo, pelo

mesmo sentido que despertarão no Governo e no povo, do interesse que no Brazil

se toma |X»r um assumpto tão caro ao seu p;itriotismo.»

.\' copia do relatório d<> Sr, Dr. .\ntonino Fialho acompanhava um uíRcio

do Sr. Dr. .Vrmando Ledeul, director geral interino de Agricultura, datado de

35 de junho, com os seguintes dizeres:

Sr. Presidente da Sociedade Nacional de Agricultura.

Kemettendo-V(js, de urdem dn Sr. .Ministro, |Xjr cópia, o incluso relatório

do Delegado do Brazil junto ao instituto Internacional de Agricultura, em

Roma, rogo-vos providencieis no sentido de enviardes a est;i Directoria Geral

tod;i c qualquer inlornuiç-áo relativa dos serviços dessa repartição que p06s;i

interessar ao ailudido Delegado na sua elevada missão.

Saúde e fraternidade.

Obvio e dizer que a Sociedade Nacional de Agricultura tudo fará, e com o

máximo devotamento, para bem corresponder ás ordens do Exm. Sr. Ministro da

.\griculiura e aos patrióticos desejas do Sr. Dr. .Vnlonino Fialho.
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A bananeira

XVI

CONFERENCIA LIDA PELO SR. RAFAEL URIBE Y URIBE PERANTE A SOCIEDADE NA-

CIONAL DE COLUMBIA, A 17 DE FEVEREIRO DE IQOS

Santamartci —A exportação por este porto em 16 annos, de 1892 a 1906, sem

declinar o valor, foi a que se segue

:

Annos Cachos

1892 171.891

1893 201.875

1894 298.776

1895 (guerra civil.) 155-845

1896
•

335-834

1897 472.454

1898 420.966

1899 485.385

1900 (guerra civil) 269.877

1901 (guerra civil) 253.193

1902 314.006

1903 478-448

1904 787-244

1905 863.750

1906 (valor a bordo 491.125) 1-397-388

A do anno passado, segundo a Repartição de Estatística, foi a seguinte por

mezes

:

MEZES



p
y.
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O numero de cachos de primeira foi de i .410.000 o de segunda 518.000

e o de terceira 10.71 1, por onde se vé a pcrfcii,áii alcançada pela cultura, pois

cerca lie 75 "/o dos cachos são de primeira, cmquanto que em Costa Rica a pro-

porção é Sí^mente de 65 "/o.

Nos três primeiros mezes do corrente anno foram embarcados 430.013

cachos no valor de .>> iio.5<»).

Lm 190(>, furam carregados de bananas 63 vapores, cm 1907, 8tí, quasi to-

dos de Hamtur^ American Linic.

O numero de acres destinados á Guiné em Santamarta, segundo o Cônsul

Norte-aniericauo em Bananquilla, Mr. Demers (.Vo/i/ZiW/tj Cm.vK/ar jnd Tradc

Repiirls) foi nessi anno de 7.<X)0 (o hectare tem um piuco meno.í de dous c meio

ares), dos quaes aso/o se achavam em poder da Companhia Fructifera.

O numero preciso, no fim de 1906 era de 147 proprietários Columbianos e

10 estrangeiros, com 2.282 hectares e a UnitcA l'niil com 799, ou sejam 3.081

hectares

.

O Sr. General Lages, em seu telegramma de Riofrio, diz que já attinge a

5.000 hectares a arca cultivada.

O referido Cônsul parece conceder à região Cananifera de Costa Rica superio-

ridade sobre a de Columbia, porquanto alli são quasi desconhecidos os damnos dos

íurac<'ies e chove constantemente todo o anm >, emquanlo que aqui os ventos pre-

judicam as plantações e se é obrigado á irrigação pelo menos sete mezes no anno.

.Mas contra os furactes ha defesa e se acham livres delles as ricas comarcas

de FunAãcum Aripuni, e quanto ao segundo resta ainda se verificar se é uma

causa de inferioridade, ou ao contrario, uma vantagem poder applicar retirar, á

vontade, a agua, regulandcja opportunidade, a quantidade e a duração da irrigação,

ou licar sujeito ás chuvas, phenomeno ingovernavel, tanto cm suas deficiências

como em seus e.xccssos, e que com sua intempestiva constância só pôde dilFicullar

e encarecer a mão de obra e tornar malsão o paiz.

Tenhamos como certo, que é uma posição uniai no mundo a desta ubérrima

região tropical, nas immediaç('»es do mar e ao pé de mole monUuihosa. coroada de

neves perpetuas que alimentam sempre os mananciaes das correntes applica-

veis á irrigação, sem perraittir que jamais se e.\gottem

.

0-í principaes rios que descem da Serra por sua parte occidental são

:

Shnjzãnares, GjIij, Turitio, (.'(Jr.héj, Ruifrin, — com seus aílluentes Gmíí-

maro, Oriliticca e Lalai — o Scvillu, Tiicurinca, Calaça, Maracaquill.i, Fun-

daciôn ou São Scbaslião, e pra o Sul o caudaloso Arigiuni

.

Por outro lado, em Costa Rica a população nacional, situada nas planícies do

interior e nas vertentes para o lado do Pacifico, se occupa quasi cxclusivameaite

com o café e gosta pouco dedescer ao Atlântico p;ira trabalhar ua região bauanilcra.
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AUi só se consegue trabalho escasso, máo e caro, desempenhado por negros

jamaicos que mandam para sua ilha o producto de seus salari(3S ou com ellc re-

gressam . Assim c que nem pelos lucros da estrada de ferr(j, pertencente a uma

companhia ingleza, nem pelos da banana, que correspondem a uma companhia ame-

ricana, nem pelos salários dos operários, fica cousa alguma para o paiz, tirante os

direitos de exportação (uns loo.ixxj doUars aunuaes) e o valor dos poucos viveres

que descem do planalto, pois a mor parte é importada

.

O mesmo se pôde dizer da industria da banana em Bocas dei Toro

.

Em Santamarta, porém, 75 "lo da superlicie destinada á Guiné estão em

poder de columbianos e como tal é quasi a totalidade dos operários.

Columbiauos podem ser os novos cmprczarios e trabalhadores que desenvol-

vem a producção, si se attendcr ás cx( irtaçoes e conselhos do general Reyes ; e

com algum esforço dos homens de capital e trabalho, apoiados pelo Governo, a

industria pôde licar inteiramente nacionalizada dentro de poucos annos.

A quasi totalidade das provisões que alli se empregam é produzida pela

agricultura columbiana, e coniii muito bem diz o general, cm torno se acham as

vastas planícies que o rio César irriga, abundantes cm gado para o consumo.

Ha outro motivo de grande torça jque deve impellir o Governo c os cidadãos

ao fomento da agricultura bananifera, intercalada de caucho e cacáo, é a situação

precária de nosso commercio exterior, jungido ao cate, como único ramo valioso

de exportação. Ainda que seja um crente, sincero no porvir desse grão, a perda

de uma colheita, a generalização de alguma praga, as especulações da bolsa nos

mercados estrangeiros, ou outra contingência qualquer deste género, podem

diminuir ou annullar este artigo de receita e trazer-nos transtornos e crises

terríveis.

E' prudente, como consequência, buscarmos na banana um companheiro ou

um possivel substituto do cate, sobretudo se o seu cultivo tôr combinado com

o do cacáo e o do caucho

.

(Continua).

Galsria

NICOLÁO JOAQUIM MOREIRA

Quem, como Nicoláo Joaquim Morreira, bateu-se com denodo e enthusiasmo

pelas causas sãs, e trabalhou com critério c abnegação pelo engrandecimento

jiioral e material da sua Pátria, não pôde ser esquecido sempre que se tenha em

mira homenagear o mérito.

Nasceu Nicoláo Moreira nesta cidade do Rio de Janeiro aos 10 de

janeiro de 1824. Feitos os seus preparatórios, matriculou-sc na Escola de Me-
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dicina, defcndcnJo these cm 4 de dezembro do 1847, e medico, ninguém o ex-
cedeu nesse ícicerdocio.

Successi vãmente occupou pisivúes, que lhe foram oílèrecidas sem favor.
Assim é que fui Presidente da Intendência Municipal, membro da commissáo das
ExposiçtKís Industriacs do Rio e ainda da que representou o Hrasil na grande
Exp<5í:ii,áo de Pliiladelphia.

No vasto camp.^ da agricultura, que é u assumpto que mais nos interessa
Nicolao Moreira teve acção ellicaz, notadamente no seio das aggremia,-.Mis quê
cogitavam da lavoura. Fez parte do Imperial Instituto Fluminense de .VgricuI-
tura. d.ngmdocom lustre a Rcvisla Agrícola, c da Sociedade de AccIimaçáo
Além diss.5, lez parte do Comicio Agrícola da Itália, ii Sociedade de Sciencias
Naturacs do México, e por ultimo, dirigio a Sea,.áo de Botânica e foi sub-director
do Museu Nacional e director do Jardim Botânico.

Fallecendo a 12 de setembro de .894, legou-nos uma farta e variada bagagem
scient.l.ca, vers;mdo sobre medicina, philosophia, historia, moral, antropologia e
phen. .mcnr.s s. )ciaes, p;irte esta por que teve ellc grandes carinhos

.

Tratando dos assumptos agricolas e sobre pecuária, etc, Nicoláo Moreira
foi de uma lertilidade espantosa. Citaremos, de relance, as seguintes obras-

- .\hn,ul do tratamento dos porcos, apparecido a expensas da Sociedade
Aux.hadora da Industria X.acinnal, do qual foi elle um dos luminares •

- Manual.ioPaslor. ou instrucção pratica para a crúa^áo e tralamcnto da
ra,-amermo, cora uma alentada exposição das suas enfermidades, estudo .sobre a
lá, etc, em traducçáo;

-Diccionario das p|;,ntas medicinaes brasileiras, indicando seus nomes
género, espécie, familia, o botânico que a clas.sificou, o logar onde é mais
commum, e as virtudes que .se lhes attribuem e quaes .as suas applicaç.5es, (1862)
trabalho esse que recebeu um supplemento em 1871 ;- Manual de chimica agrícola, em 1867 ;

-Questão :- Convirá ao Brasil a imporLiçao de colonos chins ?

Nicoláo .Moreira c.ndemnava essa colonisaç.áo ; contra cila manifestou-se
abertamente, sem reservas, num memorável discurso que proferio a 12 de agosto
de 1870, na Sociedade Auxiliadora da InJu.stria Nacional, e ali, em outro dis-
curso, de 17 de novembro do mesmo anno, novamente insurgio-se contra a
mtrrH.lucç:io da raça amarella nos nossos serviços agriclas.

- Vocabulário das arvores brasileiras que podem fornecer madeiras para
construcçócs navaes, civis e marcenaria, (1870) ;

- ronsiJercu;âes sobre a industria agricola do Chile
; (1872)

;

- .V.</iVú sobre a Agricultura no Brasil, (1873);

- nrcycs co,i.Uera^,',cs sobre a historia e cultura do cafiieiro e consumo do
seu producto, (1873);

3
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— Indicaqões agrícolas para os emigrantes que se dirigirem ao Brasil, tra-

duzidas para o inglez, (1875);

— Relatório sobre a emigração nos Estados Unidos da America do Norte,

apresentado ao Ministro da Agricultura, (1877)

;

— Descripção do Azylo Agrícola de Macuco, (1884) ; e muitos outros pam-

phletos de instrucção pratica, que seria longo discriminar.

Pelo exposto, vê-se que o conselheiro Nicoláo Joaquim Moreira foi um homem
de raros dotes mentaes, e que a sua intelligencia esteve sempre ao serviço das

cousas úteis ao seu Paiz
,
que eUe extremecia

.

Estampando hoje o seu retrato, não vemos outro modo de render melhor

culto a quem, como o saudoso extincto, sérvio á Agricultura com amor, solicitude

e critério.

A LAVOURA NOS ESTADOS

Feira de gado no Caldeirão

II

RIQUEZA PECOARU — INDUSTRIA LUCRATIVA — O PARTICULAR E A ADMIMISTRAÇÂO PUBLICA —
ELOGIOS E APOIO — BELLOS ENSINAMENTOS — MINAS E BAHIA — GADO DE AÇOUGUE —
PRINCIPAL BASE DA RIQUEZA — PREÇO DO BOI — FLAGELLO.

Dos 2.799 animaes que se apresentaram á primeira feira mensal do Caldeirão,

dos 187 cavallos e dos 478 muares, coutavam-se 2.134 bovinos, animaes todos esses

originários do sertão, esse vasto c .admirável território que a natureza pródiga dotou

de recursos inesgotáveis para produzir ás centenas de milhares os mammiferos de

consumo que a industria da carne cada dia exige em maior quantidade. E não

podem deixar de despertar o mais vivo interesse as singulares regiões pastoris que

alimentara os grandes mercados consumidores, abastecendo-os, enriquecendo-os.

Em todo o norte de Minas Geraes e sul da Bahia trata-se mais ou menos desen-

volvidamente da producção de animaes domésticos, e isso desde o século XVII. Sua

população pecuária se estima em alguns milhões de indivíduos.

A população bovina do antigo sertão dos bandeirantes e dos historiadores,

é calculada em mais de dois milhões de rezes, dando, annualmente, uma producção

superior a 600.000 cabeças, no valor local, excedente a vinte mil contos de réis.

E se avaliava, jà o anno passado, era mais de 150.000 cabeças, no preço além de

dez mil contos de réis, a producção annual dos equinos. E para além de SO.OOO, na

importância maior de cinco mil contos de réis a dos asininos e muares. Superior-

mente a 1.200.000 a dos ovinos; de 3.000.000 a dos caprinos e de 5.000.000 a dos

suinos, no valor de mais de quinze mil contos de réis. Toda essa producção para

além de 10.000.000 de indivíduos se computava em mais de 1.830.600 «cabeças
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normaea «, qao é por onde so medo a riqnoza pocoaria, no valor, local, acima do

cinf-oenta mil contos de réis.

A criarAo do gado so p<xlii dcsoiivolvfr immuiliat.imGritc no sertão, pois que

existem, baldios, vastisslmos campos nativos com aguadas siidlcientos, salinas

naturaes cuplosas, c clima saliitifcro.

A exportação actual so pi'Kle decuplicar, centuplicar. .

.

De to<las as industrias soriancjas, a(6 agora, 6 a pocuaria, diiliaixo do todos os

pontos lio vista, a mais fácil o lucrosa. R, o particular, assim como a administrarão

publica, dovom tor toda a attonrao voltada para essa incomparável for. to do riqueza,

cujo dosonvolvinifiito tom o mais jii-;to direito do exigir dos governos patrióticos o

bom orientados a maior somma de ciudados, aiixilios e solicitude.

Que já se tem feito, no sertão, cm prol da industria pastoril, que ali conta três

séculos do existência, manando recursos abundosos ao thosouro? Preoccupem-se

alguma coisa os governos com a pecuária sertaneja, c os beneficios serJo matliema-

ticos. Somente al:;uma dar.i mósses mais fartas do que a quo so empregar crite-

riosamente, na industria pastoril.

Por iniciativa meramente particular, ri'alizou-sc cm Fortaleza do Salinas,

Minas Geracs, em fevereiro do anno passado, a primeira exposição pecuária no alto

sertio, 500 kiloraetros das ferrovias mais próximas, concorrendo mais de sessenta

expositores, exhibindo mais de mil animaes do superior qualidade.

Esse grandioso e esttipendf) ;ertamen sobrelevou-se a quantos se têm realizado

no Brazil republicano, no< grandes centros, cm que tudo é fácil, tendo a seu favor

o bafejo ofRcial c os cofres públicos.

Ainda por iniciativa particular, cIToctuou-so ha pouco, em Caldeirão, município

de Areia, na Uahia, a primeira feira periódica de gado, com a presença do muitos

compradores e vendedores, e avultado numero de animaes.

Poucos serão sempre os elogios que se tributar aos heróicos fortalezeiíscs pela sua

monumental feira. E lodo o apjio que se prestar aos criadores beneméritos das feiras

ai-ima referiílas, rcsolvcndo-sc assim um magno problema, será justo c abençoarlo.

Sem ruido, sem ostcntaç.ío, confiados orn si mesmos, os sertanejos, dignos dcs-

cendontcs dos sertanislas o bandeiranti3s intrépidos, triumpham invejavclmento c

dao, na actualidade, ensinamentos bcllissimos o proveitosos.

Os municípios norte mineiros, Januaria,Trcmcdal, Rio Panlo, Salinas, Arassuahy,

Crao .Mogol e os do alto sertão bahiano, enchem do boiadas, cavallarias e muladas

a feira de Sant'Anna, Areia o outros entrepostos do commercio do gado na Bahia.

O gado do S. Francisco, Brazilia, Montes Claros, Bocayuva, emlwra derive

algum para o scptontrião, se exporta, na sua grande maioria, actualmente, para o

sul, abastecendo o mercado do Rio de Janeiro.

S. João Baptista, Minas Novas, Pcçanha, Thcophilo Ottoni, fornecem também

multo gado para diversas zonas, o exportam, em alta escala, para o norte o

mcio-dia o toucinho.
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O gado bovino sertanejo, em geral, é representado principalmente pelos caracús,

baios, mestiços, taurinos, malaliar, giiadimá, moclio, jaguanez, variedades e typos

originários das raras portuguezas e ibéricas (gallega, transtagana, alcmtcjana,

algarvia, barrosã, mirandez, etc.}, e das hoUandezas e inglezas (taurina, flamenga,

mocha, etc.) ; do gado de Franra (garonneza, jurássica) e do indiano.

Na região da matta, especialmente na zona de Fortaleza de .Salinas, vô:n-se o

junqueira, o colónia, o zebú, o neilere e mais o simmenthal, o sehwitz u o

durham.

Os bovideos sertanejos são rústicos, altos, sadios, mais ou mínos precoces,

admiráveis para o trabalho, cevaticios e regularmente leiteiros.

Enciintrara-S3, quantiosamente, indivíduos masculinos de mais de um metro e

cincoenta de altura e dois metros de comprimento geral, com um peso morto

superior a 30 arrobas. Os bois emmasculados, creados no trabalho rural, apre-

sentam dimensões extraordinárias e attingem a uma tonelada e mais de peso vivo,

e um rendimento de carne liquida que se estima em mais de !J0 por cento.

As vaccas diariamente produzem cerca de um galão de leite. E no tempo da

mais forte lactarão, quando de Isezerro novo, dão 10, 13 e mais litros do precioso

liquido, que é a base da útil e lucrosa industria dos lacticínios. A riqueza da man-

teiga varia normalmente oiitre quatro a oito por cento.

Os productos lácteos mais communs são o saboroso e tradicional requeijão, cujo

prero médio é 10$ por arroba, e o queijo que se vende entre oS e 8$ a dúzia.

A manteiga fabrica-se em pequena quantidade, para o consumo, nas i.batc-

dciras» de casa. Em Fortaleza de Salinas, Bella Flor e outros pontos, já existem

apparelhos para a fabricação em quantidade exportável desse valioso producto.

Como a preoccupação principal dos criadores é a producção de gado de açougue,

a grande maioria do leite é para os bezerros, que, aleitados á saciedade, adquirem,

no estado adulto, peso vivo muito maior do que aquelles que mamam exigentemente.

Ordinariamente os vitellos sugam todo o leite materno, a não ser uma quadra,

alegre, em que se pegam as vaccas para o amansamento e consequente assignalarão

e ferra dos bezerros, normalmente de dezembro a março.

No tempo da vaccaria no curral, separam-se, durante o dia, depois da orde-

nhação matutina, manualmente leita, os bezerros das vaccas. Aquelles se recolhem

ao mangueiro e estas vão para o campo. E á tarde, com os uberes cheios, voltara

ao redil. E os filhos, na apojadnra deliciosa, mamam á vontade.

O leilc vesperal, desde o tempo dos antigos, pratica seguida até os nossos dias,

é sagrado para os bezerros. Jamais se ordenham as vaccas, senão de manhã.

E a quarta parte do leite matinal se deixa ao terneiro. Pelo que, quando preso

o bezerro tem mais de 60 % , e em libaa-dade todo o leite materno, que ncnluim

alimento pôde substituir. O desmamamento se faz naturalmente.

O caracú, o turino e seus mestiços produzem um leite extremamente rico em

caseína c creme, e superlativamente saboroso e alimentar.

A industria dos lacticínios é, pois, ainda ura tanto elementar. Desde, porém, os

primitivos tempos, sabe-se pela tradição, que o gado productor de leite compartilhou
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da vida "In sertancj'», sorviíulo-lliu do extraurdiíiario auxilio iia aliiiiciita<;ilu. E o

usij do loilo o de seus dorivados, remonta ao tempo heróico dos primeiros eolo-

nizadorcs.

A e\|x»rt;u:.i 1 ,l,is proiliictos lácteos ó commummantc pe(|uena, (juasi milla.

A <'ri;ii;áo do gado \accuiu & a principal hase tia ri'pie/,a de quasi to lus os uiu-

iiiciplos do sertDo.

O prc<;o do gado boiadeifo ó de 25S a 50S, por calieça, na porteiía 'lo curral,

segundo a expi-essao usual, confid-me a zona e a é|KK'a.

V6-S0 quo na primeira Teira mensal do Caldeirão o preço dos lx)VÍnos alii oscillou

entre 53$ a 0.">S, |X)r cahcça, ou seja uma módia de ."lOSOOO.

No tim ili) anuo passado o preço da carne na llaliia regulava 800 réis o kilo-

gramma, Coiii tendência a uma grande alta, pois t|ue, das duas vintenas de milhares

de bois que se soltaram |>ara a engorda nas ferieis largas de Mundn Novo, Oroljó,

Baixa Grande, Capivary u It.iberaba, cerca de seis mil foram clj/.imados pelos

"berne>" c mole>tias infcccio>as, nilo sií fallando no gado de criar das catingas do

1'araguassi'i, Camisão e Feira de Saiil.'Aiina, ipic se computa em três mil, iiIlmm de

ouliv) tanto da zona de Areia e Jeqtiié.

(Jual a providencia que se tomou, entrclant", para a del>ellai;ão de tão

grande mal?

Antonino da Siha Xeres.

O pomar da B:a Scrts— Ferr.air.buco

i;iíectiii'i a compra da minha propriedade denominada Boa .Soilc no anno de

l'JOO, achando-so ella apparclliada para o cultivo da canna de assucar e fabricação

ilestc pelo antigo systeraa, ou archaico.

Não me parecendo conveniente mudar de cultura em virtude dos preços que no

descorniio de 1890— i'.iX), ia alcamiando o assucar, insisto no trato da referida gra-

minn.i, confiante de prósperos resultados. .

Por infelicidade ou felicidade minha, (nem mesmo sei como classificar) irrompeu

nessa mesma éinica a grande baixa no mercado do assucar, a qual, com pequenas

alternativas, vem llagi-llanilo, vai por II longos ânuos, a lavoura assucarcira do

l'!atado do 1'ernambuco, c absorvemlo todos os sons capitães e os seus mais ingentes

esforços.

Ainda assim, durante seis annos, allVontei os rigores da crise no prcsupposto de

<luo melhores dias viriam, compensadores e proJuctivos, sentindo-me, porém, então,

quasi esgotado de recursos e antevendo a minha próxima ruina, alliaiado de toda a

esperança que deve ser a companheira inseparável <lo homem na lucia pela vid:i,

ilescrentc por completo do futuro desta cultura, e não querendo de maneira algnma

ontr.gar-mo ao ostracismo — proiMu"ei, valendo-mo ainda das l>oas energias que mo
soliravam, transpor as dinicuKlados ipie me assediavam, empreíandc>nie, com dedi-

cação, cntirio c- ii(>rtiii.i<i:i a um outro ramo de cultm-a-ailas laranjeiras da llaliía.
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Após um exame detido e circumstanciado de sua plantação, cuidados'que a mesma

exige o do futuro que a aguarda iniciei era 1006 a referida cultura, cora 1.300

plantas.

No segundo anno cultivei maior quantidade e assim succesivamente, até que

finalmente, no anno do 1911, at.tingi um total de 10.500 exemplares de arvores de

tão precioso fnicto.

A primeira proL'ucção foi de, approximadamcnte, 30 milheiros por 1.000 pés.

Graças a minha acuidade de observação desenvolvida pela pratica, tenho conse-

guido dar, por um proceso especial, ás plantas obtidas por enxerto a mesma rusti-

cidade c resistência de vida das que tem erigem por semente, e, combater de modo

efflcaz á gommose.

Dest'arte penso, e com prazer o digo, ser o meu laranjal o mais bello e luxu-

riante que talvez exista em todo o território do Brazil, conforme verifiquei era viagem

que fiz ao sul do Paiz, inclusive a Bahia cujos laranjaes tarabem visitei.

O raou pomar possuo também Uijbridas das differentes espécies de Citrus e

grande variedade de outras fructas como sejam mangueiras das melhores espécies,

sapotis, abacates, cambucás, ameixas de Madagáscar, ameixas silvestres das nossas flo-

restas, fructo qua prima pela sua Ijelleza c paladar assucarado, cajú-manga enxertado

no caju mesti(;o, mangustão e outras muitas, além de 6.000 pés de cacáo e pequena

plantação de baunilha.

Tudo isso, poréiii, representa problemas e mil óbices por mim resolvidos e ven-

cidos, salientando-so, entre outros, a falta absoluta de conhecimentos scientiflcoss

pessoal pratico e habilitado, pragas o doenças varias que devastam todos os centro,

proikictoros.

Felizmente, com íenaci<la(le, tudo liii dominando e espero ver, dentro em breve,

os meus esforços coroados do melhor êxito.

Fazenda da Boa Sorte — Victoria.—Pernambuco, 2S de outubro de 1912— Baí-

tliazav CaualcanU de Albuquerque

.
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A LAVOURA NO ESTRANGEIRO

Incubação artificial de ovos de gallinha

Soljre o interessante assumpto da incubação artificial de ovos de gallinha recebeu

a directoria da SoctedatZc Nacional de Agiicvltura MovmAiiõíis que additaremos ás

que foram publicadas no antei-ior boletim.

Refcrem-se a uma curiosa communicação feita pelo Dr. Bay ao Instituto Egy-

pcio sobre os processos de que os antigos se serviam para essa incubação e que são

ainda observados com incomparável êxito.
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U br. Bay descrevo assim uma Installaçao do fornns para incubarão :

Com(>õe-.so de uma sério cio fornns disptstos om duas fd';iras parallclas e sepa-

radas por um corrodor i-eiilral, tudo abrigado da luz o do sol. Cada forno tem dois

compartimiMitos, um ao i-éz do ch.1o, outro iio andar superior
;
pequenas fi'iiidias

iaterai-s iia^ paredos pormittom que o calor si; dilTunda do um a outro forno.

Em torno da abertura i-entral e na pcripberia ao longo das paredss fuuccionam

os aquecedores.

O andar inferior recebe os ovos no primeiro perioilo da incubaqilo, isto é, durante

us primeiros 10 dias. No segundo periodo slo elles collocados no andar superior,

retirado o fogo nesta occasiio.

Tudo é construído de terra, com oxcliisilo da pedra, pnr aquella s<'.r fraca con-

ductora de calor, [wndo obstáculo .\ sua difTiis.lo tio r.xtorior, quando a temperatura

interna 6 mais elevada que a externa, impedindo também a penetração do calor

siilar, que poderia, elevando o aquecimento do ambiente, compromctter a operação

incubadora.

Começai) os fornos a funccionar no mez de dezembro e funccionam até a pri-

mavera; os primeiros ovos slo collocados nas camarás de números pares e os outros

accumulados no jntervallo, slo distribuídos nos números impares. Na primeira in-

cuhaç.lii sA as camarás de números pares sAo aquecidas; no segundo pcriodu, isto ó, 10

dias depois atea-sc fogo nas camarás impares c supprime-so nas outras, que ent.1o só

recebem calor p<ir irradíaç.'io; a temperatura desce de 41 a 39 e fuialmrnte a

3S,l/2, até o 21» dia.

Essa pratica corresponde a uma observaçiio pli^siologica, pois os ovos téni

necessidade de muíio menos calor no segundo periodo da incubaçilo.

O combustível empregado 6 formado de esterco de camello c outros ariiniaes,

misturado Com palha o sécco ao sol. Foi esse emprego do esterco, ou juiV/e/i, que

Induziu em erro os interpretes dos escriptores antigos, Aristdteles, Antigono, Adriano

8 outros, que afflrmaram usarem as egypcios do calor do esterco para a incubação, o

que siiggeriu Reaumur c outros sábios a tentarem fazer chocar ovos de gallinhas nas

estrumeiras, expciicncias scmprit mallogradas.

Os egypcios empregavam e empregam tal combustível porque ellc queima lenta-

mente, graças á presença dos nitralos contidos no esterco, o que é condiçio indis-

pensável para favorecer a distribuição homogénea do calor.

O Dr. Bay conta a primeira visita que fc!Z a um forno de incubação, no Egypto;

depois do vencer a obstinada relutância do guarda cioso dos segredos profissionaes

dos velhos pr<¥;ess<>s, transmittidos por longa série de gerações, desde a mais remota

antiguidade, conseguiu penetrar no estabelecimento, onde eram incubados muitos

milharias de ovos. O ambiento era irresfiiravel, devido principalmente ás cNhalações

amoniaeae_s ; demais, como se curvasse para observar, foi acommettido de vertigem

causada por densa camada de acido carbónico.

Essís sensai;r>es fizeram-no refleciir e resolver elucidar a questão, renovando

mais tardfl a vis ta aos fornos ineubadores, armado do meios de investigação : um
tubo contendo agua decaiu imi thermometro. Ao cabo da visita verificou que a agua

de cal estava muito sensivelmente túrbida, o que indicava notiivel proporçi\o de acido

carbónico, contido no ar ambiente ; o thermometro accusava 40 3/10.

Com essa observação ccmvenceu-sc de quo a almosphera dos fornos continha

vapores amoníacacs c (ambcm uma zona de acido carbónico.
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Mas, como explicar que a incubação se operava em um meio impróprio á vida ?

Meditando no caso, compreliendeu que, se se produziam nos fornos eflluvios de

acido carlioiíico, correndo o processo da incubação maravilhosamente bem, isso pa-

recia indicar que a presença do tal acido era necessária a tal processo.

E enirou a examinar pacientemente as condições em que as gallinhas chocam os

ovos, vorificandii que ellas os cobrem de maneira tão perfeita que o ar ambiente não

lhes chega sinão filtrado através das peiínas ; ora, os animaes superiores, e parti-

cularmente os gallinaceos, exhalam pela pelle acido carbónico
; portanto, os ovos

chocados sob a gallinha estão em condições idênticas aos inculcados nos fornos

cgypcios: produeção de calor devida ao meio, contendo oxygeneo do exterior, e acido

carbónico da respiração cutânea, ainda que até então nunca se tivesse suspeitado do

papel que na incubação representa esta substancia chimica.

Essa deducção o levou a indagar se na circulação do feto humano e na sua evo-

lução se operam phenomenos idênticos.

A circulação intra-placentaria e as trocas nutritivas, que se operam entre a

mãe e o feto, tem sido objecto ultimamente de numerosos estudos, ainda longe de

conclusões definitivas ; todavia, sabe-se que só as substancias liquidas e gazosas atra-

vessam a placenta ; existe uma verdadeira barreira entre a circulação materna e a

do feto.

A placenta sendo o logar onde se operam as trocas, estas, comtudo, não procedem

por communicação directa do sangue maternal com o do feto, porém unicamente por

phenomenos de endosmoze e de exposmoze, desde que o feto respirou, que a oxyge-

nação se produzio na superfície dos pulmões, a presença do acido carbónico no

sangue arterial desapparece. Sem que se possa explicar por que, se ha de concluir

que o acido carbónico é indispensável á evolução da vida fetal.

O mesmo para os pintos: desde que respiram se apressara em fugir do ambiente

de acido carbónico, que até então era favorável á sua evolução.

Na incubação artificial moderna a grande preoccupacão consiste em conseguir

thermoractros capazes de regularem automaticamente a temperatura e manter-se

essa temiieratura constante, por meio de apparelhos eléctricos aperfeiçoados, que

também absorvem o ar fresco, elevam-lhe a temperatura e eliminam os gazes nocivos

á operação.

Apezar de tantas precauções os resultados práticos são lamentáveis, o rendi-

mento é pequeno, as perdas orçam por .30 ou 40 "/o, os pintos saliem muitas vezes

rachiticos, sendo frequente estragar-se toda a operação por avaria cm alguma das

peças do complicado apparellio, o que jamais acontece no systema i^udinvntar dos

fornos egypcios.

Nestes as perdas não excedem de .') a 4 °
„ e sem apparellios complicados, nem

mesmo o thermometro !

O autor CDnclue allirmando que a presença do acido carbónico é necessária á in-

cubação dos ovos, e concita ao estudo da applicação dos processos egypcios á mo-

derna industria da incubação aiiificial. O ligypto exportou, em 1909, _ cerca de

103.000.OJO de ovos !

Gítilo oiii-ixcú — Veiiilein-je noviUns e nivillias. ~ Irmãos Cnslio —
Estação Santa Helena, lastrada de F(!rro Leopolduia.
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A antísepsia do selo

Um MKt.ivol afrroiiomn iiiirti'-ainerifaii(>, .Mill«iii Wilhiioy, fiiiii-cioiíai-in grailiiailn

(III r)<>|>artaiiien(i>(lu Agríi-ullura dus lislailos I'iii<lu>, alti'aliiu iilliinami^iitii a allcDcAo

publica com a susteiitaç&o obstinada du uma thcoria original relativa á rertilidade

das ti-rras.

Os aiiimaes, raciocina o scicntista indicado, cx|M!llem os resíduos inutiliza<los pcht

organismo o tornados tóxicos ao seu runcciuuamento normal
;
[Kinjue, na liai'iii<'iji,i

da natureza, nilo liAo de os vegetaes estar sujeitos ás mesmas leis ?

Os sores intinitamunte i>cquenos, como as bactérias nitrilicadoras, produzem |)or

cxcre(;Ao o acido nilrico, que nAo seiíilo iieutraiizailo pela cal, a |>otassa etc., nílo

jHHiem operar, (wr se ter convertido o meio eui que se multiplicam em condição

mortal á sua existência.

Por sua vez é sabido que as raízes desprendem certos gazes n<K'ivos, especial-

mente aidiydrido carbónico, prejudicial á sua func<;ão especifica. Haja vista, os ve-

gçtaes languidos, alrophlados que se vêem nas cidades populosas, maltratados pelas

emaiiarries liydrocarburadas dos conductos do gaz da illuminação.

O profesMir Willniey attribue aos processos da lavoura nio só o benéfico elTeito

da penetração do ar no solo arado, porém outro serviço muito mais ellicaz consistente

em descarregal-o dos gazes damninhos que nelle se accumulam.

Isto é o saneamento indispensável da terra vegetal.

l'ondcra que os antigos já tinham a intuição desse preceito, suggerido pela cx-

periáncia.

O escriptor árabe, Ibu el Awarn, rorere que Sólon aconselhava que só se exigisse

á terra uma colheita dedous em dous annos, arandi>se-a, entretanto, varias vezes,

no intcrvallo de descanço, com o fim de a arejar e sanear.

Além da expulsão dos gazes nocivos, dcvc-se attciider a que as raízes constante-

mente abandonam toxinas semclliantes ás ptomainas e a certas toxalbuminas, qiio

si' pnxluzem duraiitt; o |>eriodo da putrefacção das carnes; as raízes envoltas nesses

venenos, acabam invalidando-sc para as suas funcçõcs biológicas, determinando a

morto do vegetal

.

.Não basta a acç;io rertillzadora dos estrumes; todos os terrenos, sustenta Wi-

thney, os (wbres e os ricos, encerram sulTicientes matérias Tertilízantes para custea-

rem abundantes colheitas; as terras tidas como exgottadas são apenas terras enve-

ni-nada-i, intoxicadas ; depurem-iias, arejem-nas, saneein-nas, e não tardarão cm ve-

rificar nellas uma capacidade pniductora imprevista, pois o arroteamento o a estru-

mação purificam as terras c as midíticam, i-liniiiiatido as toxinas, que anteriores

safras deixaram no solo.

Os adubt'» chimicos operam como antis«-ptico3 e contra-venenos.

Kntrc muitas outras provas expcrimcnlaes da sua theoria, o professer cita esta :

fiz semear ile trigo um trecho de OTca, colheu-se boa safra ; a segunda e terceira

colheita accusaram o ompobrccimento da fertilidade, fil-o estrumar regularmente,

mas, pouco ou mesmo nada melhoraram as condiçries do pnxluctividadc ; as safras

accus^ivam até euipobrc<'iuiiuito maior. Comprehendi que o terreno estava entoxicado,

i|uu não era o caso de novos fertilizantes, porém de saiieamenUj ; fiz misturar á terra

3761 4
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uma substancia que nada tem de fertilisante, o pirogallol, mero anfiseptico : eis que

o trigo, novamente semeado, tdmon extraordinário desenvolvimento, dando a

maior de todas as colheitas naquclle tm-reno arrecadadas.

Pude ainda uma vez concluir q\ie a fertilidade do solo decorro muito menos da

sua composição que do seu estado de sanidade chimica.

Plantação de arvores em solos duros

o agrónomo e notável horticultor H. IVI. StringfcUow priTonisa um processo

assas simples para o plantio de arvores em solos endurecidos e, como taes, difflceis

de serem arados : consiste na poda das raizes até duas ou mesmo uma polegada.

Fez experiências era terrenos quasi tão compactos como rocha, desafiando os ara-

dos, e demonstrou por exemplos successivos que, uma vez podadas severamente as

raízes, sem o trabalho do revolvimento do solo, as arvores se desenvolviam admira-

velmente .

Luetou a principio como preconceito dos arboricultores, que sustentavam a neces-

sidade de ser arado profundamente o solo e de se plantarem arvores cora um syste-

ma radicular bastante desenvolvido ; mas a persistência de suas experiências tem

conseguido bater o preconceito.

De uma vez, no Texas, procedeu â plantação de 3.000 pereiras, reduzindo-as a

estacas e cortando as raizes até duas polegadas ; verificou-se, tempos depois, que as

raizes, notavelmente robustecidas, tinham aberto caminho, penetrando cora valentia

no terreno argiloso e duro, melhor do que fariam em solo arado, e não só flrmando-

se nelle contra os ventos mais impetuosos, como fazendo attingir as arvores a um

desenvolvimento precoce e luxuriante.

Esse processo de plantio de arvores em solos duros tem sido preconisado pelo il-

lustre Burbank, autoridade eminente nesses assumptos, não só nos Estados Unidos

como em toda parte.

E' obvio quanto elle facilita a arborisação das cidades e caminhos nos climas

tropicaes e a formação das florestas.

A dynamite na lavoura

Já se está generalisando nos Estados Unidos o emprego da dynamite para arar

os terrenos de plantio. Empregam-na principalmente nos solos endurecidos onde :i

applicação do arado é difíicil c muito cara ; os resultados se teera demonstrado ex-

cellentes.

As experiências teera provado que as explosões da dynaraite realisara o trabalho

com pleno êxito, pulverisando os terrenos mais consistentes.

Muitas fabricas de explosivos já. estão funccionando nas zonas agrícolas, fabri-

cando dynamite exclusivamente para esse raister; uma delias produz c vende mais

de 2.000.000 de kilos por anno !

Abrera-se buracos no solo de cerca de 73 centímetros de profundidade, distantes

entre si de quatro a sete raetros, introduzindo-se era cada um 123 a 2S0 grammas
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cl« cxploiivo ; as pei|ueiias luiiias silo tapadas corii terra huraoJeciJa, pondo-so fogo

nicdiaiito adúquada mocha.

O ciislo (Icsso serviço atliiigo a ItiO oti 200 ri-amos por hcctar, dospeza larga-

nifiUo coin|)eiisada polo augmciito o primor da prudiiccjao.

Até iiii'sinii (los pomares csso processo está sendo applicado com auspiciosos re-

sultados, desde que seja habilmente accommodado á situai^Ao das arvorod.

Acs3cia;ã3 Scientiílca Internacional de Agronomia Colonial

Projecto de iorestiganàD e uDestioDario sobre a ni^o de obra asricola oas colónias e paízes

tnpicaes

t:sTABELE(;ir)0 roR

V. J. Batalha EeÍB, antigo professor de econom'.a e legislação rural e forasteira d:

Instituto de Âgrcnomia e SyWicaltnra ãe Lisloa — Portugal

Decorro proceder em todos os centros de product.ão agricola colonial ou tropical

a uma averiguac.lo sobre as condiçOes do trabalho agricola c da vida dos trabalha-

dores, solicitando-se respostas a om questionário tão completo quanto possível. Só

um tal conjiincto de iiiforniaròcs |)ermittiria chegar a conclusões seguras.

A data mui recente do Congi^esso de 1910, não consente chegar a bom resultado,

antes do mez de maio uma tal itivestiga(;ão ; dever-sc-ia, parece-nos, come(;ar desde

agora, o proseguir depois do encerramento do próximo Congresso, para nâo a publi-

car sin.'io quando todos os documentos essenciaes fossem colhidos.

No cmtanto, e em vista do Congresso, se terá de usar quasi exclusivamente do

feitos adquiridos, o do provocar a redacç o, por relatores nacionacs, de ligeiras me-

morias monoiíraphicas pai'a cada um dos grandes centros de producçio, sobre os

assumptos summariameiite indicados no Quesiionario provisório. Nos paizes possui-

dores de vastas c3lo:iias, ou tendo um território extenso, muitos relatores serio

talvez necessários.

O pi-oblema ila mio do obra agricola nas colónias o paizes tropicaes implica

questões muito complexas de sociologia e economia politica o rural. Para o resolver

si-iontificamente, o conhecimento do numerosos factos que podem ser mais ou menos

analyticamenti! enumerados num questionário, parece ser indispensável.

As infi>rma(;ões abaixo Indicadas, não devem sor investigadas c consideradas

sinilo sob o ponto de vista Ha mão de obra agricola.

Plano (/»? inve»Íujai;ão e primeiro projecto de questionário

1*. Determinarão >\o< gi-andes contris de pro,liic.i;ão agricola nas colónias tropl-

(íaos a estudar. l>racteristlcos geographicos gcracs.

Estes centros s3o :

a) Reglr>es mais ou memvs vastas ?

6) Grupos di; colónias?

c) Simples explorações individuaes mais ou menos isoladas ?
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2°. Deterrainai;ão dos centros de producção industrial, economicamente ligados

aos centros puramente agrícolas ; sua importância. Numero e qualidades dos ope-

rários empregados.

<i) Centros industriaes empregando matérias primas iinmediatamentc fornecidas

pela agricultura.

6) Centros itidus',riaes mais ou menos indi>pendontes das matérias primas agrí-

colas, mas tomando sua mão de obra nas mesmas fontes que Ibrnecem aos centros de

producçrio agrícola.

Sob o ponto de vista de mão de obra, os centros de prbduci;ão agrícola poderão

ser divididos em 12 classes:

SSein tfabalhado.-es/ . c.oí. „.,.„
e.U^nhos - Mão ' •

«"•«"-"-
•

, ,.,„ „„„.ij,,„.deOLm: / Insuiliciento. )

\, dores extranhosA ^
\,

,
A — sem colonos de,

ra<;u branca
_ laliiJade.

I. — Centros de pro-

ducção e de babi-
lai^ão de raças in-

dígenas.
^

-

f
Sem trabalhadoL-es
pxtranbos — Mão'

0. Surticiente.
[

\ 7. Em qua
\ Insufficieiíte. /

10 -Com trabalha- „ ^ , ,
) S. Em qualid.ade.

dores ,.xti-a.ihos.\
''• &"l'e.-abun.]ant...(

„ „„
,

\ ^*"^ ..aos - mao. . ^ jj „u..intijade.
li — Com colonos! de Obra / t «> . /

deraca branca.
'

< Insufficeate,

11. Com trabalha-
dores de outras
raças.

JI.— Centros de pro- í

ducção sem raras J Colonos de raoa)

'"fãZl^
"^^ "') ''"""•''

] i~- Sem trabalh.i-
^''^'"'"s-

' ' dores de outi-as

raças

I

Condições rjeracs, sociacs, aãmbiisIraliiHis c económicas dos centros de producção

— Tendo uma iniluencia mais ou menos directa sobre o estado actual e futuro da

Mão d'Obra Agrícola.

II

Condições nas quaes os Irahalhidores aijricolus vinern c Irabalhnin — O clima.

A alimentação. A nosologia. O consumo do álcool, do opium, do liascliich.

A liabitalldade do paiz por suas differentes raras.

A vida social dos trabalhadores. A familia.

III

Os Irahalhmhres de differentes raças considerados sob o ponto de vista da pro-

ducção. — Actividade ou repugnância ao traballio.

São os Indigonas obrigados por lei a prover a sua subsistência por meio de seu

trabalho ?

São elles olirigados a trabalhar nas grandes explorações pertencentes geral-

mente a homens de raça branca, mesmo quando elles já se occupcm de trabalhos

que asseguram sua subsistência ?

Contracto do trabalho. Como se procura regularizar ahi a ofTerta e a procura ?

Liberdade na escolha das profissões.

Existência de servos ou mesmo ainda de escravos.
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C<)iisc(|ueiieias da aliolir.lo ila sorvidao ou escravatura nos paizos r|uc passaram

por estes dois lados

.

Situarão dos tralialli.fiiiros ti.is ilifTTcntos omprczas.

Qualiilaile >lc iiiAo do nbra, cmilormi! as rai;as, os soxos c a idadu dos trabalha-

dores .

Popularilo jxir classes e raras.

Niiuii-ro dos iralialliadores eiiiprogados.

liiliiii^'ra<;ilo o ciiii;;ra(;io.

Coiilribuli;ÔL"s o Impostos pag.)S pur dilTcroiitos classus du iialiilaiitvs.

IV

l>ccii]mç<io das tcn-iis julos trahatltadorrs, /•spcci-ilmrnli; prlos indiíjeims. —
O lisUiilo ou governo colonial se consideram proprietários do tidas as torras do

paiz ou da colónia, ou pelo menos daqucllas (pie n^o estão em exploração actual,

ou, ao contrario, o governo reconhece aos indígenas a propriedade de tolos os ter-

renos a explorar.

Dio-se, alugam-so, ou vendem-se as teiras aos colonos e ituligenas, o un> que

coníliçòes ?

Itisliluiçfícs para facilitar a prodiicrão e proteger os trabalhadores. — Organizariío

da adminístraçilo colonial, sob o ponto do vista da protcceilo, daeducarão e da

clvilisdi;,'lo dss difTerentes raras de trabalhadores.

Instituições para dar aos tral)alliadores meios de trabalho ; instituii;õcs de renda

de dinheiro, de coUocarão, de 3cguran(;a e de assistência para os trabalhadores e

suas familias.

VI

l-àii;ajamcnto de trabalhadores.

Moios de contrar-to. Escriptorios c agencias.

Ac<;í1o das aiit')ridades.

Papel dos chefes indi^cnas.

Oontrarto. Leis. Liberdade. IntervcnrJo das .iiitoriíladcs.

Os trabalhadore.s contrariados teein uma coinpreliensío perfeita dos sous resiic-

ctivos OHitrati»?

Os trabalhadores contractados sabem onde vão trabalhar, que espécie ile traba-

lho vilo fazer, que salário vilo ;;anhar, que utiliilaili; reprcsentji e^te salário, que

punirão solTrer.lo si não cinnprirem sous contractos ; em que condic;õos serão trans-

portaitos a seus centros de trabalho, como paderão voltar a seus paizes, que meios

de protecção a» leis lhes concede cm face do seus empreiteiros ?

Direito C"icrcitivo e penal applicado á ruptura dos cimtractos de trabalho pelos

trabalhailores ou pelos patrõjs.

Systema de rcmuncraçilo do trabalho. Salário. Participação dos bcnelicíos.

Taxa dos salários conforme as proilucçõos, o género d« trabalho, a raç^i, a

idade 1! o sexo<liis irabalhadore-.

Kmpreeo dos salário» pelos trabalhailores
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VII

Estudo especial dos centros de habitação, podendo fornecer trabalhadores.

Funcçâo dos governos locaes, dos chefes indígenas, etc, no engajamento e tran-

sporte dos trabalhadores.

O engajamento ou perda de emprego dos trabalhadores podem trazer prejuízo á

população, á agricultura, ou mesmo á vida social das localidades de onde elles sJo

transportados ?

Condições de transporte até os centros de producçilo.

CondiçTies da renovaçfio dos contractos e da volta dos trabalhadores ao seu paiz

de origem.

O conhecimento das condições nas quaes os operários voltam a seu paiz de

origem implica seus compatriotas a se engajarem, livremente 7

VIII

Mão de obra empregada pela administração publica.

Mâo de obra militar.

Mão de obra penal.

IX

A existência do uso e leis actuaes, nunca provocou qualquer resistência ou grave

de parte dos povos indígenas 1

No caso affirmativo, como se suggere que sejam modificados ?

Bibliograplda e litteratura

.

Obras, memorias, artigos sobre Iodas as questões do presente plano de invenção,

conhecidos do relator, em suas applicaçõcs ao paiz estudado. Seus títulos exactos,

lugares de publicação e de venda.

Todas as outras questões ou informações interessando o assumpto desta investi-

gação, mas não formulados explicitamente ao questionário, deverão ahi ser accres-

centadas.

Conclusões, deduzidas pelo relator, dos dados recolhidos em cada monograpliia.

Para o Escriptorio Internacional

O presidente em exercido : O secretario perpetuo :

Vísto,

J. L. DE LANESSAff F. ÍIeIN

Endereçar todas as communicações ou respostas ao secretario perpetuo do Es-

criptorio Internacional da Associação.

PROFESSOR HEIN, 34, Tua Hamclin, Paris ( XVI ).

Gra,d.o Caracii — Vendem-se novilhos e novilhas.— Irmãos Castro

Estação Santa Helena, E. de Ferro Leopoldina.
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RELATIVO AOS

Factores esseselasa da osolimação do gado earopon nos palzes qaontes

roR

ST. SrOCíMAH. E. MEdLEMAtí. P. DECBAMBRE,

Ch«f0 Ja Uopartt';io Vctarinaria Veteriníirio do Re^iin'^nto no Profo^^r dn KacoU naciou&l da

do D«p:irlamonto d<9 Agrical-

tura e ros?.i.*iafl do la^^la-

torra, antigo Cirurgião — V»-

terinart>chere noTmnsTaal.

Ezs.-cito 'miga, Professor d\

Bscola dft Ouof.*a, Kncar.*»-

gado do Cooforonciaa nn Mv
cola d« Nfedíctna tropical de

Bruxollas, antigo Vul«rinario

do Balado indapendonta do
Congo.

A:^ricultura do Grignon e da

Eacola nacional Vetorinaria

do Alforc, om Franga,

^V. o Meio.
B. Os Ajlilllil^H iiiipot-ttKloiil.

A. O MEIO.

FACTuni.s MKTEORicos i: CLIMATÉRICOS : S<íus elTeitos sobre as funcções principaes.

No ostado de menor resistência que a acclima(;lo produz nos aniraaes, quaes os

elíeitos desses factores sobn^ as fnnojões de reproJiic<;ao?

Factores biológicos. A Flora nas suas relarôe^ com a alimentação dos animacs.

— Influencia do factor Alimentarão.

A Fauna nas suas rclarôes com as doen<;as enzooticas.

Deverão considcrar-sc as doon(;as epizooticas (pastourelloses, pyroplasmoses, try-

panosomiases. . .) como um dos factores esscnciaos da acclimacão, — ou como um dos

factores da dilTiruldadc d'' introducrAo do Gado europeu nos paizes quentes?

B. OS ANI.MAES IMCOUTADOS.

Condirue$ a que elles devem satisfazer :

1. E'poca mais cunvi:iii«nlo para a imiwrtaçao.

2. Pai/ de origem dos animaus importados.

3. EIscolha das raças : ra<;as melhoradas ou raças rústicas.

4. Escolha dos individues. Edade. Deverão introdiizir-se novos ou j;l aduKos?

Estado de gordura. Estatura (Proporcionalidade entre a dos sementaes machos e a

das ft'm'>as indígenas).

Acelimação mais ou menos rnpidn e completa das raças europeas : Bremplos.

Observaçôos e notas complementares.

G)nclusr>es

.

Em nome da .Mesa da .Usociaçào Scicntifica Internacional d'Agronomia Colonial.

Vbto :

O Presidente, O Secretario perpetuo,

J. I,. ni La.iessa». F. Heiii.
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NOTieiT^RIO

Confereiioiíi — No salão das conferencias do Museu Commercial do Rio

de Janeiro, sob a presidência do Sr. Dr. Cândido Mendes de Almeida, reuniu-se uma

selecla coacuiTencia, afim de ouvir o Si-, António Prunóra que se propuzera dizer

algo sohve producção, commercio e industria da cortiça.

Apresentando o orador ao auditório, o Sr. Cândido Mendes de Almeida, antes

de conceder-llie a palavra, elogiou o assumpto que ia ser tratado, dizendo constituir

uma riqueza nacional e de grande interesse para a industria estrangeira.

Num oxordio o Sr. Prunéra lamentou a enfermidade da esposa do Sr. Pedro de

Toledo, Ministro da Agricultura, que o privou de assistir áquelle acto, e bem assim

não se poder exprimir sinão em hespanhol

.

Entrando no assumpto de sua conferencia, o Sr. António Prunéra encareceu a

importância da cortiça na Europa, salientando o papel da Hespanha, Portugal, Ar-

gélia, Marrocos, e analysou a sua fabricação na Allemanha. Em seguida tratou deia-

lliadameiíte das industrias que delia se derivavam, e de seus similares ; historiou os

estudos que elle, o conferente, fez no Brazil, apresentando matérias ])riraas ;
paten-

teou a superioridade da cortiça brazileira sobre a estrangeira ; mostrou a conve-

niência da suliilituição da borracha pela cortiça ; e, finalmente, apresentou dados

estatísticos da exportação da Amer.ca do Sul e da Central.

Ao terminar, o orador foi muito applaudido pelo auditório e o Dr. Cândido Men-

des de Almeida, encerrando o acto que com satisfação presidira, enalteceu o tra-

balho do Sr. Prunéra e agradeceu o comparecimento do auditório que se compunha

dos Srs. : Dr. .Mathias Alonso Criado, delegado do Equador ao Congresso de Juris-

consultos ; D. José M. Alarém, cônsul de Hespanha; coinui:i ndaute S. Canvenero,

addido militar de S. M. Catholica ; Dr. José Chermont de Brito, representando o

Sr. Min stro da Viação ; Dr. Gama Cerqueira, pelo Sr. M nistro da Agricultura
;

capitão Michele Oro, ajudante de ordens do Sr. commandante Superior da Guarda

Nacional ; Fernão Botto Machado, cônsul geral de Portugal ; Luiz Bans Carlionell,

chanceller do Consulado Hespanhol ; commandante Luiz Gomes, J. A. Costa Pinto

secretario geral do Centro Industrial, por si e pelo Dr. Jorge Street ; Manuel José

dos Santos, F. M. de Araújo Júnior, .A. Petra, pela Sociedade Nacional de Agri-

cultura, Ernesto Pedrosa, J. de Azevedo Júnior, Gastão Mendes da Costa, José A.

Velloso, A. Távora, Arthur Valle y Portas, NVilliam Coelho de Souza, da Inspector;a

Agrícola do Maranhão ; António da Silva Couto, engenheiro Raul dos Santos, Cicero

Cunha, Waldemar do Rego Raposa, José Fernandes, Gal)riel Salgado, António Fer-

nandes, A. Bigio, Lúcio da Silva Leite, Annibal S. Alvarenga, José Rodrigues do

Carvalho, Edmundo F. de Seixas, Jayme Lessa Silve ra Caldeira, Dr. Joaquim Fi-

gueira de Mello, Manoel Ferreira Lucena, António Augusto Trouf, Américo Fer-

reira Rocha, José Alexandre Teixeira, etc, etc.

Gado eai*a.eii — Vendem-sc novilhos e novilhas — Irmãos Castro —
Estação Santa Helena, E. de Ferro Leopoldina.
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1<>* l''.xii<»-<i<;r»«» «lo «•jtn.nrios — RcaIizoii-s<3 im lx>«)iio Flora e Di.in:i,

III) janliiii (la Piara d.i Aci-laiiia<;."ii>, goiítilmontií wídicJo á S<XM(jilado Expositora do

Canários, fuiniaita em outubro de l'.>03, a 10* Exposii;ilo do canários nacionacs, cuja

(•oinnii><Ao coiii(«>sla diH Srs. Braulii) MartiiK, Dr. Apriçio A. dn Carvalho, António

Joai|iiiin Canário, José l'ititij Cariieiívi i; TliiiHÍoro L. do A'jrtía S«briidio, proc<;<loiido

o jul^ami-nti), rcsMveu conforir m«Mlallias de ouro aos seguintes canários : « Aulus »,

macho do còr gDinmail.i, nascido cni '2H de outubro do 1911, do propriedade do

Sr. Adalberto il: Andrade ; " Margot <, feiíiòa di; còr geminada, nasi-ida cm 29 de

dcicombro do 1911, do propriedade do Sr. Caetano dos Santos ; «Galion d'Or», macho,

còr liinoada, nascido a 4 do do/ombro do 1911, do propriedade do criador António

l-'eiri'ira Diis ; o Pérola >• feinea de còr limoada pintada, nascida a 30 de dezembro

de 1911, de propriedade do Sr. .Manoel J. F. da llocha.

Conccderam-so medalhas de |>rata aos canários: « Siiuoritam », de Aiilonio Fer-

reira Dias ; i< .Maestro », do mesmo criador ; " Elisah », do Alljerto do Andrade
;

" Thais >', do mesmo criador ;
n Paulista •, cio Dr. Torres Tibasy ;

'i Thoedo ", d<5

FuMiiiio Barlxjsa ;
< Talismaii ", <le .M. J. Ferreira da Rot'ha ; « Violeta ", de Joa-

quim Dias Tavares ;
.i Mulata ", do Dr. Torres Tibagy ; « CoUcira », de Adalberto

de .\ndrade ; e " .Sjbilla " ilo mi'sino criador.

Foram concetlidas medalhas de Ijroiize aos canários : <( Nympha », « Bahia > o

>< Boi do rOr '

Os demais não foram contemplados embora fossem dignos de premio, pois nada

devem aos canários francezes.

Ouctufíi líu rlmiili.—Foi, grai;as aoscu inolvidável c.v-prosidente, Dr. Woii-

coslio lli-llo, nome p^r muiios motivos estimado, que ha tros annos, mais ou menos,

quando nos Estados Unidos se annunciava o êxito do Cactus Burbank — variedade

obtida sem espinhos — conseguiu, com o máximo emixinho, esta sociedade, iwr inter-

médio do cônsul brasil(!Íro em New York, espécimens das variedades forrageiras o

friictiferas; gra<;a3 a cllc, a Sociedade Nacional de Agricultura teve ha dias a enorme

satisfação de fornecer ao Ministario da .Vgricultura, para distribuição gratuita aos

agricultores, 3.837 mudas das variedades que possuo cquc são com carinho cultivadas

no Horto da Ponha.

.\ttcndendo também ao pedido da sua co-irmã, a Sociedade Paulista de .Vgri-

cultura a olla remeteu 32 palmas dessa preciosa planta que medra cora facilidade,

mesmo nas regiões assola<las (K-las seccas e fornece aos animaos uma óptima

forragiíin, servindo até do alimentação para o homem.
A Sociedade no intuito de prestar á agricultura o seu concurso, promoveu a im-

portação da magnifica forrairom, >', i'spalhaudi)-a por t<jdo o paiz, aconselha a

quantos a receberem o ina.ximo cuidado no seu cultivo.

O ik<>% <> prutlio — Em sessão do Dire<'toria da Sociedade .Nacional do

Agricultura, presidida peloExm. Sr. Dr. Lauro .Muller, foi acceita a proposta dos

constructorcs M. Relwcchi & C. para a reconstrucçAo do prédio n. 15 da rua

l'riniciro de .Março, onde ser.í installada a sua séilc.

370t &
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Procedendo desse modo, a Directoria da sociedade utiliza-se do seu património,

que é constituído de apólices da divida publica, e visa melliorar a installação dos

seus serviços actuaes e ató mesmo dos que vae crear.

Hog'-cliolei*í». ou. batecleifii — O Sr. Elpidio Gonçalves da Gosta,

sócio da Sociedade Nacional de Agricultura, residente na Estação João Pinheiro, Es-

trada de Ferro Oeste de Minas, Estado de Minas Geraes, solicitou da mesma ia-

strucções sobre o tratamento e irradiação da peste denominada <i batedeira >> que em
sua propriedade rural tem dizimado grande parte da criação suina.

A Directoria da Sociedade, satisfazendo o pedido de seu associado, offlciou nesse

sentido ao Director Geral do Serviço de Veterinária do Ministério da Agricultura
;

obtendo a resposta que abaixo publicamos para conhecimento dos interessados.

Cópia — Secção Technica — Directoria Geral do Serviço de Veterinária era H
julho de 1912.

Sr. Dr. Director do Serviço de Veterinária — Informando a carta do Sr. Elpidio

Gonçalves da Costa, datada- de 18 do raez passado, que solicita a indicação do re-

médio efficaz para preservar e curar a peste « batedeira » em leitões do três a seis me-

zes, diremos que a moléstia vulgarmente chamada " batedeira » estava sendo estu-

dada no Posto Veterinário de Bello Horizonte e que, por isso, esperávamos o resul-

tado das pesquizas bacteriológicas, afim de darimis resposta satisfatória. Está agora

verificado que a peste « batedeira» é chamada Hoiy-c/io/ei-íi ou pesíe siuíía, moléstia

contagiosa de natureza microbiana. Os doentes pelas suas dejecções ou expectora-

ções contaminam os alimentos, o pavimento das pocilgas, os curraes.

O virus, nas pocilgas, é conservado pelos aniraaes apparentemente curados ou

pelos atacados da forma benigna e chronica do mal. As aguas, as forragens, o es-

terco, os utensílios, as pessoas provenientes de um logar infeccionado, são ca-

pazes de contaminar animaes sãos. São atacados de preferencia os aniiiiaes novos,

mas 03 animaes adultos não estão completamente immunes. A alimentação Insuffl-

cíente e defeituosa e a mâ hygíene são causas predisponentes.

O tratamento curativo é contra-indicado, pois os animaes doentes constituem pe-

rigo permanente para os leitões sãos. E' indispensável isolar os aniraaes suspeitos e

sacrifical-os logo que os symptoraas estiverem bem caracterizados.

Os porcos sãos que tiverem sido expostos à contaminação devera ser isolados e

repartidos em lutes para mais fácil observação. Os cadáveres dos animaes mortos ou

sacrificados devem ser profundamente enterrados ou, de preferencia, queimados.

Os curraes e pocilgas contaminados serão desinfectados com solução antíseptica forte :

sulfato de cobre, creolina, lysol, formol, etc, de 3 a 5> % e sempre conservados

limpos.

Prohibíi'-SG-ha a entrada nos curraes e pocilgas a todo o animal estranho de que

se suspeita, ou a toda a pessoa que tratar de animaes doentes.

Sendo agora conhecida a causa especifica da peste « batedeira », contamos muito

breve poder fornecer a necessária vaceinação ou a serum-vaccinação preventiva.

Saúde e fraternidade.— Charles Conreur,
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l<^olix. iiii<-iit I i\ .1 — A iiiipurtaolu nssociaç&u Drazil Lniul Catlle mui

l'iii:kiitij Coiiipuiiy, ui'i;.iiii/..iil.i poios iiiliMligCiitos u i>|)í!rusiis iiiiluslna<;s IVrcival

Fari|>ihai' o i^arlus ilu Saiii|iaiu, prusiaiKi') um iiiiistimavel sorvi(;o ao ])aiz, Tu/ ch<.'gar

a Taraiiaguá cm 3U do juiibn, 320 lúums o OOU novilhos da raija Ilcrcrord, puro

^anguo, importados diivclami-iilu de Toxas iio intuito de uvilar, tanto quanto pos-

siviíi, a U-rrivcl pcsU; ilciiominada TiisUzn, quu si; traiismitto pelo i.'arrapato C

dizima graiido parto lUn aiiimaos |>or nós imporladus.

L&ses animaes, quu vieram cm va|K>r cspirialmcuic fretado, Toram aeompaiihadoâ

do 21) outros da rara eavallar.

Chagados a l'araiia!;iiá, seguiram immediatamoiito cm trem expnisso para

Matto lirosso, no municipio de Sant'Aiina ila Parnahyba, limitrophe com o E^stado do

S. Paulii, onde a Companhia possue cíirca ile 300 léguas do campos de óptima

qualidade.

Bssu fuitn da Brazil Ltind Cnttlc and Piickiwj Comp., que nós applaudiraos com
sinccridadií, importa um extraordinário desenvolvimento para o pai/ o um auxilio

incalculável aos criadores, que com racilidadc c economia poderilo adquirir os me-
lhores roproductores.

r>oeilv** <1«''^ Iíimn.joii-ii« — O Sr. ílregorii) Bondur, do Instituto

Agroiioiuio" de Campinas, estiKlarido a enfermidade mais frequento dos nossos po-

mares, segundo a opinião do mesmo autor, c <lenuminada suiontilicamcnlc llipochnm

UicMtanus, assim a descreve:

<< Apresenta-se com a apparencia de manchas, ou mais exactamente, asseme-

Iha-se a um envoltório de cór aiuarello-rniva ou pardo-ainarellada, de I a 2 mm.
do espessura. Taes manchas ou envoltórios apoderam-se dos troncos ou dos ramos o

se destacam tiotavclmente pela sua coloração e aspecto. »

" O «'Ogume lo começa por formar na casca pequena mancha, que vac aiigraon-

tando gradativamente até invailir lodo o tronco, abi-angendo-lhe ambas as extrcmi-

daides.»

" Essas manchas que, ás vozes, nSo toem mais de 10 ou 20 centímetros de com
primento, n.V) se sujeiUim a limites invariáveis nem quanto ás suas dimensões nem
com relai;&o á forma.»

» O fungo ó essencialmente parasita e desenvolve-se á custa dos tecidos vivos da

planta, cuja seiva é lambem por elle sugada.»

" O exame microscópico demonstra que a camada do cogumelo constitue-se do

filamentos finos, incolores quando novos e anurello-escuros quando velhos.

" Taes filamentos (micelio) penetram nos tecidos das plantas, nas cellulas, na

parte lenhosa e vSo até aos canaes.»

" Dahi as alt<'rarOes profundas que soffrem as plantas, cujos canaes se obstruem

e desorganiza a livro eirculaçSo da seiva. O ramo superior ao fungo raòrrc pouco de-

pois. Aquellc, o fungo, mídtiplica-se assombrosamente, produzindo germens microscó-

pios sporosos."

" O vento, a chuva e os insectos propagam facilmente os germens da enfermi-

dade primitiva, o que constituc serio perigo, pois assim poderilo ser atacadas todas

as arvores <le um pomar.»

O fungo referido encontra-so frequentemente nas arvores do mallo.
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Quanto ao tratamento dá o iliustre scientista os seguintes conselhos:

<' O melhor modo de evitar-se a propagação desta moléstia é cortar todos os ra-

mos atacados pelo fungo e queimal-os. Nos ramos importantes e no tronco é conve-

niente applicar-se o seguinte tratamento: climine-se o fungo com uma faca, sem pre-

judicar muilo a casca, e faça-se em seguida applicação de caldi bonlalcza neutrali-

zada a 7 por cento, ou lave-se a parte em que estava o fungo com uma solução de

10 a dS porcento de carliolineum solúvel.»

O autor lembra ainda que os fungos não destruidor poJerão facilmjute trans-

mittir a moléstia a outras plantas.

A. líívoliiviio -^jL;"i'i<-'ol!i — Não deixaronijs passar sjui u ii regisin ospe-

cial o terceiro anniversario da nossa brilliaiite e coiircitaada coUoga oA Evolução

Agrícola,» de S. Paulo, cuja existência útil e fecunda se deve á direcção criteriosa

de Mr. Goges Liou auxiliado, dentre outros, polo Dr. Gustavo D'Utra, competente

director techinico dessa revista.

A' illustrada collega os nossos vtitos de prosjieridades.

j\. defesa tlii l>i>r'ra,oli.ix — Commissão Oswaldo Giiuz — Partiu desta

capital em dias de setembro, com destino ao Amazonas, uma commissão cujo fim

principal é determinar as condições raedico-sinitarias e organizar os serviços pro-

lihylaticos que ali devem ser adoptados.

Dessa commissão fazem parle os Drs. Carlos Chagas, cujo nome é hoje univer-

salmente conhecido pelo serviço que prestou á medicina estudando a moléstia a que

deu o seu nome ; António Pacheco Leão que exerceu competentemente o cargo de

director da Saúde Publica e do Serviço de Pi'ophylaxia da Felire Amarella, occupando

actualmente uma importante cadeira da Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Na

Sociedade Nacional de Agricultura, onde desempenhou com critério as funcções de

presidente, interinamente, elle pertence hoje ao coinellio superior. Faz parte taui-

bem dessa commissão o Sr. Dr. João Pedrosa Barreto de Albuquerque, secretario

geral do director da Saúde Publica e ex-director da Prophylaxia da Febre Amarella

no Estado do Pará .

Esse serviço prestado aos Estados do Norte e que se deve á operosidade do

Dr. Pedro ile Toledo, Ministro da Agricultura, Ibi em boa hora confiado a essa com-

missão que leva em vista classificar methodicamente as doenças daquellas regiões,

segundo os caracteres distiiictivos ile caila espécie, e organizares planos prophylaticos

que serão fornecidos á Superintendência da Defesa da Borracha, á qual cabe api)li-

cal-os, escolhendo os locaes apropriados jiara a installação de hospitaes.

Grado oai*acil — Vendem-so novilhos e novilhas. — l/zííãt)» Castro

Estação Santa Helena, E. de Ferro Leopoldina.
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r>r. 'l^ln^oiloi-o I*ofl€«»lt — Em sessJo ordinária da Si)cicilado Na-

cional do Agricultura, realizada oin 23 do setembro, a Directoria resolveu ins<M'ir

t<m acta a scifulntc mi)i;.1o assignaila p^lo diroctiir Dr. J. R. Monteiro da Silva :

" Tendo r.illocido o Dr. Tlieixloro iVckolt, <om|)are<i ao seu enierro, ropreson-

tando a Sociedade Nacional de Agricultura, de que o morto era sócio illustro.

O Dr. Theoiloro l'cck')lt n.lo foi um homem vulgar ; era um sábio no conceito

<lo tiMJos os sábios lio mundo.

Os seus trabalhos sobro a 1'lora Braxiieira slo provas doeum3ntae^ de seu

m^ivcimento como botânico e chimico, tendo analysaclo paramaLs de seis mil plantiis

mediciuaes e feculentas. De collab jraçílo com s;!u digiKj o illustre lillio pharmaceutico

Ijust IVO IVckolt escreveu a " Historia das Plantas Mediuinaes úteis ao Rra/il >, om
sete fascicidos.

Chegando ainda mo4;o ao Bra/il, como uorrospondonte de Frederico De Martins,

arpii assentou a sua tenda de tr.ili.iliio, ib onde ninica mais sahiu, elevando bem

alio o nome do nosso caro llrazil no estrangeiro.

O seu nome deve ser acatado por todos os brazileiros como um beiícmeiúto cpio

ilovassou os segredos das selvas, arreca<lando da obscuridade milhares de plantas

para os duminios da S(.'ieiicia.

• > ISrazil era sua sei;unda pátria, a quem elle dedicava o amor mais acendrado.

Ú seu nome era tíio venerado na liluropa, sobretudo na Allcmanba, sua pátria,

que muitos ailmirailorcs lho oflereceram um esplendido álbum, com estampas ile

algumas plantas que elle estudou gravadas na capa, com pliotographias da cidaile

de seu nascimento, da casa paterna, universidaJc onde estudou, ctc; com as assi-

gnaluras em autographos dos homens mais notáveis na chimica o na botânica, como
premio do seus trabalhos imp irtaiiiissinios.

E o seu mérito não se limitou á sua imlividualidadc, continua nos seus filhos,

tixios disiinetos c illustres, aos quaes elle soube dar um preparo solido o um exemplo

lio virtude e opemsidade.

1'ei^ lan<;ar na acta um voto do pezar pelo falleeimentode tio illustre consócio."

Xovo «ofio — Satisfazenilo o justo reclamo do Sr. .Vicohio José Debbôno,

addiílo i\ Agencia Diplomática do Brazil no Egypto, e devotado amigo tia SiKMedade

Nacional de Agricultura, a Directoria dessa casa dclLterou conferir-lhe o titulo do

s<N-io correspondente, julgando desse mudo retriljuir os valiosos serviços que esse

illustre senhor lhe tem prestado.

Assim procedeu a Dirix-toria <la Saciedade depois de ouvira opinião do um ilos

seus m') nbros, o Dr. Victor Leivas, que salientou os serviços que o nobre cons<x;io

vem prestando, já executando as encommendas qu?. lhe são feitas, já ministrando

ÍMloruiaç4'i(>s prei-isas como as qu • em sua idlima caria colhemos sobre a agricultura

n I l^íypto. Além «lasses informes que mídto agradecemos, o Sr. Dcbbané, no íiituiio

de m.ijs ntil se tornar á Sociedadp, jmitou á sua carta um artigo de Sébouh Sléplia-

nian sibre a cultura do algo Ião u.i Turquia, publicado num jornal do Cairo.

A Lavoura salisfeila regista mais esse acto de justiça da Direcinria da SiK'ieíi.iile,

lie que foi alvo 1) Illustre Sr. NicolAo Debbanó.
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• Dsfesa económica da borracha

REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO N. 9.521

Art. 1". As medidas e serviços oreados pela lei n. 2.5i3 A, de 5 de janeiro

do corrente anno, para a defesa económica da borracha, tôm por fim :

I. A animação á industria extractiva e á cultura das principaes arvores pro-

ductoras de borraclia
;

II. A creaç5.o das industrias de refinarão o de fabricação de arlefactos de

borraclia

;

III. A assistência aos immigrantes, nacionaes e estrangeiros recem-chegados c

aos trabalhadores já estabelecidos no valle do Amazonas
;

IV. Facilitar os transportes e diminuir o seu custo no valle do Amazonas
;

7. Crear centros productores de géneros alimentícios no valle do Amazonas

;

VI. Discriminar e legalizar as pos-ses das terras no Território Federal do Acre
;

Vil. Realizar exposições triennaes no Rio de Janeiro, abrangendo tudo que se

relacione com a industria nacional da borracha ;

VIII. Permittir accôrdos cora os Estados productores de borracha seringa para

a diminuição dos impostos do exportação c protecção e amparo ao commercio da

borracha
;

Paragrapho único. Serão objecto de providencias em separado as medidas

referentes ao n. VIII e de regulamentos especiaes, que serão opportunamente publi-

cados, as referentes ao n. VI e aparte do n. IV que diz respeito á revisão e conso-

lidação dos regulamentos da marinha mercante de cabotagem.

Titulo t

Das medidas de auimação á industria extractiva e á cultura das principaes

arvores productoras de borracha

CAPITULO I

DA REDUCÇÍO DO CUSTO DOS UTENSÍLIOS E MATERIAES EMPREGADOS NA EXPLORAçAO DA

INIUSTRIA DA BORRACHA

Art. 2°. São livres de quaesquer impostos de importação, inclusive os de expe-

diente, OS utensílios e materíaes constantes da relação annexa a este regulamento,

quando destinados á cultura da seringueira, do caucho, da uianiçoba e da manga-

beíra e á colheita e beneflciaraeiíto da bjrracha extrahida dessas arvores, quer se

trate de exploração puramente extractiva, quer de exploração pela cultura.

Paragrapho único. Gosarão de i lentica isenção de impostos os utensílios, mato-

riaes e machinismos que, na vigência do regimen estabelecido neste regulamento,

venham a ser descobertos ou inventados coin applicação especial á industria da

borracha.
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Art. 3.* A b!oii(;&o sor4 noncodida mediante procosso rapido, pelos inspectores

das alfandegas, aos qiiaes os pretendentes devor.lo rcquorol-a, Juntando todos ou

siimonto its quo forem nn<;ossarlos, conforme o sou raso, dos documentos seguintes :

1°, ultimo recilH) do imposto do prolíssõfS da munifipalidade c)u prefeitura a

cuja jurisdicçao pertcncr, pelo qual sd prove quo o r^quorente lixplora em pro-

priedade sua ou arrendada a industria extractiva ou a da cultura da borraclia ou

aiiid.i (|U.i é ii)mmorcianto i'3tal)í'|i'(Mdo com casa avia lora do géneros para sorin-

gnoiro^, quando se tratar de ol)je<'tos i-onstantes do primeiro grupo

;

Hf, attos(ado da municipaliiliileou prefeitura a luja jurisdio-ao pertenc";r, de

que o pretendente ijos^^ui! torras apropriadas o vae effeftivamonto emprehendor a

cultura lio qualqu 'r das arvores acima citadas e benoficiamento da respectiva boi-

rach.i ovi i'i'ipi;i autbentica do coni-essJo especial para estos lins quo porventura tenha

obtido do Ministério da Agricultura, no uaso de se tratar também do objectos con-

stantes do segoiido, (lo tcrroiro e ilo quarto gruixi

;

3°, mlaçAo riotalhada da espécie o da quanti<lade dos objectos ou materiaes quo

precba im|>ortar ou, si imp<irtou, que precisa despachar.

Paragraplio uiiii-o. Ficará o importador em todo tempo responsável
,
perante

fisco pelos aliusos que houver commottido.

Art. 4." Nào gosará da iseni;Âo dos impostos referidos o producto, liroga ou

ol)je.ir> ipio tiver similar produzido no paiz, (piaiido o custo desto no mercado em

quo tiver de ser adquirido fòr igual ao da mercadoria imp<irtada dimiiiuidú do valor

dos impost/w que a mesma teria de pagar nas alfandegas.

CAPITULO 11

DOS rnKMios FM DtnnGrao aos ouiTivADones das prixcipabs arvores pnoouCTonAS ne

BOnRACHA

Art. 5." A todo aquelln quo fizer cultura inteiramente nova [de seringueira, de

caucho, de manii;oba ou de mansabeira, ou o replaiitio de seringaes, mani(;obaos,

cauchae< ou mangabaes nativos, serilo concedidos, no primeiro caso e por grupo de

12 hectares, os prémios do 2:S0OS quando se tratar do serin;;ueira, 1:500S quando

8<! tratar de c^iucho ou de maniçoba e 900S quando se tratar de mangabeira e no

segundo CASO e por grupo do 25 hectires : 2:00ilS quando so tratar ile serinsaes,

1:0005 quando so tratar do cauchaes ou maiii<^t>.ios e TiOS quando se irritar de

mangabaes, desde quo obsorve as seguiutas condições :

1*. Enviar previamente ao Ministério da Agricultura a planta da propricdado

em que pret''udo faz''r ai-ultiira, i-om indicarAo da respectiva área, dos cursos do

agua navegáveis por vapores, por lanchas ou sttmontc por canoas e do caminho de

ai-cosso da sôde ao porto (fluvial ou marítimo) ou A estação do estrada do ferro mais

próxima, mencionada a roíp<»ctiva distancia, caso a propriedade S3 ache situada no

interior.

.K planti s»!rá acompanhada de um memorial descriptivo com informarõ,>s t;1o

detalhnilas quanto possível sobrií a natureza das terras e sua aptiil.lo para a culttn'a

principal I' para as qui- lhe piwsam si'r vant.iJo<am !nt<^ subsidiarias : a producrAo

rio Ixjrrachi nos últimos tros anno^, caso s<! trate do propriedade em cxploraç.lo :
o

sobro as respectivas condiqTics de salubridade.
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2.» Declarar si é cultura nova ou replantio que se propõe a fazer c no segumlo

caso o numero de arvores em exploração que a propriedade já, tem.

3." Quando a cultura fòr de seringueiras, declarar si pretende ou não fazer cul-

turas parallelas, especificando qual ou quaes e se occuparão o terreno das planta-

ções da borracha ou terreno á parte

.

4." Communicar ao funcciouario incumbido da fiscalizarão o inicio ea terminarão

das plantações e com a necessária antecedência o anno em que vae fazer a pi'i-

meira colheita, facilitando-lhe o exame da propriedade em qualquer tempo, todas as

vezes que em serviço o deseje fazer.

Art. 6.° O numero minimo de arvores por hectare para as cultuias novas será

de 2K0 para a seringueira e para o caucho o de 400 para a maniçoba e para a man-

gabeira. No caso de replantio deverão ser guardadas, tanto quanto possível entre

as arvores a distancia de ô^.O a ô^.BO para seringueiras e para caucho e de 5"',0

para a maniçoba ou para a mangabcira.

Art. 7.° Aos cultivadores de seringueiras que cultivarem plantas de alimentação

onde utilidade industrial, em todo o terreno beneficiado, conjunctamente com as

seringueiras ou em terreno á parte, de área pelo menos igual à terça parte da do

primeiro será conferido annualmente, desde o inicio da cultura até o anno da pri-

meira colheita da borracha, um premio supplementar de valor correspondente a

5 "/o do valor do premio principal.

.^rt. 8." Não serão pagos os prémios ás culturas ]>rincipaes ou subsidiai-ias, que,

nas inspecções finaes para as primeiras e aniuiacs para as outras, se apresentem

pouco convenientemente tratadas ou tenham mais de lo "/o de falhas.

Art. 9.° Os prémios serão pagos directamente pela Delegacia Fiscal do Estado

onde estiver situada a propriedade, no ainio anterior ao da primeira colheita de

borracha, mediante requerimento do pretendente, com attestado do fiscal do Go-

verno declarando que todas as condições exigidas neste regulamento foram fielmente

satisfeitas.

Paragrapho único. O fiscal que passar o attestado fará delle immediata com-

municação ao Ministério e ficará responsável em qualquer tempo pelo valor do pre-

mio pago, caso se verifique no todo ou em parte falsidade na sua informação.

Art. 10. A' vista dos documentos de que trata o art. íi" e após o seu exame,

será o pretendente incluído ex-ofíicio no registro geral dos lavradores existente na

Directoria Geral de Agricultura, com as vantagens e garantias que este lhes offerece.

CAPITULO 111

DAS ESTAÇÕES EXPIÍRIMEJiTAlíS PARA A CULTURA DA RORRACIIA

Art. M . As estações experimentaes para a cultura da seringueira no Território

do Acre c nos Estados de Matto Grosso, Amazoruis, Pará, Maranlião, Piauhy e Bahia

o para a cultura da maniçoba, conjmictamonte com a da mang-abcira, nos Estados

de 1'iaidiy, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Geraes, ,S. Paulo, Goyaz, Paraná c

Matto Grosso, tôm por objecto o estudo experimental de todos os factores relacio-

nados com a cultiu-a regional de cada uma dessas arvores, de modo a fornecerem aos

cultivadores os dados precisos para a adopção de methodos e processos que tornem

possível a producção económica e aperfeiçoada da n.spectiva borracha.
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Ari. li. As ostarôes exporimontaps st-rao cstabelcci<las cm lonvnos qiio roíiiijun

(>s í<'4;iiiiiliís r«;qiii>ilos:

1." Silua<;;\i) cliinaUírica e coiiili<;ôos agrologiras exigidas pela iiatiir<'za ou .[ua-

liila<lo (Ja |>laii(a a ser riiliiraiia.

2.° Coiisliiui<;Ao |ili>sica u (;orii|)osii;Ao cliiiniia natural, nini pcrinittam a cultura

coiijuncta ou paralk-la Jos priíicipaus géneros di; aliment;i<;ilii ou de plantas do

utilidadi* iihhHtrial.

.l." !>ooalizn;ao em |)ontos facilmoiitu airessivois por \ ia<;ilo aporfeiroada, de

modo a poderem ser visitados o verilicados, assim no campo como nos livros do rc-

!;istros dos trabalhos c ihi cniitabilidadi' agrícola os rc.sidtados práticos c económicos

dos diversos serviços o opi-racõjs.

4.° Existência do cursos permanentes de agua ou <lo açudes com sulílcionto

capacidade paiM garantiriam a irrig.içAo, quando precisa o as nccessiilades ilos

outros serviços agric-olas.

Ar(. i:i. A área total de cada estação experimental deverá ser do 80 a 100

hi'ctares, do maneira a foderem sor feitas simultaneamente, em áreas parciaes

distinctas, as cultinMs das parcellas destinadas ás oxporiein-ias relativas a cada

cspccio de arvor.f e a demonstraráo da exploração systematica normal da rcpoctiva

cultura, para comparaçio dos produetos c <le seu reinlimento.

Art. 14. Na área reservada ás parcellas de dtíMionsti','ii;ão serio comprehcndidas

as que deverSo servir do te^temiudias, sendo as primeiras cultivadas mediante os

priK-es-os que so tiver verificado soram os mais vantajosos o que se procura vuli:arizar

o as ultimas pelos com:uummonte ado|itailos na rjgiio.

Art. 15. Km cada o.staçio serão reservados os terrenos precis(3s para o estabe-

cimento de viveiros do plantas fructiferas o produc(;ao de sementes seleccionadas díis

plantas do alimi-ntaçAo ou de utilidade industrial cuja cultura simultânea com a da

planta prim-ipal seja considerada vantajos.K

Art. ItJ. Cada estação experimental terá as seguintes inslallações :

1*, laboratório de pliysiologia vegetal, ensaio de sementes c pliytopathologia

;

2*, laNiratorio de entomologia agrícola ;

.1*, laboratório df cliimica agrícola, vegetal e broinatologica
;

4', laljoratíirio de microbiologia e leclniologla agrícolas;

5*, museu agrícola e florestal

;

6*, galeria de machina'^

;

"•, posto meteorológico.

Paragrapho unii:o. A estação (|uc fór estabelecida em região onde já exista

instituto federal congénere, visando a agricidttn'a geral, reduzirá as inslallações

acima aos ns. 5, 6 e 7 o será provida ap:>nas do um p:>qucno lab)ralorio para a

analysi' mi^cmli^a d,is tí-rras e do-i utensílios o instruuientos precisos para o ensaio

ih- si-montes lios vogetaes úteis, afim de S(? procciler á escolha e s«'lecção das mesmas
fí vcrificar-sfi sua identidade, ptu-cza, faculdade e energia germinativas, íncluindo-so

iie-iN.is cxperimentaçõjs as quo se referirem ás sojuentcs das plantas damniidias.

An. 17. 1'ar.i pfi-i-ni-hlm.^iiii" diK fins a (pie se pro|x"M'm, devem as esUiçt» s

experimentaes :

1." Atli-mler ás consultas quo lhes forem feitas sobre qualquer quest.1o agrícola

lia sua com|«>tencia
;
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2.' Executar gratuitamente analyses de estrumes, adubos, plantas e aguas,

requistando essas analyses do instituto federal mais próximo, quando não disponham

dos laboratórios necessários

;

3." Distribuir plantas e sementes seleccionadas

;

4.° Estudar as moléstias communs, ás plantas cultivadas e os meios de as com-

bater, vulgarizando-os entre os interessados

;

5." Publicar todos os annos e distribuir gratuitamente um boletim destinado á

divulgação dos trabalhos e conhecimentos úteis relar.ivos a assumptos de agricultura

e industria rural e especialmente dos resultados que fôr colhendo sobre o modo mais

pratico e económico de ser feita a cultura das arvores productoras de borracha e das

plantas subsidiarias mais vantajosas, bem como dos melhores methodos de benefl-

ciamento, conservação e omballagera dos productos.

Art, 18. Serão adraittidas nas estações experimentaes pessoas que queiram

praticar em qualquer das secções, a juizo do director que fixará o numero de pra-

ticantes de accòrdo com o chefe da respectiva secção

.

Paragrapho único. Serão igualmente adraittidos aprendizes de 15 a 18 annos de

idade, em numero determinado pelo respectivo director, cora approvação do ministro,

os quaes vencerão a diária correspondente á sua capacidade do trabalho e aptidão,

expedindo o director, em nome do ministro, um attestado no qual serão indicados os

trabalhos a que se dedicaram a todos aquelles que tiverem completado o seu tirocínio

pratico.

Art. 19. O plano de cada estação será organizado de modo a satisfazer as neces-

sidades peculiares á zona em que fôr estabelecida, conservando, entretanto, os prin-

cípios fundamentaes da sua organização.

Art. 20. O cargo de director só poderá ser exercido por pessoa especialista em

qualquer das secções technicas, que será simultaneamente chefe de uma delias, sendo

condição indispensável que, além do preparo technico, tenha tirocinio pratico.

Art. 21 . Os cargos tochnicos serão preenchidos por profissionaes nacionaes ou

estrangeiros, contractados, de reconhecida competência.

Art. 22. Para cada uma das estações será expedido regulamento especial

deterrainando-lho as proporções, conforme as necessidades do caso, fixando-lhe o

quadro e os vencimentos do respectivo pessoal e providenciando sobre as neces-

sidades especiaes a attender.

Titulo II

Da creação das industrias de refinação e de fabricação de artefactos de borracha

CAPITULO ÚNICO

Art. 23. A' primeira usina de refinação do borracha seringa que se estabelecer

em cada uma das cidades de Belém o de Manáos e de borracha de maniçoba e de

mangabeira que se estabelecer em cada um dos Estados do Piauhy, Ceará, Rio

Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Minas Geraes e S. Paulo, bera como á primei-

ra fabrica de artefactos de borracha que se estabelecerem em Manáos, em Belém, no

Recife, na Bahia enoRíode Janeíro,sorão concedidos os seguintes prémios efavores:

a) até 400:000S em dinheiro para as usinas de refinação de borracha seringa

;
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Ató 100:OOOS om dinhelm p.ira as usinas de refinação de borracha maniçnba e

du mangabeira

;

Até 500:0005 om dinhoiro para as fabricas de artefactos de borracha

;

6) isonçAo dos impostos do importarão, inclusive os de expediente, na forma e

poios processos des<TÍpt>s nos arls. V o 01, combinadamente, conforme o caso, para

todos us materiaos, machiiiismos, utensílios e ferramentas necessários á construcção

e completa montagem da fabrica, bom <'orai.' pira todas as substancias chimicas,

tecidos e matcriacs diversos, combustível e lubrificantes, indisponsavcLs ao custeio e

funccionamento da fabrica, durante o prazo du 25 annos

;

c) direito du desapropria<;Ao p<.)r utilidade publica, na Tórma da legisla(;Ao

vigente, dos terrenos o liomfoit<irias p<;rtoiiC'int''s a particulares que forem julgados

apropriados e necessários á montagem da fabrica c fis suas dependências
;

rf) preferencia dada pelo novoriio para a rompra dos productos usados nos

serviri')s do Exercito, da Marinha e da-; repariii;ões publicas federaes que forem

manufacturados pelas fabricas, quando possam competir em qualidade com os simi-

lares 1'Strangeiros — sendo o c<intracto de fornecimento adjudicado triennalmento a

cada fabrica, para aquelles dos s«mis productos que fon^m classificados em primeiro

logar nas exposii;õcs do que trata o art. 9.';

;

e) isonrio de todos os impostos cstadoaos e municipaes pelo mesmo prazo do fa-

vor da lettra 6, por ser a fabrica considerada um serviço federal.

Art. 2i. Para fazer jús a estes favores o industrial ou sociedade que pretender

montar uma ou mais fabricas dever<i sujeitar-sa i'i3 seguintes formalidades e condi-

ç/Wís:

i .* Apresentar ao ministro da Agricultura requerimeato prévio acompanhado

dosdocumentiw abaixo :

a) projecto de coi^uncto c detalhado das fabricas
;

6) or>;araonto das despezas do primeiro estabelecimento
;

c) memoria descriptiva na qual se declare a capacidade de producçAo da fabrica,

os principaos objectos (|ue se pretende fabricar, o pre<;o minimo pelo qual se propõ»-

a lavar e refinar a liorracha, que doverá ser reduzida, para cada qualidade, a um
typo único e superior de exportaçAo e sejam em peral prestadas todas as informações

que possam hablliur o Governo a fazer um jaizo scRuro da natureza e importância do

estabclecimiMito projwtado;

d) attcstados e referencias que demonstrem a completa idoneidade profissional o

fnianccira do pretendente.

2.» Obrigar-se, no contracto que fizer com o Ministério da Agricultura, á clausula

da reversio, flnilo o prazo combinado.

."í." Franquear ao funccionario noineailo pelo Governo para a fiscalização, a visiu

das obras, no periodt. da construo.ilo, afim de ser verificado o custo real das despezas

do primeiro •«stabelecimenio e fletorminado o valor do premio pecuniário que será,

em qualquer do? três casos, igual á quarta parte dosso custo, n.ão excedendo os limi-

tes fixados na loitra a do art. et, bim como a visiUi do estabsI-cimonU), depois de

inaugurado, para que elle possa constatar, quando o julgue conveniente, que os ma-
lfaria m imp)rt,ido4 cim isençAo du impostos são elTectivamente utilizados em uso o

sorriços exclusivamente da fabrica.
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4.» Enviar annualmente ao Ministério, por intermédio do referido fiseal, um

quadro ostatistico, no qual sejam especificados :

a) a quantidade, a qualidade e a procedência da borracha utilizada como ma-

téria prima
;

b) a espécie, a quantidade e o valor dos prodnctos satiidos da íaln-ica para o

consumo interno e para a exportação
;

c) o numero de operários, nacionaes e estrangeiros, effectivaraente em serviço

durante o anno, com especificação das respectivas categorias.

Art. 2.'). O premio era dinheiro será pago, logo depois de inauguraila a fabrica,

no Thesouro Nacional ou na ilelegacia fiscal do Estado em que ella estiver situada,

mediante autoi-i^acão do ministro da Agricultura.

'ritiiio III

Da assistência aos immigrantes, nacionaes e eítrangeiros recem-chegados

e aos trabalhadores já estabelecidos no vaUe do Amazonas

CAPITULO I

DAS lIOSPF.riARUS DE IMMIGRANTF.S DE BET.KM, de MAN\OS E DO TEUniTORIO DO ACHE

.^rt. 20. As hospedarias do immigrantes de Rclóm, do Manáos o do Terrritorio

Federal do Acre serão estabelecimentos installndos e mantidos por couta da União,

destinados á hospedagem dos immigrantes, nacionac^s e estrangeiros, chegados espon-

taneamente ou com passagem paga pela União ou pelos Estados áqnelles portos.

Ar(. 27. .\ hospedaria de Belém terá capacidade para acolher no rainimo 1 .õOO,

a de Manáos 1 .200 e a do Acre 800 immigrantes.

Art. 28. O plano dos respectivos edifícios e as diversas installações das hospe-

darias obedecerão rigorosamente ás condições exigidas pelo clima da região e prescri-

ptas pelas necessidades especiaes do serviço a que se destinam.

Art. 20. A construcção será feita mediante concurrencia publica.

Paragrapho único. Não dando resultado a primeira concurrencia aberta, o Go-

verno mandará construir a hospedaria projectada por administração.

Art. 30. Annexo a cada hospedaria haverá um edifício apropriado, no qual

será mantido um almoxai-ifado especial do ferramentas de operários, empregados nas

industrias agrícola o extractiva e indispensáveis ao exercício de cada profissão, para

serem vendidas, pelo estricto preço do custo, aos immigrantes que desejarem aiiquí-

rir as que lhes forem pessoahnonte necessárias.

Paragrapho único. Aos immigrantes nacionaes que, nas épocas de secca nos es-

tados do nordeste e delles procedentes, chegarem ás hospedarias, desprovidos do

quaesquer recursos, serão fornecidas gratuitamente, com aulõriza(;rio do ministro, as

indispensáveis ferramentas de tralj;dlio.

Art. 31. As familias de immigi-anles, nacionaes o estrangeiros, chegadas ás hos-

pedarias de Belém e de Manáos, que não declararem expressamente preferir outro

destino, serão transportadas por conta da União ou ila empreza arrendatária para
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as fa/emlas iiacioiíat.-s i|j Itio Branco, oiule, ilo accorJo com as suas aptidôus n habi-

lidaili-, serio lix-ali/adas nos nuclojs c jloniac-s, par esU oii aciuulla fundados.

Art. 32. InaiiguiaJa «ada liiwiMjdaria sor-lhe-Ui applieado, com as mo lilicar/)'s

cxijjridas pelas condirôes i-spL-ciaos d» cada caso, o resulamento da llospudariu da llli

a

da-i l'loi'is.

cvmii.ii II

no-i II i~l'ir.VtS IMLRIORES

Art. ,).t. Com o iim df ii'ilii/ii- as ili>taiicias e o lompo ilu MaiçiMii ii.ir.i o> lialii-

taiilu-s do iiiti.-rior do vallu do Am.uonas, ipic iii'<- 'ssiia;n ile procurar u.ii conlro do

recurs<js onde su possam tratar (piaiulo erifiírmos, ou abastecer de medicamentos do

confiança para as suas ambulâncias ilomi'sticas; do proporcionar a todos que o dese-

jem meios iles.í immuiiizarcm couir.i as moléstias coiitafrii«as e de crear um scrvi(;o

do propagaiula dos hábitos e praticas do hygitíiie, necessários a (juem precisar viver o

trabalhar no melo amazonico, será coiistruido ura hospital cercado de petpieiia coló-

nia agrícola em Roa Vista do Ri» Rraiico: .S. Gabriel do Rio Negro; TeITé ou Tonto

Roa, no rio SolimOcs ; S. Felippe, no rio Jiirúa; Rocca do Acro, no rio Piirús; coii-

niK^ncia dos rios Arinos o Jiiruona, no alto Tapajoz; Conceiçào do rio .\raguaya c

.Montenegro, no Amapá.

Art. :t». Os hospitaes serio construídos era logares quo reunam os seguintes re-

quisitos :

1.° Possuir uma explanada de pequena elova<;ão, convenientemcnlo ventilada

para as eonstrucções dos cdllicios do hospital propriamjiitj dito e suas dependências

c das casas de residência do pessoal

;

2.* Existência era roda ou nas proximidades da explanada du tern-nos enxutos,

providos do boas c abundante-; aguadas, que se prestem á agricultura c á criação

o de área sniliclente para a fundação tie u:n núcleo agrícola de lUO famílias pelo

menos

;

3." Facllldad.í do eslabjlecinjnto de com nuulcaçõjs rápidas com o porto iluvial

que o deverá servir.

Art. 35. Coda hospital terá capacidade para iOO doantes.

.\rt. 36. ('..ida hos|)ltal possuirá as se-juiiites installaçõcs:

«) cinco pavilhõjs separados para 20 d jent!s cada um, devendo cada doente

dispor de cinco metros cúbicos de cubagem o Ue uma área de 12 matros quadrados.

L'm dos pavilhões deverá sor installad) com os requisitos necessários para isola-

mento de moléstias iiifectuosas, devendo para Isjo ser dlvl.liJo em quartos de Iso-

lamont'), iml .pendentes e facilmintc desinfectáveis, com apparelhos sanitários

próprios.

To l(jj os pavilhões hospitalares deverio ter as janellas protegidas pjr tecido de

arame do malha, nunca superiores a 1 1/2 mllllmetros e as portas munidas do tamlxt-

rcs de léla
;

b) desi II fc<.' tório provido de um apparelho para desinfectar pola ebuliçAo em
lixívia e do uma astiifa do esterilização pela ao<;ão combinada do calor, vácuo o

formol

.

Aimexo ao desinfectorio estará a lavanderia
;
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c) um laboratório para diagnósticos clinicos e microbiológicos
;

d) sala de intervenções cirúrgicas
;

e) cousultorio clinico;

f) sala de autopsias
;

g) pharmacia ;

h) installaçâo sanitária, na qual deverão lorrninar as canalizações de esgoto do

hospital, destinada ao tratamento bacteriológico das aguas usadas, as quaes somente

depois dessa operação serão lançadas nos cursos naturaes dos rios
;

i) dependências para a administração e liabitiação do pessoal .

Art. 37. Em cada hospital será feito no respectivo laboratório pharmaceutico um

estudo preliminar de todos os remédios usados pelo povo contra as moléstias da região

para que, verificados os que são prejudiciaes ou mesmo inoffensivos, o respectivo di-

rector mostre á população em circulares impressas e profusamente distribuídas com

frequência, os inconvenientes da sua applicação e, verificados os que são efflcazes e

susceptíveis de aperfeiçoamento, os envie a estudos mais completos nos laboratórios

pharmaceuticos federaes, dando igualmente conhecimento á população dos resulta-

dos óbitos

.

Art. 38. Terminada a installaçâo completa de cada hospital serão contractados

por concurrencia publica ou independentemente de concurrencia, a juizo do Go-

verno, cora profissional de reconhecida idoneidade, a direcção e o custeio dos re-

spectivos serviços, incluídas no contracto as seguintes obrigações:

1°, reserva de uma hora por dia no consultório medi(;o para serem attendidos

gratuitamente, com o exame e o fornecimento dos respectivos medicamentos, os

doentes conhecidamente sem recursos
;

2°, manutenção de um posto vaccinico contra a varíola e outras moléstias conta-

giosas em que esse meio preservativo é considerado efflcaz, para attender gratuita-

mente a todos que delle se queiram utilizar
;

3°, submetter á approvação do Governo o ;'egimento interno do estabelecimento

e a tabeliã dos preços para os doentes internados, a qual ileverá ser revista de três

om três annos;

4°, expor á venda na pharmacia somente medicamentos da melhor qualidade,

especialmente o sulfato e outros saes de quinino, sob pena de ser inutilizado todo o

sortimento da droga reconhecida impura, além da multa que para o caso será

fixada no contracto

;

5°, prestar uma fiança em dinheiro ou apólices da dívida publica federal que

possa responder pela boa conservação do estabelecimento durante todo o tempo

do contracto

;

6°, distribuir semestralmente e em profusão impressos contendo conselhos sobra

a hygíene preventiva das moléstias da região, mostrando em linguagem bem clara,

ao alcance de todos, os inconvenientes e o perigo do uso de bebidas alcoólicas e ensi-

nando quaes as providencias a tomar e os remédios communs que devem ser appli-

cados nos diíTerentes casos, em falta de medico
;

7°, sujeitar-se á fiscalização do Governo, que será especialmente minuciosa e

severa quanto ao estado de asseio e conservação do estabelecimento, á qualidade dos

medicamentos empregados e vendidos ao publico e aos cuidados com que são tra-

tados os doentes.
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Art. 3'J. Os hospitaiss i; tinias :n <iias <l>'|>ciiil<'iii'i!i3 a seci;/>es iilo estio sujoitos

a iiii|)Osl<> alt;uin •^udual ou inuiiiuipal |K>r surain ilo (>roprieda'lo da Un<áo o uousti-

tuirem serviço publico federal.

Art. 40. A cada hospital serA oHicadida uma .subvoíiçJo p>!cuniaría annual, pro-

porcionada á importância dixj sarviíjos a quo tiver ilcj atteiider, até que a renda do

ostabelecimento, comprehondidas todas as suas dependências, dô um lucro de dez

por conto, durante trc< annos c*)ns''ciiiivos, sobro o respectivo capital de gyro, cuja

ImporUmcia será re<;onlieci<la o préviainonto approvada pelo Governo.

<:APITUL0 III

DOS nucuios AcnicoLAS aojacent^is aos uospitaib

Art. 41. Os núcleos agrícolas ailjaceutes aos hospitai^s interiores serSo fundados

pola Unlio '• terio por fira:

1°, a product;ãu du géneros de allmenlaQ.'>o necessários ao abastecimento dos

ditos hospitacs

;

-2°, a cultura u a cria>;lo intensivas das plantas e dos animaes de alimentação

geralmente consumidos pola população ciicumvisinba ;

3°, a consUtuiçilo de centros de populaçio lixa, economicamente apparelhados,

que sirvam do |)onto do partida para colónias de maior vulto, capazes de aitender

grailualmoiitc ás necessidades que, o cresiiont'; povoamento da rogião fôr crcaudo.

Art. 42. Os estudos preliminares, o projecto, os trabalhos preparatórios e as

diversas installaçiVs necessárias á fundarJo da cada núcleo, bem como a colonização

dos lotes o a sua administraçio um ijoral, sairão feitos de acc<irdo com as disposições

dos decretos n. 9.031, de 3 de novembro, e n. 9.214, de 15 de dezembro de 1911,

observadas as seguintes alterações:

1*, o prixD de venda dos lotes ruraos o urbanos será calculado tendo por base

os pre</)s estabelecidos nas leis do terras dos Estados do l'ará e do Amazonas, appli-

cados aos núcleos situados resp'jctivamentí cm cada E<tado
;

2*, em falta de trabalho remunerado ou quando este nio baste, a juizo da

administração, para manter famílias numerosas, fornecer-se-hâo viveres a debito aos

chefes de família, calculanilo-se esse fornecimonto à razio de 2S a 3S diários no

máximo, por adulto ou por maior de seto annos, e de metade por menor de sete até

trcs anni^s.

Art. 43. Os Índios o trabalhadores nacionaos localizados nos núcleos agrícolas

participarão das vantagens o obrigações constantes do decreto n. 0.214, do 15 do

dezembro de l'.Ml

.

Art. 4t. Terminados os trabalhos preparatórios de cada núcleo, serio coloni-

zados primeiramente os lotes destinados â producçào dos géneros necessários ao

abastecimento do hospital quo Ihj ficar visinhi, afira de que esto possa contar, desde

a sua inauguraçilo, com o supprimento regular c suUlciento desses géneros.

Oivdo otti-uoú — Ve.ndem-st! novilhos e novilhas.— Irmãoí Catlro

EstaçAo Santa Helena, E. do Ferro Leopoldina.
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Titulo IA'

Dos melhoramentos e medidas tandentes a facilitar os transportes e diminuir

o seu custo no valle do Amazonas

CAriTULO I

AS REDES DE VIAÇÃO 1'ERREA

Art. 45. Serão coustruidas nu vallu du Amazonas rêdus do viai^ão férrea de

duas categorias:

1», rodes de grande viação, fazendo parte integrante da rede geral de vias

reri'cas federaes, com idênticos característicos e obsdecendo aos mesmos principios ;

2=, rodes de viação económica, de bitola reduzida, estab?.lecidas provisoria-

mente com o caracter de sim|)les caminhos de penetrarão, qualquer que seja o seu

desenvolvimento, e apenas sufflcientes pnra facilitareui o accesso e permittirem a

exploração dos seringacs virgens e das boas terras de cultura situados nos altos

flancos dos rios Xingu, Tapaj('>s, Branco, Negro e outros nos Estados do Pará, Matto

Grosso e Amazonas.

Art. 46. Pertencendo a primeira categoria serão iniciadas dísde já e construídas

no menor prazo possível as seguintes redes;

i^, partindo do porto de Belóm do Pará e ligando-se á rede geral de viação

férrea em Pirapora, no Estado de Minas Geraes, e cm Comatá, no Estado do Ma-

ranlião, cora os ramaes necessários á ligação dos pontos iniciaes ou terminaes de

navegação dos rios Araguaya, Tocantins, Parnaliyba e S. Francisco;

2", tendo por t>rigçm um ponto conveiiicntement.e escolhido da Estrada de Ferro

Madeira e Mamoré nas ])roximidades da foz do rio Al)unã, passando por viUa Rio

Branco c pelo ponto mais apropriado entre Senna Madureira e Catay e terminando

cm villa Thaumaturgo, com um raiual até a fronteira do Peru pelo valle do

rio Purús.

Art. 47. O regimen para a construcção destas rodes é o estabelecido pela lei

n. 1 .120, de dõ de dezembro de 1903, e ambas serão arrendadas por concurrencia

puljlica

.

Art. 48. O Ministério da Viação é o competente para mandar fazer os estudos,

contractar a construcção e fiscalizar o trafego destas estradas, mas fornecerá ao

Ministério da Agricultura cópia das plantas relativas ao traçado e da memoria de-

scriptiva do projecto e, na occasião de redigir os editaes de concurrencia, incluirá as

clausulas que este julgue necessárias e opportunas para a colonização dos terrenos

marginaes e desenvolvimento das industrias da zona tributaria da rede, bem como

para attender a cventuaes necessidades do commercio.

Art. 49. A construcção e a concessão para a construcção das estradas de se-

gunda categoria poderão ser feitas pela União ou paios Estados interessados.

Art. 50. O Ministério da Agricultura é o competente para construir ou conceder

a construcção das que o Governo resolva levar a effeito por conta da União, bem

como para autorizar o pagamento da subvenção de 15:000? por kilometro ás que

forem confractadas pelos Estados.
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Art. SI. As tx)iidi<;Oes teclinicas das estradas de qui; traU o art. 45, 2» parte,

s/to as seguiiit&t:

Linha do typo Decauvillc |K)i-tatil.

Peso dos IrilliDS, 15 kilos |ior inetci».

Ditula 0,00 cm. entre trillii>s.

Haio miiiimo do curvatura, 40", 0.

Itanipa máxima, 0'",0I0.

l'cso das luximoliva!), 18 a 20 tDucladas cm ordem do marclia.

Art. 52. A conccssilo destas estradas |Kidcrá ser Teita pur concurrcncia publica,

segundou rugiinoi) estabelecido na lei u. 1.120, de rJ03, ou indepciidentemeiil(; do

cuncurreiícia cum pessoa ou ompre/.a sulliciuntemonte idónea, mediante u pagamento

da sul)veni;i\o máxima de 25:000$ por kilomctro, segundo as dilliculdades do terreno,

a atr.i\ess;ir, paga por sec<;jV's nunca menores de 30 Icllotnetros, completamento

promptas e apparelliadas com o necessário maiiM-ial ro.Iaiiti' (liMitro <le 'JO dias da

data das respectivas ÍMaugiira<;ôes.

Art. 53. A conceísão destas estradas não poilorá ser fcila a quem as pretenda

construir como simples emprezas do transporte, mas t;1o somente aos que se obri-

garem a i-olonizar e a explorar, em proporqOes que as justifiquem, os respectivos

terrenos marginaes.

Paragraplio único. E' condii;Jio essencial para a validado da concessão que o

contractanlu apresente ao Mínistcrio da Agricultura, dentro do prazo minimo de um
anno, a prova de que dis|>V> dos terrenos a colonizar o uma memoria descriptiva das

espécies (í da extensio das industrias que pretende explorar.

Art. 5i. Aqucllas das estradas deste typo que de futuro se Ugai'em a uma linha

qualquer da viaçio geral serio obrigadas, logo que a sua renda bruta atlinja a

10:0*10$ por kilomctro, a uniformizar com a desta a sua bitola, ficando desde então

para todos os effeitos fazendo parte ila rôdc geral de viacjào federal

.

P.iragrapho único. Independentemente de ligação com estrada da viação geral,

as estradas economi&is passarão para a jurisdicção do Ministério da Viaçio e Obras

Publicas 8 serão obrigadas a alargar a bitola para um metro, sem outros favores

do Governo a não sor um supplemento de prazo do seu contracto, si faltar para a

terminação il<;ste menos de GOainios, quando a renda bruta tiver attingiilo, ilurante

trcs annos consecutivos, a 15:000$ |)or kilomctro.

Além disso a estrada |Mjderá ainda passar para o Ministério da Viação e alar-

gar a bitola por conUi própria, (piaiido o julgar do seu interesse ou, mediante novo

contracto, quando o Governo entender que precisa mandar fazel-o, para attender a

necessUades da administrai;ão ou da defesa do paiz.

Art. 55. Além da subvenção kiloractrica, serão concedidos a estas estradas

lodos 03 favores indirectos de que gosam as outras vias-ferreas do paiz.

Art. 50. O prazo máximo para as concessões seri de 90 annos, findos os quaes

a estrada reverterá para o ilominio da União.

Art. 57. .\ titulo do experioncia, o Governo promoverá desde já a construcçáo

das duas seguintes redes de estradas económicas :

1*, partindo de Antiga Souzel ou de outro |)onto mais convenientâ da margem

esquerda do Xingu e subindo o llanco esquerdo do vallo ató á margem do rio

Cariahy, com u?n ramal que, partinilo do um p<mto conveniente, se dirija para o

S7M 7
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Tápajoz e suba o flanco direito do vallo até encontrar o rio S. Manoel ou das Três

Barras e com os siib-rainaes que forem reconheciíios vantajosos, subindo os valles

secundários e se dirigindo para o divisor do aguas dos dois rios priíicipaes

;

2°, partindo da confluência do Rio Negro com o Hio Branco e, pelo valle do rio

Seruiny, ganhando o flanco direito do valle do rio Garatiraani e dirigindo-se para o

alto Urarlcoera, com um ramal partindo de um ponto conveniente cm demanda do

alto Paduiry e um ramal em direcção á villa da Boa Visla.

CAPITULO II

DOS MELHORAMENTOS DA NAVEfiABILIDADE DOS HI0S BRANCO, NEGRO, PURUS E ACRE

Art. 58. Os melhoramentos necessários para a navegabilidade effectiva em
qualquer estação do anno, por vaporií^ calando ató três p6s, do rio Negro, entre

Santa Isabel e Cucuhy ; do Rio Branco, da foz até S. Joaquim ; do rio Purús, entre

Hyutanahã e Senna Madureira, e do rio Acre, da foz até Riosinho de Pedras, serão

contractados por concurrencia publica ou, independentemente de concurrencia, com

cmprezas sufficientemente idóneas, sob o regimen estabelecido pelo decreto

n. 6.368, de 14 de fevereiro de 1907, ou outros que não lhe sejam mais onerosos e

perraittam assegurar cora maior rapidez a abertura á navegação das secções fluviaes

a melhorar.

Art. 59. Em nenhum dos contractos será concedido á empreza contractante

prazo maior de sete annos, a contar da data da respectiva assignatura, para que

seja dada passagem segura e franca era toda a extensão oontractada aos vapores

de calado até três pés.

Art. 60. Os melhoramentos a fazer no rio Branco terão começo pela desob-

strucção e regularização do furo do Cujubim, dn modo a ser desde logo assegurada

a navegação de inverno até á villa da Boa Vista.

Art. 61. Os estudos, o projecto, a oonstrucção e a fiscalização ou a conservação

directa destas obras são da competência do Ministério da Viação ; mas, antes de

ser assignado o respectivo contracto, serão fornecidas ao Ministério da Agricultura

cópias das plantas o da memoria descriptiva referentes ao projecto, afim de que

seja elle ouvido sobre a opportunidade e a ordem ora que deverão ser executados

taes trabalhos no interesse do desenvolvimento económico da região e possam ser

convenientemente attendidos interesses eventuaes de colonização e exploração das

industrias dos terrenos ribeirinhos e do commorcio em geral

.

Paragrapho único. Caso se verifique que a desobstrucç.ão e regularização do furo

do Cujubim não possam ser feitas em uma só estação de vasante do rio, o Ministério

da Agricultura, mediante accòrdo coui o Estado do Amazonas, mandará assentar

uma linha Décauville, do typo descripto nos arts. 4S, 2" parte, e 51, na estrada de

rodagem construida por aquelle Estado ao longo das cachoeiras, afim de que não

soffram maior demora o arrendamento e a colonização das fazendas nacionaes do

Rio Branco.

trado cai-acú. — Vendem-sa novilhos e novilhas.— Irmãos Castro —
Estação Santa Helena, E. de Ferro Leopoldina.
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CAPITULO III

MEDIDAS COMPI.BMf^TAnES

Art. 63. SAo livros tli; quao^iiud- dirollns do importai;;!' i, inclusivo os de cxpe-

diontf, aN i'nibari'a>;"'".'S tli' qiiali|iior goniTo, dostinailas á navega<;.li) fluvial, iio

vallo du Amazonas.

l'araKraphi> uiiii'(i. A isuii';.1o si-rá conci^di^la polas alfandegas do Bulóm o Ma-

naus, uiinlianio rix|UÍsi<;.1odci Ministério da Agricultura, d" qual o im[)ortad<ir di;-

vorá solicíul-a, duclaraiidu no sou rcqucriínonlo o numero, a c$p'icic, a tonelagem,

o calado, o custo o i>s tlns a quu s<- iktstina caila uma das rmbarcaçOes.

Art. 63. A einliarca<,-.'io im|X)rtada com o gozo dosle favor, quo fòr vondida para

fora do valle do Amazonas, ou mesmo dentro destij, para paiz estrangeiro, pagará

os impostos devidos segundo a lui do orçamento cm vigor no anno om quo foi im-

p<^irtada.

Art. 04. Seriiu estabelecidos depósitos do carvio de pedra para abastecimento

dos vapores que navegam nos rios da Amazónia o quo dellesse queiram utilizar nos

logaros soguint<'s, ou om outros que a pratica demonstre serem mais convenientes :

Belém do Pará, Cametá, Breves, Chavtjs, MazagOo, Gurupá, Souzel, Prainha, San-

tarém, Pimte Nova Br.izileira, Óbidos, Pai-iiitins, Itaciíaliara, Manaus, (Carvoeiro, Mo-

reira, Santa Isabel do Rio .Negro, Carmo do Riu Branco, Caracarahy, Bocci do Ca-

numil. Baetas, Bocca do Rio .Machado, B}cca do Purús, Campina, Nova Olinda, Ca-

nutama. Cachoeira de Hyutanahi, Bocca do Piauhiny, Bjcca do Acro, Rio Branw,

Seniia .Madureira, Coary, TcITó, Bocca do Juruá, Juruapeca, .Marary, Bocca do Ta-

rauacá, Cruzeiro do Sul, Bocca do Jiitahy, S. Paulo do Olivença, Benjamin Constant

e Santo António de Maripi.

An. 65. Os depósitos sorao fluctuanles, aflm de poderem ser mudados de um
legar para outro, conformo o incremento quo fòr tomando a navegação nesto ou na-

quolle ponto ; tcrio a capacidado suITlcioiíto para o movimento do vapores na esta-

ção a que estiverem servindo c possuirão apparclhos modernos do baldoaç.io do com-

bustível, quo reduzam ao minimo o levantamento do pó o façam perder o menor
tempo possível ao vapor a abastecer.

Art. 06. Nos iwntoí em quo se fòr fazendo sentir a necessidade, os depósitos

scr.io providos de reservatórios de óleo combustível, os quacs poderão ser feitos na

própria embarcaçAo quo armazenar o carvão do pedra ou cm pontões íluctuantcs sc-

paradiis.

Art. 67. O estabelecimcntu dos depósitos o o commercío de fornecimentos de

combustível aos vapores serio feitos por contractij, assignado, depois do concurroncia

publica, com o Ministério da Agricultura.

Art. M. O material fluctuantu para os de|)oút03 o o combustível importados são

iscntcis do tiKlos os direitos do importação, inclusive os do oxpedíoiite,

1'aragrapho único. O despacho nas alfandegas será ordenado mediante requi-

sição do .Ministério da Agricidtura, do qual a empreza contradante o solicitará, para

cada carregamento, com a necessária antecedência.

Art. CU. O combustível ímp<irlailo jMila empreza não poderá ser vendido senão

cxclusívainenlo para o serviço da navegação fluvial.
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Art. 70. Os preços máximos pelos qiuics a ompreza contractante venderá com

bustivel aos vapores constarão de tabeliãs approvadas aniiualinente pelo Ministro,

as quaes só poderão ser alteradas, dentro do anno, por motivo absoluto de fori;a

maior, a juizo do Governo.

.\rt. 71. A erapreza contractante não ficará sujeita ao pagamento de impostos

estaduaes ou raunicipaes por ser o objectivo do seu contracto serviço publico federal.

Art. 72. Nos logares em que a empreza tiver e o Governo não tiver depósitos de

combustível, ser-lhe-ha dada a preferencia para o fornecimento da quantidade de

que precisarem os navios do guerra nacionaes, pelos preços i)or que estiver forne-

cendo aos vapores particulares.

Art. 73. Em circumstancias extraordinárias e á requisição do Governo, a em-

preza porá á sua disposição todos os depósitos de combustível que então possuir,

sendo desde logo indemnizada do valor da parte o\i do total do combustivol entregue

e, posteriormente, do valor dos depósitos que SC inutilizarem mais uma soamia cor-

respondente aos lucros cessantes durante o tempo de interrupção do seu negocio,

calculados pelos de igual periodo do anno anterior.

Art. 74. A concurrencia versará sobre os prazos para ainstallação dos depósitos e

reversão destes á União e sobre os preços de venda do combustível para o primeiro

anno.

Titulo A^

Da creação de centros productores de géneros alimentícios no vaUe do Amazonas

CAPITULO I

DO ARRENDAMENTO DAS FAZENDAS NACIONAES DO RIO BRANCO

Art. 75. O Ministério da Agricultura poderá contractar o arrendamento das

duas fazendas nacionaes de S. Bento e S. Marcos, menos a parte desta situada

entre os rios Mahú, Tacktú, Surumú e Cotingo, por concurrencia publica ou inde-

pendentemente de concurrencia com empreza suíficientemente idónea, observando

as seguintes disposições, que serão explicadas o asseguradas nas clausulas de detalhe

do contracto :

1". A empreza obrigar-se-ha :

íí) a desenvolver e a praticar em larga escala, pelos methodos mais modernos e

iiperfeiçoados, a criação de gado das diversas espécies e a cultura dos cereaes de

alimentação usual

;

b) a estabelecer uraa xarqueada para o preparo da carne secca e uma fal)rica

jiara conservas de productos alimentícios animaes e vegetaes

;

c) a montar uma fabrica de laticínios, na qual, além dos queijos e da manteiga,

seja preparado leite pelo systema Pasteur ou outro mais vantajoso, em condições de

poder ser fornecido para consumo aos seringaes e propriedades do interior
;

d) a montar um engenho central de beneficiar arroz e outros cereaes e duas

fabricas aperfeiçoadas de farinha de mandioca, logo que o numero de colonos locali-

zados faça prever uma producção que possa fornecer matéria prima a taes estabele-

cimentos
;
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e) a acõllier o localizar os iinmiRrantcs que desojaroiii so cstalxflooíit- nas tiTras

das fazonJas, do accònio com as disposirôes do regulamoiuo o <om as <los docrotos

ns. 9.081, de 3 do novembro do 19H, referente ao povoamento do solo, c 9.21Í, do

15 do de/omliro <ie 1'jll, n^fen-nto á proteoa.i aos indios o localização do trabalha-

dores nacionaw, nas [)art''-s (|iie lhe forem applicavei-i

;

f) a apnisontar á approvaçlo do ministro os projectos e as memorias descriptivas,

tao detalhados (|iianto possível, «lo núcleo agrícola c|uo será obritjada a fundar e do

toilas as instailarôss referentes ás fabricas, o serviços necessários á completa mon-

tagem das fazemlas, dentro do prazo máximo de dous annos, a contar da "lUa cia

assi!;natura do contracto ;

!/) a sujeitar-so á tiscalizaçao do Governo para a liei execução do seu contracto,

nos termos que serão neste estabelecidos.

Art. 70. A' empreza poiler.lo ser concedidos os s<'ifuinie'; f.ivore-: :

/i) isonçAo d.M importo-: de iinpirtação, inclusivo os de expediente, na forma o

pelo processo referido no art. 91, para twlo o material importado nccessailo á com-

plt!ta montairem das fawmias, compreliendomlo edifícios, curraes, pastos, cercas,

aguadas, ferramentas o machinismos para a cultura, colheita e bcneficiamento dí>s

coroaes e installaçOes dos engenhos e fabricas, gados de raça o sementes do plantas

(íi- alimentação ou industrlaes, bem como para os materiaes e adidjos chimicos de «lue

necessitar o custeio das fabricas e lavouras, durante todo o tempo <le seu contracto ;

6) direito de desapropriação por utilidade publica, das propriedades e bemfeito-

rias pertencentes a particulares, que sejam iniprescindiveis, a juizo do Governo, a

qualipier dos serviços da empreza
;

c) todos os favores especificados nos arts. 131 e 132 do decreto n. 9.081, de 3 de

novembro de 1011, equiparados para esscefrcito os colonos naeionaes aos estrangeiros ;

d) preferencia para o wnlracto tias obras necessárias ao melhoramento da

navegação do Rio Branco, desde que os preços forem considerado^ acceitaveis peb

Governo e o prazo para a terminaç.lo das obras nilo seja superior a seis annos.

Art. 77. O prazo do contracto de arrendamento será de 60 annos, findos os

qiiaes todo o gado de criaçAo e todas as bemfeitorias que ent;\o possuir a empreza

reverteráo para o domínio da União.

Art. 78. D'ntrod> |>i-az> fie um anuo, a cont ir da datada assignatnra do

contracto, o Governo entregará á empreza cópia das plantas das fazendas, nas quaes

ser.lo assigiialados os cui-sos do agua com especificação dos que sio navegáveis, as

zonas lie matta c de campi) c as situaç-õiw cios occnpantcs que |virventur,i forem

encontrados.

Art. 7'J. A entrega das fazendas será feita mediante inventario das bemfeitorias

o do numero de cabcvas do gado de cacla espécie, existentes na occasião.

CAI-rni.O II

l>V (X)1.0'<IIZVÇ.Íc> |i\S TRRRVS KA F.VZRNOA DE S. M\ni:oS, SITUADAS KXTRK OS nios MAUÓ,

TAKiTii', sinuMi;' i: i'.oTi!»r,o

Art. «0. A colonização das terras da fazenda de S. .Marcos, situadas entre os

rios Mahú, Takiitii, Surumíi e Cotingo, na fronteiía da Goyana Ingleza, será feiía

directamente pelo Minisierio da Asrií-ultura, que mandai^á sem demora levantar-
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lhes a planta, cora os indispensáveis detallies e era seguida nellas estabelecerá,, à

medida que forem sendo necessários :

a) uma povoação indígena
;

6) um centro agrícola
;

c) um núcleo colonial

;

d) ura curso ambulante de agricultura
;

e) um aprendizado agrícola ;

/) uma escola pratica de agricultura
;

g) uma estação experimental.

Art. 81. A colonização dos terrenos, quer do centro agrícola, quer do núcleo

colonial, será feita de modo qun a cada lote occupado por colono estrangeiro corres-

pondam pelo menos dous occupados por famílias de colonos nacionaes, que serão

escolhidos de preferencia entre os que chegarem às hospedarias de Belém e de Ma-

náos, procedentes dos Estados do Nordeste.

Art. 82. Gradual e opportunamente serão installados nas terras colonizadas

engenhos e fabricas, tendo em vista o bencficiamento o a producçãn em larga escala

dos cereaes c outros géneros de alimentação.

Art. 83. Era local apropriado será montada uma fabrica modelo de criação de

gado cavallar e muar na qual será feito o estudo comparativo das raças nacionaes e

estrangeiras mais resistentes ao clima da região para, verificadas quaes as mais

vantajosas, serem melhoradas pelo m thodo de selecção e cruzamento e formação

de typos aperfeiçoados.

CAPITULO 111

DOS PRÉMIOS E FAVORES AOS QUE PRETENDAM FUNDAR GRANDES FAZENDAS DE AGRICULTURA

E CRIAÇÃO

Art. Si. A's grandes fazendas de agricultura e criação que se fundarem, uma
no Território do Acre ( entre Rio Branco e Xapury ), nraa no Estado do Amazonas

{ na região do rio Antaz ), e uma no Estado do Pará ( na ilha de Marajó ou em outro

ponto mais conveniente do baixo Amazonas) o Governo Federal concederá os seguintes

favores :

a) isenção dos impostos de importação, inclusive os de expediente, na forma e

pelo processo descripto no art. 91, para todo o material importado, necessário á com-

pleta montagem da fazenda, com prebendando edificlos, curraes, pastos, cercas, agua-

das, ferramentas e macfiinisraos, para a cultura, colheita e beneficiaraento de cereaes

e installações das fabricas da lacticínios e de conservas de carne e bera assira para os

gados e sementes que forera iraportados, dentro dos primeiros cinco annos, depois

de installada a fazenda ;

6) prémios de 30:000^ por um grupo de 1.000 hectares de pastos artificiaes plan-

tados e convenientemente cercados e de 100:0008 por grupo de 1.000 hectares de

terrenos beneficiados para a cultura e effectlvamente cultivados com arroz, feijão,

milho e mandioca

;

c) premio de 100:000$ pago por grupo de ."jOO toneladas de géneros raanufatu-

rados da lacticinios e de conservas da carne ou xarqua, que forem produzidos dentro

de ura quinquennio.
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Art. 85. Para tor direito a psUm prémios o prolcndento deverá fazor contracto

próviu com o Ministério da Agricultura, no qual su obrigue :

1°, a apresnnt.ir doutro do um anno a planta da fazenda, na qual sejam assi-

gnalados o |)orto fluvial que a dovorá servir, os cursos de agua quij a banham, rom

a cs|>ecificai;Ao dos quo sAo navegáveis p<ir vapores, por lanchas ou siSmente |>or

canoas e as zonas do malta c- de cam|Mi, acompanhada do projecto da iiistalla^io a

sur feita, de uiua memoria descripliva dos serviços e industrias quo pretende ej:plo-

rar e uma relac-ao detalhada indicandr) a quallHado, a quantidade eo custo dos m<i-

teriaes que precisará importar para o primeiru anno de trabalho.

2.° A franquear a fa/iinda o todas as suas dependências 'i visita do funcclona-

rio incumbido da fi!>cali/a(;áo, quando esto em serviço o desejar fazer, para veiífícar

o tio! emprego dos objfcios u maloriauri importaiios com isenção ilo direitos, a área,

o estado I! a espécie das cidturas u a Qua4itidad>', eâpoiii: o qualidade dos géneros

manufacturados destinados á allmentaçAo.

Art. 86. Os prémios ser&o pagw »> Tbcyiouri) NadoHttl, ou nas Delegacias

Fiscaes do Boléni ede Manios, raudiuiitc requisiçào do niinisti') d;i Agricultura do

qual o pretendente deverá solicital-os, juntando ao fcn requerimento attestado do

fiscal do Governo de que foram cumpridas fielmente as disposições deste regulamen-

to, e um niappa estati^^tico dos oper.irios empregados, durante o anno em cada indus-

tria o da producçlo da safra aimual, com especificação da quantidade de cada

género.

Art. 87. O cnntractanlf! poderá colonizar as terras da fazenda sob o regimen

estabelecido no capitulo XII, do regulamento que baixou com o decreto n. 9.081, de

3 d«í novembro do 1911, equiparados os colonos narionaes vindos dos Estados do Nor-

deste aos colonos e-strangein)s, paraoeffeito dos prémios de que tratam os arLs. 132

e i33 do sobredito regulamento.

CAPITULO IV

DOS FAVORES A OMA EMPBEÍA DE PESCA

Ari. 88. Pelo Ministério da Apricultura será contractado, com pessoa, syndií-a-

tn nu companhia oíTereicndo garantias di- sulTu-ieiíte idoneidade, o estabelecimento

de uma em preza de pesca que, com sede em Belém do Pará ou cm Manáos, se

apparelhe convenientemento, no menor prazo possível, para exercer essa industria o

seus derivados, em larga esi-ala nos rios da kmuzonii.

Art. 89. Serão concedidos á empreza os seguintes favores :

a) i-sençlo dos impostos de impíjrlaçilo, ini-lusive os de expediente, para as om-

liarcaçíV-s, itisirumentos c demais material marítimo; para todo o material necessá-

ria á inslallaç.^lo e completa montagem e estalie|eeiment<i da empreza eiu condiçfics

de pofler exercer a industri.i em todas as suas pli.ises, bc a como para as drogas,

ingrodiontes, latas o caixas ou materiacs para fabrlcal-.is, e cm geral para tudo o

quo precisar importar do estrangeiro indispensável ao custeio do suas embarcaçftes

e fabricas, <liir,inte o prazo do 15 aimos, a contar da data do inicio das suas ope-

rações ;
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6) premio de animação em dinheiro, da importância de 10:0001?, durante cineo

annos consecutivos, quando a producção de peixe em conserva e salgado se mantiver

annualmente acima de 100 toneladas
;

c) direito de desapropriação por utilidade publica dos terrenos e bemfeitorias

pertencentes a particulares, julgados apropriados e indispensáveis á installação de

qualquer dos estabelecimentos que precisar construir em terra
;

d) isenção de todos os impostos estaduaes e mnnicipaes por ser o objectivo do

contracto serviço publico federal.

Art. 90. Todas as propriedades da emprcza reverterão á União, findo o prazo

que fôr accôrdado no contracto.

Art. 91. As isenções de direitos serão concedidas pelas Alfandegas de Belém ou

deManáos, mediante requisição do ministro da Agricultura, do qual serão solicita-

das, juntando a empreza uma relação dos objectos, com especificação das qualiila-

des, quantidades e fins a que se destinam, qu3 imp'ortar para os serviços de primeiro

estabelecimento e, terminados estes, que precisar importar para o custeio.

Art. 92. A empreza ficará sujeita á fiscalização do Governo, quanto á segu-

rança dos vapores e processos empregados na pesca, ao fiel emprego dos objectos

importados, á fabricação das conservas, na qual não poderSo ser empregadas subs-

tancias nocivas á saúde publica, e ainda quanto á producção annual de peixe sal-

gado e em conserva, para o effeito do pagamento dos prémios em dinheiro.

Art. 93. Das espécies pescadas que não forem notoriamente conhecidas a em-

preza mandará ura exemplar devidamente coeservado, ao Ministério da Agricnltuia

acompanhado de um pequeno relatório, descrevendo o logar e as condições em

que foi apanhado e qualquer particularidade notada que possa interessar ao seu

e;tudo.

Art. 94. Cada commandante ou patrão de navio da empreza fará coramunica-

ção escripta á directoria, para esta levar ao conhecimento do Governo, dos ponto-

em que tiver verificado a existência de qualquer oljstaculo á navegação indicandos

lhe a posição, em ligeiro esboço do trecho do rio, e descrevendo-lho a natureza e o

roteiro a seguir para evital-o.

Paragrapho único. Essas coramunicações serão Iransinittidas ao Ministério da

Viação, para que este mande assignalar o obstáculo e, logo que seja possível, re-

movel-o.

Titulo VI

Das exposições triennaes abrangendo tudo o que se relaciona com a industria

da borracha nacional

CAPITULO ÚNICO

Art. 95. As exposições de borracha serão effectuadas no Rio de Janeiro, de

três em três annos, sendo a primeira a 13 de maio de 1913, e terão por fim dar o

balanço triennal do movimento da industria nacional da borracha, em suas varias

modalidades, com parada monte com a situação da mesma industria no; outros

paizes.
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Art. 90. As oxposiíjfics trionnaos abrangendo a industria da borradia cm Uxlas as

siins maiiiriistarrtoâ, i'iiiii|iri-liiMMliM'Aii as s<'í;uintos classit^:

I, cultura
;

II, cxlracçao
;

III, b.Miclii-iainciiU)

;

IV, rabrica<;ao de arluractos.

Paragrapho iiiik'". As classi^s serão subrliviílidas em grupos comprcliciiilfiiiln as

plantas nati\as ou cultivadas, ma<-|ilnisini>s, utcnsijici, pnx^essos, ly|>"s ili- coiu-

niorcio, estudos o estatísticas.

Art. 97. Scrao conferidos primiiu- <le aiuin.ir.m nn^ molliure-; proi-o-ios lie cultiMM,

oxtracraoe beneliciaraenlo e aos pri>ductos de ineliior fabricação, quer como matiTia

prima, constituindo typos da commiMrio para exportação quer como artefactos.

.\rt. 98. O Giivorno solicitará opportuuauiento do Congresso Nacional as verbas

necessárias para a cITcctividadc ili'ss<'s preuiins.

Art. 99. As exiwsições de borracha serão verdadeiras exposições feiras em re-

lação a raachinismos e utensílios c productos de borracha de qualipier natureza, de-

vendo, porém, ser registradas as vendas em livro especial, mediante o pagamento do

uma porcentagem fixada pela commíssiio organíza<lora, que applicarâ essa renda aos

interesses das mesmas exposições.

Art. 100. .\estas exposições de borracha poderio ser admittidos productos es-

trangeiros, com o íira de permitlir a comparaçAo e o aperfeiçoamento da industria

nacional, mas sem direito a premio.

!) 1 .• Os productos istrangeiros destinados ás exposições de borracha gozario da

franquia plena alfandegaria estabelecida na lei n. 2..'>14, de i de janeiro de 191-2,

art. 89, n. 6, mas, si forem vendidos, deverá ser pago o respectivo imposto de im-

portaçio na occasião da entrega aos compradores.

§ 2." Os productos estrangeiros iiAo vendidos deverio ser reexportados por conta

dos respectivos expositores.

Art. 101. Os transportes dos productos nacíouaes destinados is exposições de

borracha serão gratuitos.

Art. 102. Para essas ex|)osições serão preparados quadros estatistico5 c relatórios

ospeciacs relativos ao perioJo anterior, e a respiito da industria da l)orracha no

Brazil, comparativamente com o movimento mundial.

Art. 103. Durante as exposições serão eíTectuados:

1°, congressos nacionaes, especializados sobre a industria da torracha

;

2", conferencias sobre assumptos previamente estabelecidos e illuslradas com

pr«jerç5t">s luminosas.

Paragrapho único. Para a execução do disposto neste artigo a commissão orga-

nizadora providenciará sobre os respectivos programmas e demais medidas para seu

inteiro êxito.

Art. lOi. De todos os principaes productos expostos sor.1o escolhidos alguns exem-

plares para constituir um mostruário permanente, que ficará exposto no Museu G>m-

mercial do Rio do Janeiro, a cargo do qual ficarão também algumas refervas para

remessa a mu-^eus coiigiMieres no Brazil o no estraiigiMr».

JtT41
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Prodixcção e consumo da, Tborraclia em lí>H — Por

estatística publicada pela Sociedade de Geographia Commercial de Bordeaux (1)

resulta que a producção mundial de borracha bruta, elevou-se, durante o anno de

1911, a 88.000 toneladas, cora augraento de 7.000 toneladas sobre a producção

de 1911.

As contribuições dos diversos centros de producção assim se repartem :

Tonoluilas

Brazil 39.000

Africa Occidental 15.000

Africa Oriental, Madagáscar e Ilhas de Sonda 5.300

America Central 2.500

«Plantações) *, 14.200

Guayulé (borracha de planta do México) 9 . 200

Borracha de Jelutony 2 . 800

Esta quantidade de 88.000 toneladas foi absorvida pelos diversos paizes consu-

midores, nas seguintes proporções approximativas :

Tonel a (ia 3

Estados Unidos e Canadá 42.000

Inglaterra 12.000

AUeinanha e Áustria 14.000

Rússia 8. 500

França 8 . 000

Itália e diversos outros paizes, Hespanha, Portugal, Bél-

gica, etc 2.00C

Japão e Austrália 1.500

88.000

Foram principalmente as plantações que forneceram o excedente de producção

do anno de 1911, pois ellas produziram cerca de 8.000 toneladas era 1910 contra

14.200 em 1911.

As estatísticas das exportações de Geylrio e de Malária durante os seis últimos

annos são das mais suggestivas :

Tonel a lias

Em 1906 600

). 1907 1.000

» 1908 1.800

» 1909 3.800

» 1910 8.200

>> 1911 14.200

(I) «Revue fie Gaograpliie Coramerciale ile Bordeaux»— '8° anno, janeiro de 1912.

(Trad. da «Biológica» — n. 15 — março de 1912).
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Si sa considerar qiu parítos, dos mai^ autorúados, ostimam em 15 !i o numero

do arvoft» plantiila-i, a pr>)p)r<;:\o das om prolucr.ao om 1911, p<^de-se avaliara

cxtensAo rorinidavol (|iio devt lumar a |)rodiR'<;:1o das plantarOos nos próximos annos.

Com Ioda a vernsimilhaiira pddo-si! provur qui; as cifras do 80.000 a 100.000

toneladas sorAo attingidas em 1920, sj, todavia, nmihuin flagollo obstar o desenvul-

vimonto, ató hojo maravillioso, da^ piaiitaçOus.

O l^oimn" «Koth !Soi-t«B— Pornambiico — Em logar apropriado pii-

blicamDS uma c.ii-ta acompanhada dn algumas phijtographias a m^s eridore<;Ada pelo

Sr. Balthazar do Albuquerque Cavak-aiili.

Da loitura dn rofi-rido dix:um>ínC'j d<t luz-so quo o Sr. Balthazar pi^rtcnco ao nu-

mero doi homens ilo iniciativa própria, e que, era eraorgeucia dilHcultosa, soube

combater ci) n energia o p-irsover.wn;a os ol>íc(i3 quo so lho apresentaram.

Dedicado i cultura da uaiina o fabricarão de assucar, dispondo par.i isto do

apparelhos a sua propriedade, não cogitou mudar de cultura, pois contava com

prosporos resultados.

líntreUinto irrompeu nessa ópoca a grande baixa do assucar que persistiu com

pequenas alternativas durante o longo período do 11 annos. Contra esse mal, o

Sr. Balthazar luctou seis ainios, mas como não sj attcnuasse e antcvisso a sua pró-

xima ruína, armou-se dos pjucos recursos que lhe restavam o, ainda corajosamente.

Iniciou a pomicultura cm sua propriedade, cultivando especialmente a laranja

"Umbigo da Bahia >, o que foz depois de um exame detido e clrcumstanciado do

melhor mci > de plantal-a e do futuro que a aguardava.

Essa iniciativa tomada pelo Sr. Balthazar Cavalcanti é digna de ser assigna-

lada, e merece ató elogios, pois serve como exemplo para muitos que se acham em
análogas circumstancias.

Agradecendo a espontaneidade dos informes, ixóa, os d'A Lavoura, fazemos

sinceros votos para que S. S. continuo desenvolvendo a pomicultura que, de certo,

dentro de p<iuro ti'm[vi lhe trará as compnnsarões que mprecc.

LlVltOS NOVOS

A livraria .1. II. Kailliòro et Pils, de Paris, ó uma das mais trabalhadoras no

ramo da aiçricultura. Para cxjmprovar essa nossa afllrmaQão basta apenas citar a

magnifica olleCfjao que ó a Knoyclopcdia Agrícola Wery.

Acabamos do receber mais ura livro novo intitulado Lea conservet de fruits, pelo

engenheiro agrónomo A. Rclet.

Este volume c iraprehendo duas graiiiles divisOcs. Na primeira, o auct<')r estuda

os modos de conservaç&o o os methodos geraesda que se compOe a obra. Reservou

nesta parto um longo capitido i ilossjcaijilo racional, pouco c<)nhccida eiitr.! nós ;

trata do frio qu^j, sijb a forma de « frio arlilicial >, giralmentc 6 rJiamado ; faz

muitas ciusi ierav"> js sobra a consarvagilo dos comestíveis fáceis da deoompor-so e

sua exportação para a pra(;A.



182 SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA

Na segunda parte, Mr. Relet estuda separadamente cada categoria de fi-nclos,

o faz, para cada uma, um capitulo especial, onde descreve os diversos modos de

conservação e acondicionamento.

Reproduz leis e regulamento-; relativos ao assumpto de que trata o seu livro,

enumerando também as regiões de producção dos fructos, citando exemplos de coope-

rativas, estaljelecimentos congéneres, e demonstra o modo pelo qual os productos

tôm mais sabida, etc.

O presente trabalbo occupa-se particularmente dos seguintes fructos : maçãs,

peras, marmellos, ameixas, abricós, pecegos, cerejas, limões, morangos, amoras,

laranjas, figos, melões, cidras, nozes, alioboras, castanhas, avelãs, amêndoas, azei-

tonas, kakis, romãs, bananas, etc.

Aqui ficam os nossos agradecimentos pela valiosa oflerta.

Por occasião da sessão da Directoria da Sociedade Nacional do Agricultura,

realizada no dia 15 do corrente, o nosso illustre e prezado primeiro vice-presidente,

Sr. Dr. Miguel Calmou, oflereceu á bibliotheca da Sociedade o excellente livro inti-

tulado Lcs jilus belles i'oscs ait début du XX siéclc, que lhe foi enviado por Mr. Char-

les Amant, proprietário da librairie des Sciences Agricoles, com sede á rua Mózléres

n . H, em Paris.

E' um traljalho completo e de grande valor que obteve em França um verdadeiro

successo interessando a todos aquelles que amam e cidtivam as rosas e as roseiras.

Com muito prazer a nossa bibliotheca põe esta ol)ra á disposição das pessoas in-

teressadas, para consultal-a.

O nosso muito estimado secretario geral, Sr. Dr. Lima Mindèllo, igualmente

offereceu á nossa bibliotheca oito importantes volumes de tralialhos do Quarto Con-

gresso Scientifico (1° Pau -.Americano) celebrado em Santiago do Chile de 2.j de de-

zembro de 1908 a 5 do janeiro de 190'J.

São os seguintes os titulos dos volumes : vol. 111, < Ciências .Médicas e Higiene »
;

vol. Vil, « Ciências Jurídicas» ; vol. VIH, « Ciências Economicasy Sociales »; vol.

IX, « Ciências Económicas y Sociales »; vol. X, idem ; vol. XI, " Ciências Naturales,

Antropológicas y Etnológicas »; vol. XII, << Ciências Pedagógicas y Filosofia "
; vol.

XIII, idem.

E' escusado encarecer o mérito e o valor desses livros ; os seus titulos são o bas-

tante para recommendar a sua leitura, sob todos os pontos, proveitosa e útil.

O nosso distincto companlieiro e amigo Sr. Dr. Carlos Loureiro offertou também

á nossa bibliotheca o interessante livro " L'union Postale », jiun'nal pulilié ])ar le Bn-

reau International de L'union Postale Universellj.

E' o 17° volume, correspondente ao anno de 1892, ns. 1 a 12, escripto em três

idiomas, francez, allemão e inglez.
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O Sr. Dr. JusóGlIey Vuriict, ungeiíheiro agiiiiiomo e profossoi- da Univorsidaile

Naciuiial ile La l'lata, teve a geniiloza ile iiiTi-ivcur á nussa llibliolhvca alguns exuin-

plares ilo sou livro "Sobre ol iiicciuliu tie iiii campo ".

li' um Ijoiíi Irabalhii, iurorine porieial, como diz o próprio auclor, com a dcs-

cript^Jlo dos prcjiiiziis, rociinstrucrilo do eslado do cam|x>, plano de trabalho para

avaliar us projiiizoã occasionailos, dctonniiiaçilo da área queimada, intcrvonrilo dos

estudos cliimicos, Itotaiiicos u climatt-ricis para doli>rmiiiar a durai;.1o da priva<;:\o

dos pastoj, produzida pelo iiicciídio, i-ijiisídoraçijes ucoiiomicas sobro a renda do

cam|K>, tendo como appciulico um mappa qucé a representação graphiea da marcha

do incêndio, classificação dos pastos e o campo (|ueimado.

O mesmo Dr. Vernot onerccc.u mais os seguintes folhetos á nossa Bibliotheca :

Calendário, da Uiiivcrsiilad Nacional de La 1'lala, l''aciddad di! Agronomia y Veteri-

nária, corresponilentes aos aniius de l'JU8 a 1011 ; " l'lan de estúdios d.- mediuina

veterinária >>, i>elo Dr. Clodomiro Grillim; <• Contribución ai estúdio de la flora do la

siorra do la Vontana >, pelo Dr. Carlos Spugaz/ini ; >< Fiebrc aTtosa .•, pelo Dr. Celes-

tino M. Pczzi ; « Apontes sobre el niaiz •, pelo Dr. Scbastián Godoy ; n Cnscnnnza

Agrícola », pela Dra. Amália M. Vicentiní ; « Las orquídeas », pela Dra. Célia Silva

Lynch ; » La manchado los ovinos •>, pelo Dr. Federico Siveri ;
•< IMeuresia sero-liltri-

nosa dei caballo », jk-Io Dr. C. N. Logiudicc ; " Distoraatosis cii los ovinos <>, pelo

Dr. Henrique González Aí;uiiiaga ;
< Contribución ai estúdio dei phormium teiiax,

Forst », pelo Dr. Angel llodr.guez Iliirl)ide.

Como se vô sio todos trabalhos de real valor scientilico, tonto de enormes e pre-

ciosas informaç/ics.

Muito |>eidiorados, aqui deixamos os nossos cordiaes agradeciíiuMitos ao

Sr. Dr. Josó Cillcy Vernet o ao Sr. Dr. Carlos Li.x Klett, cônsul geral da lli'pul)lica

Argentina, por cujo intermédio recebemos as referidas publicações.

Geographia Ag^ricola

.\flia-sc rt venda na sedo da Socledado Nacional de Agti( ulUira, c\

rua du Aifundi-ga 108, a collecçõo de mappas e diagramnias agficulas

organizados por essa Sociedade.

E' um trabalho inteiramente novo em nosso paiz e quo condetisn

tudo o que eslA fmhecido entre nós sobre as condições do meio em quo

se desenvolvem nossas plantas espontâneas e cultivadas, sobre a sua

dislribuiçflo geographiai em todo o paiz e linalmenle sobre seu valor

económico.

lissa obra, que tem merecido as maiores distincções e os mais li-

sonjeiros conceitos por parte das corpjrações e entendidos a que tem

sido submetlida, é um valioso manancial de estiilos paru us inleile-

cluae-s n para os liomons de governo pela grande ropla do informações

que forncve sobre o pui/. Não menos importante, porém, é a conlri-
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buição que ella pôde trazer ao estudo e ao ensino da geographia pátria,

no que esse estudo tem de mais curioso e útil, isto é, sob o ponto de

vista da geographia económica, tão pouco e mal conliecida dos brazi-

leiros, apesar de ser a mais útil para o conhecimento da vida e do

trabalho produclor, do uosso paiz e para a exploração de suas riquezas.

A Geographia Agrícola comprehende 49 mappas e diagrammas,

dos quaes 20 apresentam estudos completos sobre cada um dos Estados

da União brazileira

.

Esses 49 mappas estão reunidos em grande volume cartonados.

i:^^^>^

[immi OA SOCIEOAOE NACIONAL 0[ AGRICULTURA

SECRETARIA

MEZ DE JUNHO DE 1912

CORRESPONDENaA RECEBIDA

Cartas 239

Officios de Governos 14

» » particulares 7

Telegrammas 4

Circulares 17

281

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA

Cartas 892

Officios a Governos 20

» » particulares 2

Telegrammas S

Circulares 172

Distinotivos 6

Publicações diversas 35

Boletim A Lavoura 3.081

4.213

Secretaria da Sociedade Nacional de Agricultura, 13 de julho do 1912. — Carlos

de Castro Pacheco, chefe da secretaria.
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SÓCIOS QOB SUB93IKVUIAU PABA O DISTL1CTIV0 D& BOOEDADE

JuUio de HHi

Dr. NorlKTto Custotiio Ki rroir.i 208000

Majop Luii Celwto do Araiijo 20S0OO

Conpgo Luiz António da Cunba Forroira 20$000

Maj ir Jonas Boiíto do Carvallio 201000

D. Izabol do Sá e Albiiqiierquo Mello 20S000.

Gonçalo Moreira Pigueirodu 20S00O

Oironol Simild Stylita Caniozo -20S000

Francisco do Assis Ritjoiro 208000

Coronel João Pedro Guimarios 20S00O

Ayo3lo de Í91H

Dr. Lauro B. Bittencourt 258000

Miguul Pereira Uuimarilos 208000

Southern Territórios Sllosa 208000

Pedro Junqueira Reis 20S000

Ailx-rto do Souza Siqueira 208000

Bernardino Correia Mattos 208600

Setembro de I9ii

Alberto Leconto Perriraz C08000

Joaquim António Dias do Castro 208000

Raymundo Nonato de Araújo 208000

Josó Alves da Silva 208000

Josó Gregório da Costa 208000

Romero de Carvalho 208000

Josó Aymoró Vieira 208000

Germano Riboiro <le Castro 208000

SÓCIOS KÍITRADOS PARA A S<X:[EOAUi; ?IACI05AL DE AGRICULTURA

Wci dc julho de i9H

Daodoro Silva, electricista, Nesta.

José Dias da Silva Tavares, industrial, Nesta.

Dr. Raymundo Fernandes o Silva, engenheiro agrónomo, NcJta.

Capit.io Lúcio Bcnevenuto, funcoionario publico, Nesta.

Dr. Gaicia Dias de Ávila <lo Carvalho Albuquerque, Ministério da Guerra, Nesta.

Jacinthu .Monteiro do Nascimenl>i, agricultor o criador, Estado do Rio.
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Amadeu Tazaiio, agricultor e criador, Estado do Rio.

José da Costa Barros, lavrador. Minas.

João Ozorio Pereira, agricultor e criador, Minas.

José Ayinoré Viaira, agricultor e criador, Minas.

Associação Lavradores Prainheuse, São Paulo.

Dr. Júlio Bagneuski, agrónomo, Paraná.

Mcz de (Kjosto de 1912

Dr. Chrysanto Freire de Brito, advogado, Nesta.

Vicente Rinaldi, agricultor. Estado do Rio.

António Liuzzi, agricultor e criador. Estado do Rio.

Raphael Augusto Vasconcellos, agricultor e criadoí', Estado do Rio.

Franklin Rabello, agricultor e criador. Minas.

Lucien Le Coinle, director do Posto Zooteclinico Federal de Ribeirão Preto,

São Paulo.

Mederie Rausseau, veterinário. São Paulo.

Dr. José Monteiro Lobato, agricultor e criador, São Paulo.

João Barboza Menez3s, agricultor e criador, Espirito Santo.

Manoel Bentes Monteiro, agricultor e criador, Pará.

António Monteiro Nunes, agricultor e criador, Pará.

José Go.Ties da Cruz, negociante, Pernambuco.

Nunzio Giannattasio, engenheiro agrónomo. Rio Grande do Norte

Coronel Prudente Alecrim, intendente, Rio Grande do Norte.

Coronel Manoel Maurício Freire, presidente da Gamara Municipal de Macahyba,

Rio Grande do Norte.

Francisco Pereira de Andrade Mello, pliarmaceutico, Bahia.

Dr. Lauro Bittencourt, engenheiro civil, Manáos.

Mcz de setembro de -lOlíí

Leonardo de Albuquerque Tello Muniz, agricultor e criador, Nesta.

Dr. Guilherme Medina, engenheiro agrónomo, Nesta.

Rayrauado Nonato de Araújo, agricultor e criador. Estado do Rio.

Gerniano'Ribeiro de Castro, agricultor e criador. Estado do Rio.

José Alves da Silva, agricultor e criador, Minas.

Mouoel Levy, criador, São Paulo.

António Honório da Fonseca e Castro, agricultor e criador, Espirito Santo.

Padre José Anusy, Paraná

.

Coronel João Baptista da França Mascarenhas, agricultor e criador, Rio Grande

do Sul.

João de Mello Falcão, agricultor e criador, Maranhão.
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Bibliotheca

A bibliolhoca da Sociodatle Nacional cio Agricultura rcceljcu duranto o nic2 do

junho uliitno as seguintes revistas nacionaos c estrangeiras:

HKVISTAS

liolcliiii Á-nicolii, Hcrifc, anuo VI, ns. 2 a V.

A Evolução Aijricola, S. Paulo, aiuio 111, n. 3.".

Hciixla MnrUiiiiit BricíZ-icn, Hio, anuo XXXI, u. 12.

It itetim ilii liircrlinvi de Intliistrin c Cunincrcio, S. raiijo, n. :t, do 1012.

Boletiit Oficial de la Secretaria do Af^ricultura, Comercio y Trabajn, Hahana,

anuo \'ll, n. 4.

/U"íii(H«« dí' Auricidtiira, Ilarcelona, anim \XiV, ii. 2s2.

Dolelin de la !-'ociedad Atiricoln Mexicana, México, tomo XXXVI, n. 22.

O Cii'id(>r l'aulhlti, S. Paulo, anno VII, ii. .jO.

A Fizciidd, lUo, anuo III, n. 2'i-.

Bolílim da Alfaiideiju, llio, anno .VXVI, n. 12.

Rivisla ili Ai/iicidlitrii, Parma, annn XVIII, ii. 2t.

La n-viie Aiicol', Paris, n. 12.

Gaceta narat, Huenos Aires, anuo V, n. 00.

O Ecoiiominlii fírariliiio, Hio, aurio VII, n. ItO.

T/if Loiíisiiiwi l'lai)ter, Now Orloans, ns. 23 e 2i.

Dolelin de Agricnltura, Técnica y Económica, Espanha, anno IV, us. 38 a 41.

Ilidia Rh' her World, i\ew York, n. de jiiiilio.

tíoleiim (/.• Auricnllara, S. Paulo, serio 13, ii. I.

nevisla de Vclerinaria c Zootechnia, Rio, aniiu II, ii. 3.

llfvisla de la Aioriocinn lliiral dfl Uriíífiiaij, anno XLI, n. 0.

Itrazil Fi-n-ti Canil, Riu, anno VI, n. 2'.i.

VAyricollura Colonialc, Firenzo, anuo \'l, u. li.

nciisla dol Miiiixlevio de Obrax 1'uhlicas, Bogotá, anno V, n. 12.

Rrvisla da Annociação Cominercial do Amazonas, Manáos, anno IV, n. 48.

nevi»la Comiwrcial, Fortaleza, anno V, n. 108.

Tlie Aiiricidliiral Joiranl, I'rntoria, anno III, n. "i.

Dolelin de la Oi-nava Afjricola, Tortosa, ainio .XXI, n. 286.

Revue Franco Brêsiliennc, Rio, n. 00.

n^iisla Nacional de Auriridlnra, ainio VI, n. H.

Asociacion Salilrcra de Propaganda, Iqiiiquo, circular i). '>'.

DiiUctin du Uin'eau des luslltuilions Economiques te Sociales, Roma, anno

III, u. 0.

Medicina Militar, Rio, anno II, n. 12.

C,azela das Alduiat, Porto, anno XVII, ii. sriO.

Boletin de la Sonedad de Fooienio Fabril, Santiago, anno XI,, n. 6.

Perit To íirty, l.iuia, vol. IV. n. 2.

J)«//eíí/i.í cl Mitnoirex de la ."^mMéli! de Medecins et Natura listes, Jasy.
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liohitim (In Af:sociação Coiniuercial, Santos, aiiiio IX, ii. 436.

llcvisla de Engenharia, S. Paula, vol. 11, n. 2.

11 Brasilc, Génova, anno I, n. 0.

Expcriment Stalion Record, Washington, vol. XXVI, n. 7.

Annales da Vlnslilul Agro^omique, Moscou, anno XVIII, livro I o II .

Boletim da União Pan-Americana, Washington, numero de julho.

A Lavoura Paraense, Pará, vol. VI, n. 2.

BuUatin da Sij'ulicat Central des Agricidleurs de Fraiiee, Paris, n. 601.

A bibliolheca da Sociedade Nacional de Agricultura, pelo seu Serviço de Distri-

buição, tein actualmente os seguintes trabalhos em distribuição gratituita : Indmlria

Pccu-n-.a, pelo Dr. Eduardo Cotrim ; O Gnantnà, pelo Dr. Edgard Roquette Pinto

Manual de fabricação de lacticinios, pov J . de Oliveira Murinelly ; e os seguintes

folhetos publicados pelo Ministério da Agricultura:

Exposção de motivos e o respectivo decreto creando c dando regulamento ao

servií-o de Registro e Archivo Geral do Marcas para animaes ; decretos que dão

regulamento o credito para a concessão dos favores destinados á cultura do trigo e

outras ; decretos que instituem prémios para a exportação de fructas nacionaes

;

abre credito para occorrer ás despezas com o estudo das industrias do ferro, da

borracha (i outras ; crea um Servii;o de Consulta e abre o respectivo credito

;

iiistitue prémios de animação ao fabrico do presunto ; dá a denominação de' Posto

-

Zootechnico Federal á Directoria da Industria Animal ; c dá instrucções sobre

lucros coloniaes ; decreto que estabelece medidas destinadas a facilitar e desen-

volver a cultura da seringueira, do caucho, da maniçoba e da mangabeira e a

colheita c beneftciamento da borracha oxtrahida dessas arvores e autoriza o foder

Executivo não só a abr'ir os créditos precisos á execução (h; taes medidas, mas ainda

a fazer as operações de credito que para isso forem necessárias ; decreto sobre a

impoi-tação e registro genealógico dos animaes de raça ; decreto que approva o re-

gulamento para a execução das leis referentes a diviíias provenientes de salários de

trabalhadores agrícolas; e outros folhetos quií estão ao dispor dos interessados.

A bibliotheca da Siciedadc Nacional de Agricultura está aberta em todos os dias

úteis das 10 horas da manhã ás o da tarde.

^#

REGISTO COMMERCIAL
Ca,f©

Entraram, ilurante o uuz de junho, no merca lo do Rio de Janeiro 123.770

saccas de café, foram vendidas 108.000 e embarcadas 118. Oòj, ficando ainda para

negocio 217.112 saccas, esmo feito em 30 do mesmo mez.

A situação do producto em estudo foi positivamente de alta, durante o mesmo
período, muito embora, já quasi ao expirar do raoz, em 2ii, houvesse uma ligeira

baixa nos preços máximos por elle alcançados.
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Oa extremos das nossas eotarOes foram :

Por arroba Por 10 kilos

N. 6 12S500 a 13S400 8Í5H a 98121

N. 7 125300 a 13S200 8S375 a 8S919

N. 8 125100 a 13S00O 8S238 a 8S783

N. 9 11S900 a 12S800 8S102 a 8$715

-•VlíÇíxlJio em i*a.inn.

Os preros, na primoira como na se^çuiida quinzena, mantivoram-so firmes.

A alta occorrida om Livorpfjol nem da lovo actuou no nosso mercado visto os compra-

dores se acharem failamente suppridos.

A oxisicnci.i, n.. dia 30, ora do 23.934 fardos.

Os pre(;o8, por fardo, regularam do seguinte mocio :

Pernambuco 10S500 a HS500

Rio Grande do Norte : 10S200 a lOSSOO

Ceará 10S400 a lOSSOO

l'arahyba 10S400 a 10S800

Penedo lOSOOO a 10S600

-Vg^iiiirelente

Os supprimentos recebidos importaram em 701 pipas, de vários centros

prodiictores.

I) mercado deste género quu na primeira quinzena s; manteve inalterado, na

segunda oscillon para baixa cmn uma dilTerenca do 53 por pipa.

As cotaijõcs por Iso litros, som o ca^cj, foram :

Paraty 190S000 a 210SOOO

Angra ISSSOOO a 200S000

i:am|K« 1S0.S0110 a 190S000

Maci,', I80SOO0 a lOOSOOO

Bailia iSOSOOO a 190S000

Pernambuco t8OS800 a 19OS00O

Aracaju ISOSOOO a 190S0OO

Sul 180,-5000 a lOOSOOO

.Vl»-...,1

.\s entradas constaram de '.'27 viilumci, c a baixa assignalada na primeira

quin/cna não proseguiii na segunda, nianten>lo-se o mei\'ado estável.

A.s cotações por 480 litros, sem o casco, regularam as seguintes :

40 grãos 310SO00 a 320SOOO

38 300S000 a 305SOOO

•I' 2SOS00O a 295SOOO
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O mercado deste producto, iia primeira quiiiziíiia do mez em revista, devido a

alguns pedidos de S. Paulo e Sul, melliorou um tanto nos preços do branco crystal,

raostrando-se inerte nas demais qualidades por carência de sahidas. Durante a

segunda quinzena elle esteve calmo, havendo negócios de assucar novo do Campos

para cmlxirque e decrystaes vellios para refinadores.

O mercado fechou sem animação. Entraram 30.224 saccos, ea existência orçada

era 30 de junho era de 379.268.

Os preços por kilo foram :

Pernambuco :

Branco usina — —
Branco crystal g480 a S520

Dito 3» sorte • giOO a $:m
Crystal amarello S400 a g440

Mascaviuho g380 a §450

Somenos — —
Mascavo bom S260 a S300

Dito regular $240 a í?280

Dito baixo í;220 a §223

Sergipe :

Crystal amarello não ha

Branco crystal S470 a S500

Mascaviuho não ha

Mascavo bom S24o a S300

Dito regular S240 a g280

Dito bai.\o $210 a S220

Campos :

Branco crystal $300 a S3 iO

Dito 2» jacto —
Crystal amarello não ha

Mascaviuho §300 a $ 150

Bahia :

Branco crystal não lja

Dito 2» jacto — —
Mascavinho — —
Santa Catharina :

Mascaviiilio S300 a g3bO

Mascavo bom §250 a $200

Dito regular S240 a —
Dito baixo 9S230 a —
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Os suppriraontos recebidos consUram ilc 8.743 saccos por caboUgom, 27.072

peta Estrada do Perro Contrai do ftrazil e 384 pela Loopoldiíia.

Os prei;os, pjr sacco de 60 kilos, regularam como se segue :

Superior 27SOOO a 29SOOO

Inferior 18SOU0 a ^JiSoito

Dito norte 1SS500 a 2ÍS0O0

Dilo rajado ISSOOO a HSOdO

Vieram ao mercado 'J.049 fai'dos por cabotagem que se vcn<ieii de 200 a 220

réis |)or liilu^ramiiia coiiTormc a iinaliilade.

.Viiieiicloiíii oiii oii.-iett

Chegaram 430 saccos por cabotagem e 14 pela Estrada de Ferro Central que se

cotou de 260 a 270 réis por kilogramma.

Itiiiiliii

Entraram 5.92* volumes por cabotagem e 351 pela Estrada de Ferro Central.

Os preços, iwr kilogramma, foram os seguintes :

Porto Alegre (2 k") 1S020 a 1S080

Dilo (20 k») 1S020 a ISIOO

Itajahy ISIOO a 1S200

.Minas (2 k") S96o a ISOOO

Itilo (lata grande) SOCO a ISOOO

Laguna $960 a ISOOO

As entradas orçaram em 750 volumes [wr cabotagem, 240 jjcla Estrada de Ferro

Central, 437 [Kila Leopoldina Ríiilway e 1S7 pela Tlierezopolis, que se cotou de 100

a 2'iO réi< |ior kilogramma eoiiforme a i|U.ilidade.

Cíieao

lleeelwram-so 363 volumes por ralx>taecm

Cel»olui!*

Os supprimentos roccbido-i imp.)rlaraiii cm 29.> voIuiuíís e 142.400 resteas, que so

venderam de ISOoo a 2S2'"i o ( lo.

Chegaram ai I mercado 773 volumes |H>r cabotagem, l.o2'.t pola Estrada do

Ferro Central do Urazil, 325 pela Leopoldina Haihvay e 53 pela Hòdo Sul Mi-

neira, que s,' colou de SW ;i OOO réis |»or kilogrannna.
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Cax-ne secca,

Entraram 3.909 fardos por cabotagem, que se vendeu de 760 a 840 réis por kilo-

gramma.

Oliai^utos

Chegaram HO caixas por cabotagem

. Couros
Receberam-se 25 volumes e 320 pelles por cabotagem e 15 pela Estrada de Ferro

Central.

Fai-inlia, de mandioca
Os supprimentos constaram de 19.381 saccos por cabotagem, 85 pela Central

do Brazil, 784 pela Leopoldina Raihvay, 187 pela Ttierezopolis e 450 pela Cantareira.

Os preços, por saccco de 45 kilogrammas, foram :

Especial 8S800 a 9S200

Fina 8S200 a 8S600

Peneirada. . . .

.' 7S400 a 7S800

Grossa 6S400 a 6S60O

Fai-elo

A cotação, por 100 kilogrammas, de 9^200 a 98500

Fulbá de iiiillxo

Os preços regularam de 120 a 180 róis por kilogramma, conforme a qualidade.

Feijão

Os suprimentos constaram de 7.456 saccos por cabotagem, 1.691 pela Central do

Brazil, 6.986 pr-la Leopoldina Raiiway, 97 pela Tiíerozopolis e 33 pela Cantareira.

Os preços, por sacco de 60 kilugrammos, regularam os seguintes :

I'orto Alegre (superior) Hg500 a 12^500

Santa Catharina '. HSOOO a 128000

Manteiga _ 138000 a 16S000

Terra 128000 a 148000

Mulatinho 128500 a 148000

Branco , 118500 a 138000

Vermelho 128000 a 148000

Enxofre 168500 a 178000

Cores diversas 98500 a 138000

' Fumo
Vieram ao mercado 294 volumes por cabotagem, 0.958 pela Central do Brazil i,'

204 pela Leopoldina Raihvay.

As cotações, por kilogramma, fizeram se assim :

De Minas especial ISIOO e 18200

Dito superior 18000 a 18100

Dito 2^ 8900 a 18000
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Ditoordinario '. Í800 a $900

Goyano especial 1S800 a 2S000

Dito superior 1S400 .i 1S600

Baixo 18100 a 1S300

Rio Novo especial 1$300 a 1S500

Diio superior IStOO a 1S200

Dito 2». S900 a ISOOO

Pomba superior 1S200 a 15300

Dito 2».. ISIOO a 1S200

Carangola ISOOO a ISIOO

Pica espo'-ial 2S0OO a 2S100

Dito !• ISfiOO a 1S700

Dito 2» 1S200 a 1$300

Bahia — —

Entraram 50 volumes por caboiagem, 12.619 pela Centcal lio Brazil, 83 pela

Leopuliiaa Raíhvay e i.301 pela Kô<ie Sul Mineira.

Os pro^jos regularam os seguintes, por kilogramma :

Minas 28900 a 3.300

Sul — —

Milho

Receberam-se 46 saccos por caboUgera, 11.335 pela Central do Brazil, 30.920

pela Leopoliiiia Railway, 20 pela Rode Sul Mineira e 128 pela Cantareira.

Preços por sacco de 62 Icilo» :

Norte nio ha

Terra amarella 7S4O0 a 8S000

Dito mistura 6S500 a 7S400

Ma.tto

Entraram 149 volumes por cabotagem e 1 pela Central do Brazil, que se cotou

do 440 a 600 réis p<)r kilogramma, conformo a qualidade.

Polvillio

Ctiegarara556 volumes por cabotagem, 1.139 pela Cealral do Brazil e 19 pela

Leopoldina, que se cotou de 230 a 240 réis por kilogramma, coarorme a qualidade.

Queijoíí

Vieram ao mercado 2 volumes por cabotagem, 6.171 pela Central do Brazil,

6 pela Leopoldina e 892 pela R6de Sul Mineira.

Su.1

Entraram 12.049.666 kilogrammos, por cabotagem, o os preços regularam por

alqueire do 1SS50 a 2S260 conforme a qualidade.
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Toucinlxo

Chegaram ISI volumes por cabotagem, 1.607 pela Central, 122 pela Leopoldina

o ISi pela Rode Sul Mineira.

Preços por kilogramma :

Superior S960 a 1 SOOO

Inferior S"00 a S80u

Taiíiocn,

Reeeberaui-se 47 volumes por cabotagem, que se cotou de 100 a 240 por kilo-

gramma, conforme a qualidade.

Vinlios

Entraram 1.771 quintos e 2 caixas por cabotagem.

O preço, por pipa, regulou do 150S000 a IGOgOOO.

CoUaboradorss

A. Gomes Carmo.

Carlos Prates.

Cardozo Guedes.

Christiano de Paula Araújo.

Curvello de Mendonça.

D. de C.

Daniel de Carvalho.

Eduardo Cotrim.

Ernesto Luiz de Oliveira.

Emílio Schenk.

Frederico Cavalcanti.

Faustino Cavalcanti.

Henrique Vaz.

J. Armandio Sobral.

J. Baptista de Castro.

João Benedicto de Araújo.

J. V. Gonçalves de Souza.

Luiz Freire.

Monteiro da Silva,

Romario Martins.

Simões Júnior.

Uribe y Uribe.

Vicente Véa.
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hdics _geral do anno de 1911

Ji^diloriiil

Pau».

Aiilonio fíujde^i Nojueira (Dr.) 103

Aos nossos leiU)res 531

Coiifcroiicia il<í FiMii 07

» assucareira 2:>2

Cooi)erativas agrícolas mineiras VT I

Cultura do aiianaz 10

Conselheiro I.';o|ioldo Uurlainaqiii 4s2

Eusiiio agrícola e as escolas D. Bosco (O) 210

Exposii;;1o de Turim — lloina 246

EiUtutos da Hsola 1>. B )sco 280

Joio Joaquim l'i/arr.i 412

ManifestarOes di- [w/ar e homenagens posthumas, pags. 310 e..

.

384

Marquez de Abrantes 347

Mensagem do 1'residenlo do LsUdo do S. Paulo 484

Posto Zoolechuico do Pinheiro 102

Paulo do Amorim Salgado Dr.) 22

Senador Vergueiro 175

Wencesláo Bailo, pags. 38y, 229 e 332

A agricultura nacional ."

313

Agricultura HO

Bell.j (O bom aiuigo^ 339

llananeira (A), pags. l'.i, 103, 170, 407, õiV e 477

Caroá 46.'i

Conservação do .>.ólo 93

Coqueiro (0) 467

Dados históricos da culonisai;ão particular 282

Economia rin-al 532

Exercito (O) e a agriíidtura 159

Fundarão de uru colmeal, |)ags. 2S0, 339 e 512

Influencia da alimcntaçilo mineral e principalmente da potassa

nas fuiurões o oslriictura dos vogetaes 10

.Medidas contra as seccas 4O0

Meios de combater as pragas de inn (ximar 402

Necessidade do exame das sementes 104

Paraná rural 101

Pelo nosso futuro económico 1
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P-igs.

Potassa é indispensável (A) á vegetação 87

Questões de avicultura 539

Refertilização do sóln (A) 166

Tugúrio 476

Videiras americanas cultivadas no Rio Novo 26

Wencesláo Bello (Dr. ), pags. 333 a 338 e 340

Nos JEstados

Arroz no Estado de S. Paulo H2

Cooperativas agrícolas mineiras H3

Congresso de agricultura H4

Cirurgia agrícola 290

Cultura do fumo na Bailia 28

Cacáo da Bahia 550

Chá de Ouro Preto (O) 180

Escola Agrícola da Bahia 182

Festa das arvores em Porto Alegre Hl

Industria pastoril no Estado de Minas 112

Saneamento da baixada 176

Syndicato Agrícola de Alagoas 549

Uva Sabalkanskoy 289

Valorização do assacar 413

Valor das propriedades agrícolas de S. l'aiilo 113

íVo esti-angreiro

Algodão Cavavonico (0) 420

Amendoim (O) 422

Alarme da bjrracha nacional 34

Álcool da piteira (0) • • • • 500

Cultura do coqueiro era Ccylão 296

» » ananaz 295

Carvão vegetal, como alimento 295

Cereaes avariados 419

Congresso Internacional da lavoura secca (VI) 116

» » de leiteria 30

Cactus (Os) 33

Café brazileiro na Europa (O) 184

Coco nocifera (0) 501

Fumo e o seu commercio (0) 554

Fibras textis da ortiga 39

Hevea braziliensls na Africa (A) 184

Irrigação jio México (A) 352
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Iiiduâtru pastijril na ArgiMilina 188

Lavoura secca, pags. 114 o 292

Oloo lie fumo 490

O PyretUro 421

IMaiitas iiulicadored 30

l'roduci;io ila batata 38

l'aina (A) 552

Kamus das arvores «-oiiio aliiiiiiiit

)

117

•Soda selvagum 186

Stock do cafó om 1912 503

Tecidos do madeira 1 20

Tlieosintho 551

Wbiaky da baiiaiia 119

Notioittrio

Associarão Gommi-irial do Santos 128

>> Agrií-ola do Juruá 129

Ascurra Basse-t Jmr 496

Apicultura 506

Banheiro para gado 12U

Uibliotbcca VicoMlina 125

Boas festas 4o

Cariieiru «Oxford Downs 44

Coo|)erativa Central dos Aijriciillonjs do Brazil, 41 n 122

Coinmorcio le frucus 120

Coioiiizai;Ao 130

C:iita honrosa (uma) 40

Cla-ísiticai^ão do café em Santos 304

Centro Económico do Rio Grande do Sul 190

Christiao Cruz (Dr.) 191

0»mracrcio u hygii-no do leite 19t

Congresso ile ensino agriojia 198

Cafós paulistiis 403

Criac;ilo por si;li!c;io (A) 50j

Ch. Heyn llamann 506

Ex|iosi<;Jo Internacional de Bruxellas 42

» Floricultura lie Florença 123

Liii/jrhi lliMsi|i3nv «1) Oriento 301

Expisic.'io de V)Qi 197

' Estado lio Espirito Santo 557

Faz'!nda da Loanda 101

Pene.li) 50*
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Pags,

Formigas Cuyabanas !i09

Frieira de gado 192

Freira de três corarõe': 131

Gadii « Dewoii » 43

Gaorges Liou 306

Ignacio Tosta 297

Iinporl.arão de reproiliictores, 301 e 420

Iinmigração 131

Joaquim de Freitas Lliua SIO

Lavoura secca 302

Laranjas da Bailia para New Vork 508

Miguel Calmou (Dr.) 193

Mandioca do Amazonas lA) 035

Paulino Cavalcanti (Dr
.
) 30S

IV-drigóe 429

Problema nacional da proiUici;ão do trigo 425

Permuta de revistas 1)">1

Pecuária intensiva (A) 428

Propaganda de S. Paulo nos Estados Unidos 197

i^jrcos (1 Large Blacli » 44

Posto Avícola do Rio de Janeiro 508

Raça « Red hiiicoln » (A) 103

Rarabouillet argentino 301

Syndicato Agricula e Pastoril de Caruaru 192

» 11 » )> )i Garanhuns 198

» >i " » dfi Município de Rezerros-. 125

» » de Palmares 430

Souza Reis (Dr.) 189

Sociedade Amazonense de Agricultura 506

)i Brasileira para, Animarão da Agricultura 298

)i Paulista de Agricultura 299

» Mineira >> » 300

» Bahiana » » 43

» Agrícola e 1'astoril de Santa Victoria do Palmar 130

» " » " Ceulral do Estado (li> l^araná 131

» » Antoninense 120

» Nacional de Criação de Carneiros 428

» Industrial c Pastoril de Jaguarão 194

União » Urugiiaj'a 431

Veiga Filho (Dr.) 195

Visita .\scurra-B,isse-Cour 423

aTfll — liio lio Janeiro — Imfrcnsa Nacional — Itfli



ESTATUTO

CAPITULO II

DOS SÓCIOS

Art. 11'. A Sociedade admitlc as s<^uintes calcporias de sócios :

Sócios elTectivos, correspondentes, honorários, benemerilos e associados.

§ I". Senlo sócios elVectivus todas as pessoas residentes no paiz que forem devida-
mente propostas e contribuírem com .i jóia de i.s$ c a annuidadc de 2n$iXK).

S j". Serão sócios correspfmdentcs as f)cssoas ou associações, com residência ou
s&le no estrantíeiro, que forem escoihid.is pela Directoria, em reconhecimento dos seus
méritos e dos servigijs que possam ou queiram prestar á Sociedade.

S 3°. SerAo socii« honorários e beneméritos as pessoas que, por sua dedicação e
relevantes serviços, se tenham tornadj t>enemeritos á lavoura.

S 4°. Serão associados as corporações de caracter oITicial e as associaçõesagricola
liliadas ou confederadas que contribuírem com a jóia de 30$ c a annuidade de sojjooo.

S 5". Os sócios eíTectivos e os associados poderão sereunir nas condiçOes" que fo-

rem prec-eitu.idas no reíjuiamento, nao devendo, porém, a contribuição fixada para e&se
h'm ser inferior a dez (10) annuidades.

Art. 9°. ( ts as.s<^)ciados deverão declarar o seu desejo de comparticipar dos traba-
lhos da Soaedade. Os demais sócios deverão ser propostos por indicação de qualquer
s<x'io e a apresentação de dois membros da Directoria e ser acceitos por unanimidade.

.\rt. 10. Os sócios, qualquer que seja a categoria, poderão assistir a ttxJas as reu-
niões sociaes discutindo e propondo o que julgarem conveniente ; terão direito a todas
as publicações da Sociedade ea todos os serviços que a mesma estiver habilitada a pres-
tar, independentemente de qualquer contribuição especial.

.^ I'. Os associados, pfjr seu caracter de conectividade, terão preferencia para os
referidos serviços c receberão das publicações da Sociedade o maior numero de exem-
plares de que esta puder dispor.

S 2°. O direito de votar e ser votado é extensivo a todos os sócios ; é limitado,
porém, para os ass<x:iados e sócios correspondentef, os quaes não poderão receber vo-
tos para os cargos de admini.stração.

S 3'. Os sócios perderão somente seus direitos em virtude de expontânea renuncia
ou quando a .xssembléi gemi resolver a sua exclusão por proposta da Directoria.

liGULAMENTO

CAPITULO VI

DOS SÓCIOS

Art . 18. A Sociedade prestará seus serviços de preferencia aos sócios e associados
quando estiverem quites com ella.

Art. i<>. A jóia deverá ser paga dentro dos primeiros três mezes ap<5s a sua
acceitação

.

Art. 30. As annuidades poderão ser pagas por prestações semestraes.
.\rt. 21. Os sócios e as associados se poderão remir mediante o patramento das

quantias de 200$ e 500$, respectivamente, feito de uma só vez e independente da jóia,

que deverão pagar em qualquer caso.
Art. 22. (js sócios e a.ssociados não poderão votar, nem receber o diploma, sem

terem pago a respectiva jóia.

is I .° O sócio que tiver pago a jóia e uma annuidade poderá remir-.se mediante a
apresentação de 20 sócios, desac que estes tenham egualmente satisfeito aquellas contri-

buições.

i 2.° Para e&so elTeito o sócio deverá requerer á Directoria, provando seus direitos

nos termos do paragranho anterior.

S 3.° Serão considerados beneméritos os sócios que fizerem donativos á Sociedade
a partir da quantia de um conto de réis.

Art. 23. Para que os sócios atrazados de duas annuidades possam ser considerados
resignatarios, nos termos dos F.slatuttis, é precLso que suas contribuições lhes tenham
sido solicitadas por escripto, até três mezes antes, cabendo-lhes ainda issim o recurso

para o con.selho superior e para a a.ssembléa geral.
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95, RUA TflEOPHILO OTTONI, 95

Bio 16 Jafleíro

Vasilhame, deposito, latas, desna-

tadeiras, batedeiras, salgadeiras,

pasteurizadores, resfriadores, etc.

11. AV. CARNEIRO FELIPPf. 11

São João fEl-Rey

Lactometros, tíiernionietros, vidros

espátulas, baldes, preservativos, co-

lorantes, coalho, óleos, etc. ele.

ÚNICOS DEPOSITA RíOS

DO

COALHO DO REINO

MARCA

sACABICIBA^ PRENSA
Infallivel contra

os Carrapatos e Bernes

nO) o mellior que

^ tem vindo ao mercado brazileiro

Chocadeiras e Criadeiras "ALFA PINTO"

Artigos para Fazendeiros, Instrumentos para Veterinários, Remédios
para as moléstias de Aves e Gado
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.
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1° Secretario — Dr. AfTonso de Negreiros Lobato Júnior,
2° Secretario — Dr. Benedicto Raymundo da Silva.

3° Secretario — Alberto de Araújo Ferreira Jacobina.
*" Secretario — Dr. Victor Leivas.

1° Thesoureiro — Carlos Baulino.
2" Thesoureiro — Dr. José Ribeiro Monteiro da Silva.

Directox-es das secções

Secretaria — Dr. Affonso de Negreiros Lobato Júnior.
Thesouraria e serviço externo — Carlos Raulino.
Estatística e contabilidade — Dr. Manoel Maria de Carvalho.
B1BL10THECA — Mappas agrícolas — distribuição de publicações — Dr. José

Ribeiro Monteiro da Silva.

Redacção da A LAVOURA — Dr. J. F. de Lima Mindêllo.
Agrotechnia — Horto da Penha e sementes — Dr. Victor Leivas.

ZooTECHNiA — Veterinária — Dr. Eduardo k. Torres Cotrim.
Museu — Defesa agrícola e pastoril — Dr. Benedicto Raymundo.
Propaganda e serviço de informações — Applicações a álcool — Alberto de

Araújo Jacobina.

Syndicatos e cooperativas — Dr. João de Carvalho Borges Júnior.
Industrias agrícolas — Colonização — Mão de obra "agrícola — Dr. João

Baptista de Castro.

Legislação rural — Dr. Luiz .\. L. de Oliveira Bello.

Tarifas e transportes — Dr. Arthur Getulio das Neves.
Congressos e exposições — Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida.

OoHaboi-açâo

Serão considerados coUaboradores não só os sócios como todos que quizerem ser-

vir-se destas columnas para a propaganda da agricultura, o que a Redacção muito
agradece. A lista dos coUaboradores será publicada annualmente com o resumo
dos trabalhos.

A Redacção não se responsabiliza pelas opiniões emittidas em artigos assignados
e que serão publicados sob a exclusiva responsabilidade dos autores.

O.s originaes não serão reslituidos.

As communicações e correspondência devera ser dirigidas á Redacção d',\ LA-
VOURA na séde da Sociedade Nacional de Agricultura

A LAVOURA não acceita assignaturas.
E' distribuída gratuitamente aos sócios e annunciantes da Sociedade Nacional

de Agricultura.

Condições da publicação dos annuncios

Pagos adeantadamente

r>XJBLTCA.CÃ.O 1VIEIVSA.L
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ãravs McUstia de Coqueiro (-ooos Nucifera, L.)

Náo somente o homem c os animaes são victimas do perigoso micróbio que

é o Bacillus coli. Recentemente se o ha incubado de bem grandes males causados

ás plantas.

M. .\. W. Giampetro aponta-o como factor da «podridão» das cebolas e

Mr. John R. Johnston, — assistente de phytopathologia do Departamento de

Agricultura Norte Americano, — responsabiliza-o por terrível e devastadora en-

fermidade do coqueiro, vulgarmente conhecida, de inglezcs e americanos, por

Coconut bud-rot, "podridão J<i grelo do coqueiro».

De annos atraz, em Cuba, Jamaica, Guyana Ingleza, Trindade, entre outros

logares. os c<xjueiros vecm sendo dizimados por destruidora enfermidade que se

caracteriza no seu estado agudo, pela podridão da região de crescimento do co-

queiro, no centro da cor«'>a folhear, e destruição dos tecidos jovens

.

Era seu inicio a moléstia se define pelo amareilecimen to e quedas das folhas,

bem como dos fructos immaturos ; pela côr chocolate, no todo ou em parte, das

espigas floraes, (espadiccs), ainda meio-en voltas na? respectivas spathas : ou pela

morte das folhas semi-abertas, incomplcLimente desenvolvidas.

As espigas, cujos fructos cahom por effeito da infecção, apresentam a base en-

negrccida c em estado de podridão húmida, que se estende ás bainhas das folhas

invadindo, muita vez, a base destas, as quaes, então mostram manchas escuras,

quer na parte superinr quer na inferior.

.\ infecção propaga-se da base de uma espiga á outra atravcz d.is bainhas,

quasi sempre húmidas. Gradualmente as espigas se vão infeccionando, os fructos

cabem, as folhas apodrecem na ha.<!e e, por algum tempo permanecem pendentes,

antes de se desprenderem do espique da palmeira.

Quando a infecçán começa nas folhas centraes a moléstia progride com rapidez

até os tecidos ainda jovens, destruindo-os, c ás vezes, attinge os tecidos funda-

mcntaesdo tronco.

<«/r5 '
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A moléstia pôde propagar-se rapidamente de arvore á arvore ; muita vez

,

porém, a propagação se faz tardia e morosa, e, num coqueiral, raras plantas, es-

parsas e salteadas, mostram-se infeccionadas.

Em certas arvores a coroa folhear pende por completo, em outras somente

algumas folhas ficam pendentes— emquanto que três ou quatro conservam-se

erectas apparentando vigor.

Geralmente decorre o prazo de dous mezes a mais de anno entre o inicio da

infecção e a morte da planta.

Vários especialistas, de differentes nacionalidades, estudaram essa enfermidade

sem lhe dar com a verdadeira causa ; attribuindo-a, ora a insectos ou cogumelos,

ora á indeterminada bactéria.

Em 1907 foi Johnston commissionado pelo governo norte-americano para

continuar as investigações iniciadas em Cuba, em 1904, pelo Dr. Erwin F. Smith.

pathologista do Departamento de Agricultura acima referido.

De 1907 a 191 1 aquelle scientista percorreu plantações em Cuba, Jamaica,

Porto-Rico, Trindade e Guvana Ingleza, precedendo aos mais sérios estudos de

observação e escrupulosa experimentação e a completas pesquizas de laboratório,

que lhe evidenciaram ser o mal dos coqueiros de origem bacteriana e produzido

pelo Bacillus coli

.

Não condiz com o fim collimado por estas linhas a citação dos múltiplos e

variados trabalhos de pesquizas executado? por Johnston para chegar ao resultado

alcançado. Comtudo, como prova da segurança de sua diagnose, é bom dizer

que innoculações em coqueiros com o Bacillus coli. proveniente de animal produ-

ziram os característicos da doença estudada

.

Grandes teem sido as perdas causadas pela moléstia. Em Cuba plantação de

450 coqueiros fora dizimada em dous annos ; outra reduzida nesse espaço de

tempo, de 1.200 a 300 arvores. Em Jamaica plantador que lucrava 5.000 libras

esterlinas viu seus lucros baixarem a 500 libras. Em Trindade coqueiral de 5.000

coqueiros diminuiu-se a 15 por cento dessa cifra, etc.

A área de extensão dessa enfermidade, ou outra apresentando symptomas si-

mUares, occupa muitas partes de Cuba, Jamaica, Honduras Britannicas, Guyana

Ingleza, Trindade, Philippinas, Ceylão e, provalvelmente, diz Johnston. índia

Ingleza, e possessões Allemã e Portugueza na Africa Oriental

.

Apezar de merecer novos e mais concludentes estudos, a transmissão da en-

fermidade é attribuida ás aves e a insectos

.

Por emquanto os meios preventivos para evital-a, cifram-se no corte e queima

dos coqueiros doentes e assim de seus detrictos e no emprego dos processos cul-

turaes exigidos pela planta

.

Ignoramos a existência, entre nós, de moléstia com os symptomas apontados

;

por isso appellamos para os nossos plantadores dessa palmeira, aconselhando-os

a exercerem a máxima vigilância nas suas culturas e rogando-lhes o au.xilio de

informações a respeito, as quaes devem ser dirigidas ao Ministério da Agricul-

tura.
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Para melhor conhecimento Ja feiíjáo da enfcrmidadereproduzimos algumas

phi )tOi,'raphias do livro de Johnston, (i) onde colhemos as lifieiras notas enfei-

xadas neste escripto.

A rcproducvao dessas photographias devemos á gentileza do Sr. Octávio

Jorge, prepuradiir da Sccv^ào de Ethnographia e Anthropologia.

Museu Nacional, 26 de Junho de uji2.

Eugénio Ran^l,
assiítcntc Jo Luburatorio Jc Pbytopatlioloyia.

A Agricultura 3razileira

coMMUNiCAÇÁo FEITA Á Assuciatiun Ju Merilc Agrkule cm ;o de junho de

1912 pelo engenheiro Sr . .M. D. Sidersky.

Os Estados Unidos do Brazil possuem uma superfície igual á da Europa,

menos a Rússia ; se tendem-cs desde 5», 9 de latitude boreal até 33"^, ^5 de lati-

tude austral e desde 43° ate 74'^ de longitude oeste (do Greenwich).

Vé-sc facilmente que este vasto paiz possue regiões de climas os mais va-

riados, com um s<Jlo dj uma extraordinária fertilidade, produzindo toda a espécie

de plantas tropicaes. Nos Estados do Norte extrahe-se o caoutchouc e cultiva-se

o algodão, o fumo, a canna. Nos Estados do centro, cultiva-se o fumo, o café,

o mate (uma espécie de chá), bem como os cereaes que são cultivados principal-

mente nos Estados do Sul.

.\ industria pecuária está scnJo desenvolvida em grande numero de Estados

Brazileiros e mais particularmente nos de S. Paulo e Minas Geracs, onde a indus-

tria de lacticínios é muito prospera.

O que mais nos impressionDU, por occasião da nossa estadia nesse rico paiz,

foi menos a productividade extraordinária de um solo fertilissimo, favorecido com

frequência por condições atmosphericas muito propicias do que os esforços

feit<:>s pelos brazileiros para aperfeiçoarem seus methodos de cultura e para me-

lhorarem as condições económicas das respectivas producções.

Inspirando-se nos exemplos dados pela França, por outros paizes europeus

e norte-americanos, os agricultores do Brazil coraprehcnderam que, para lutar

contra a concurrencia estrangeira, é necessário produzir mais barato, e que para

chajar a este lim e necessário cuidar do ensino agrícola e formar associações e

syndicatos agrícolas. Embora de data recente, esses esforços lèm produzido

effeitos untáveis, porque, nos paizes de vegetação luxuriante, tudo se renova rapi-

damente, não só as plantas como os progressos agrícolas.

(1) Tbc lIlMory and Cause of ihcCoconul Bud-Rot, by Johiision assistam patholO|;isl, I^bo-

ratoryof IManI PalholoKy- tT. S. Dcparlamcnt of Agriculinn'. Iiui.iii ..f IMnm liidu>iryHuIcun

N. isa.
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Duas instituições têm contribuido poderosamente para o desabrochar e o

desenvolvimento de todos os progressos agrícolas : a Sociedade Nacional de

Agricultura e o Ministério da Agricultura.

A Sociedade Nacional de Agricultura, fundada cm 1897, consagrou todos

os seus esforços ao desenvolvimento da Agricultura Brazileira, por meio de uma

propaganda activa e intelligente, instituindo comidos, conferencias e congressos

agrícolas, cujos annaes propagam no paiz tantos ensinamentos utcis pelo impor-

tante ergam mensal illustrado da Sociedade, «A Lavoura», e, sobretudo, pela

sua escola agrícola e seus campos de demonstração, onde são cultivadas metho-

dicamente diversas plantas fructiferas, de sombra e ornamentação, onde se faz a

criação de gallinhas de raça e de porcos, e onde foi instituído um aprendizado

agrícola, subvencionado pelo Governo. Esta Sociedade proporciona aos agri-

cultores, com reducção de preços, sementes seleccionadas, plantas nacionaes e

estrangeiras, instrumentos e outros utensílios agrícolas. Além disso, a Sociedade

Nacional de Agricultura promoveu a criação de um grande núcleo de syndica tos

regionaes e associações cooperativas. Conta ella cinco mil socioi aproximadamente
;

está em pleno desenvolvimento, graças á actividade intelligente e ao devotamento

patriótico de seus administradores, cujo presidente actual é o Sr. Dr. Lauro

Miiller, ministro das Relações Exteriores, o primeiro vice-Presidente é o

Sr. Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, antigo ministro da Viação e Obras

Publicas. Entre os outros administradores, convém citar o thesoureiro, que é o

nosso distincto amigo Sr. Carlos Raulino, que não regateia seus esforços para a

boa gestão das finanças da Sociedade, assim como o secretario geral, Sr. Dr . Fran-

cisco Tito de Souza Reis, que dedica á sociedade o concurso de seu conhecimento

e experiência

.

Dentre as obras instructivas editadas p3r esta So;iedade, citamos o < Atlas

Agrícola do Brazil ><, encerrando soberbas cartas geographicas de cada um dos

Estados BrazUeiros, mostrando as diversas plantas cultivadas, assim como

quadros geographicos das diversas producções de cada Estado, comparando a

producção integral brazileira ás de outros paizes. Este atlas dá uma idéa muito

nítida dos immensos recursos deste rico paiz.

Em setembro c outubro de 1911, teve lugar em Campos, (Estado do

Rio de Janeiro) uma importante Conferencia Assucareira, organiada com

muito cuidado por essa Sociedade, como já tinha organizado as três conferencias

precedentes. Um grande numero de fabricantes de assucar e plantadores de canna,

bem como os delegados ofiSciaes designados pelos governos dos principaes Estados

Brazileiros tomaram parte neste importante Congresso, e ahi estudaram as

difíerentes questões económicas que interessam á industria assucareira

.

O Ministério da Agricultura é uma criação recente. Outrora a agricultura

era uma secção do Ministério de Obras Publicas, uma simples secção de agricul-

tura, occupando-se essencialmente de questões administrativas. No governo de

AfFonso Penna, o titular do Ministério das Obras Publicas foi o Dr. Miguel Calmon

du Pin e Almeida, homem de alta intelligencia e conhecendo consideravelmente



GR.Wi: M<»Li:STI\
I II ) ( 'I II M r[i.'i I

Coqueiro doente. A cm/ assi-

^^nala a espiga ciijus Iriictos

cahirani por eiTeito da mo-
léstia.

(Hhiil. de Jotiiisliin, rcpriKluzida
por Ocl. Jorge.»

cit.wi: M(i( i:s'n\ im ro(,)rKiKo

íll





A LAVOURA 2ii:t

asquestõ;:» agrícolas ampliou consideravelmente o quadro da Direcção de Agricul-

tura, introduzindo elementos technicos e scientificos
;
|X)rém, só em dezembro de

1909 t'< li decidido a creaçáo de um .Ministério da Agricultura, cujo titular, actual

Sr. Dr. Pedro de Toledo, homem esclarecido e activo, desenvolveu considera-

velmente 05 diversos serviços e, sobretudo, a instrucçáo profissional agrícola.

O Governo Brazileíro tem claramente manííestado suas intenç^Kis em mul-

iplícar o numero das instituições de ensino agronómico nus diflèrentes graus e

clxsses ; aprendizados agrícolas, campos de demonstrações, postos zootechnícus,

estiiçóes de experiências, fazendas mixlelos, escolas de lacticínios, centros agrícolas,

colónias indígenas, assim comu os diversos modus de instrucçáo popular, taes

como : classes ambulantes, publicações ruraes, comícios, conferencias e ex-

posiç<')CS

.

Uma escola superior de ;igriculturae medicina veterinária está actualmente

em via de installaçáo ; as escolas medias (ou theoríco-praticas de agricultura,

lunccionam nos Estados da Bahia e Rio Grande do Sul e uma terceira está annexa

,10 Posto Ziwiechnico Federal, em Pinheiros; escolas de aprendizes estão in-

>Lilladas em Barhacena e em S. Simão. Campos de demonstração funccionam

nos Estados do Rio Grande do Norte e Parahyba, estações experimentacs para

canna de assucar estão em Nazareth (Estado de Pernambuco) e Campos creadas

Estiido do Rio de Janeiro) Outras escolas e estações serão proximamente íns

talladas em alguns outros Estados,

O Governo Brazileíro, que é americano antes de tudo, não se restringe

somente as considerações thcoricas c envida sobretudo as soluções praticas e

rápidas, Comprehendeu desde logo que a acção governamental não seria efiBcaz,

senão quando fosse apoiada, a maior parte das vezes, na iniciativa privada. Por

todos os m-ios que estão á sua disposição, apoia a acção da Sociedade Nacional

de .\gricultura, centro de a.ssocíaç<"ies agrícolas.

Vamos passar uma rápida revista ás principaes producções do Brazíl

principalmente as exportadas :

CAFÉ

No anno de 1910-1911 a producçáo mundial loí de 15.780.000 saccas de

60 kilos, da qual a producção Brazileira foi de 12.000.000.

O preço médio do café (Hambourg) foi de 900 rs. — (if. e5oc.) por

kilo 11.321 kilos — valor — 53.000 francos. Exportação de 1909 — em folhas

29.693.000 kilos, valor 32 milhões de fr. em rolo

;

FUMO

Exportação de 1909 — 33.81 1 .000 kilos — valor — 42.656.000 francas.

BORRACHA

Exportação total em 1910; 38.546.000 kilos — valor — 20 francos o kilo.
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ALGODÃO

Exportação em 1910 — 11 .460.000 kilos — valor — 6.633.000.

CAGÃO

Outros importantes productos são consumidos em grande parte no paiz,

exportando-se apenas o excedente

.

(Trancripto da «La Revise Agricole e Commerciale i. orgam da • Association de Tordre Natioan

du Merite Agricole».)

Sdbrc uma moléstia do mamosiro (Caryca Papayal, L,)

As folhas do Mamoeiro [Caricci Papaya) são, nos arredores da cidade do Rio

de Janeiro e em outros pontos do Brazil, mui frequentemente invadidas por um
parasita que nellas provoca a formação de pequenas manchas esparsas, visíveis

nas duas paginas do limbo . Na superior, são maculas arredondadas ou de con-

torno um tanto anguloso, medindo de i a 4 millimetros de diâmetro, mostrando

a principio, côr amarello-pallida circumdada de margem escura bastante larga, e

tornando-se, depois, da côr branca-brilhante ; na inferior, essas maculas se cobrem

mui rapidamente de grande numero de pequenas ponctuaçôes escuras, quasi

pretas, muitas vezes dispostas em círculos concêntricos. Bem cedo essas pústulas

(ponctuaçues) se tornam mais ou menos confluentes e chegam a cobrir toda a face

da mancha de uma pellugem curta e densa, de aspecto mui característico.

Examinando-se finas secções transversaes dos tecidos da folha, verifica-se

que a região maculada está invadida por abundante mycelio, cujos filamentos

hyalinos, septados e irregularmente verrugosos, circulam entre as cellulas, aggre-

gando-se, aqui e alli, sob a epiderme inferior em pequenas pellotas, assim consti-

tuindo o inicio das fructificações

.

Completamente desenvolvida, uma fructitícação é constituída por estroma

denso, de côr pallida, immenso nos tecidos folheares e emittindo para o exterior

filamentos escuros, parallelos, comprimidos uns contra os outros, cujo desenvol-

vimento levanta e rompe a cutícula . Esses filamentos, providos de membranas

assaz espessas, são sensivelmente cylíndrícos ; ora, um tanto adelgaçados na parte

terminal, ora, ao contrario, hgeiramente entumecidos em clava . Em tempo elles

produzem, por brotamento, uma conidia terminal, e o mesmo filamento dá, succes-

sívamente, nascimento a certo numero dessas conidias ; mas, entre a formação de

cada uma delias, eUe se alonga muito hgeiramente. E como cada conidia deixa

nitidamente impresso o traço de sua inserção, sob a forma de pequena protube-

rância hemispherica, a extremidade de um conídíophoro edoso apparece coberta

dessas protuberâncias disseminadas na sua parte terminal

.
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AjuDtcmris que o fílamc-nto fcrtil, orígÍDalmcntc continuo, adquire logu um
septo transversal na sua parte hisilar e que, em estádio mais avançado, elle é fre-

quentemente dividido p<jr muitos e del^Mdos diaphragmas.

As eonidias são bastante irregulares em sua forma : typicamente piriformes,

muitas vezes encontrão-sc-as, todavia, ellypticas ou oblongas, e não raro inequi-

lateraes ou mesmo ligeiramente incurvadas. Simples quando jovens, ellas, á ma-

turidade, adquirem um septo transversal, a«j nivel do qual não mostram cons-

ricvâo ; raramente vecm-sc eonidias tricellulares. .\ membrana é bastante espessa,

escura e coberta de verrugas, as quaes, vistas com lente de forte augmento, appa-

rcccm sob a forma de placas de espessamento irregular.

Sobre as manchas edosas a face superior das folhas, cm sua região embran-

quecida, apresenta pequenos pontos negros, que correspondem a perithecios arre-

dondadas, inclusos n' >s tecidos e evidentemente ligados ao mycelio que na íiice

nferior, da nascimento ás eonidias. Os perithecios conslit uem, por sem duvida,

ta forma perfeita do fungo que acabamos de descrever

.

lisses perithecios pertencem ao género Splucrclla : ccjnteem ascas cylin-

draceas, sessis, de oito esfviros e são desprovidos de paraphyses. Os ascosp<jros

são fusoides, rectilíneos ou pouco incurvados, hyalinos, divididos por um septo

transversal em duas cellulas ligeiramente desiguaes, sendo, a inferior um tanto

maior e mais entumecida que a superior.

Este cogumello, pelo menos sob a forma conidiana, nuiito frequente

e característica, não pridia passar despercebido ; e, de facto, Spegazzini em seus

"Fungi Ciuaranitici" { Pug. I, pag., lòíi) descreve sob o nome de Ccrpnscnrj Ca-

ncac, nov. sp., um parasita sc>bre folhas do Carita l^ãpaya colhidas no Brasil

u cujos caracteres correspondem exactamente aos da espécie que tivemos em mãos.

Não são bem explicáveis os motivos pelos quaes este auctor julgou dever incor-

porar este cogunielio ao género Cercospora, do qual elle se afasta completamente

pelos caracteres de suas eonidias (forma, septamento e verrugosidade c mesmo

pelo conjuncto de fruetiticavão notadamente a presença de estroma).

Saccardfi (i) encontrando a mesma espécie no material recolhido [lor Balansa.

reconheceu entretanto que se não tratava de um Ccrcnspur.! e a designou

sob o nome, certamente mais appropriado, de Fiisicladiíim Caricac (Speg.)Sac.

Alguns annos depois de Spegazzini, Ellis e Everhart (2) davam breve dia-

gnose de um cogumello que consideraram novo e designaram sob o nome de

Scolcciílhriciim Caricjc, mas que não differc em realidade da espécie de Spegaz-

zini. Todavia convém notar que a descripção de Ellis e E)verhart é incompleta :

estes auctores não mencionaram nem a verrugosidade das eonidias maduras, nem

o septamento dos conidioplioros, o qual, cm verdade, escapa lacilmente á obser-

vação em cortes um pouco espessos

.

[t V. A. SaccarJo*- Mjnifclo ii Mícromictli Sucivi (Rend* Congr. liotan. Palermo, 1901,

(:) Buiu cl Everhart — St» ejftths 0/ h'uiigi (Jouro of .Mycology, 1891. VII, pag. ijo-.jj.l
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Ha ainda outra pretensa espécie a reunir ao Cercospora Caricae : trata-se

do Epiclinium Cumminsii, descripto em 1898 por Georg-e Massee (31) sobre

espécies provindas de Bermudas.

Emfim o Pucciniopsis Caricae, Earle (1902) deve também ser incluido

entre os synonynios do Cercospora Caricae. Earle (2) fundara sua espécie em

observações feitas sobre material originário da Florida (Ilha Sanibel)

.

Como se vê, os diversos auctores que se occuparam deste cogumello diífe-

rem de opinião sobre o logar que elle deve occupar na systhematica ; uns,

taes Spegazzini, Ellis e Everhart julgaram-no um Hyphomiceto ; G. Massee e

Earle, ao contrario, inclinam-se para o classsificar entre as Tuberculariacens . De

facto pode-se adoptar um ou outro desses modos de ver, porquanto se trata de

um Scolecothricum, (de conidias verrugosas), cujos conidiophoros nascem de

pequeno estroma immerso nos tecidos. O facto não é entretanto isolado ejáse

conhecem exemplos de cogumello que são intermediários entre os Hyphomicetos

e as Tuberculariacens , mostrando assim o quanto é artificial a separação feita

entre esses dois grupos. Muitos Hyphomicetos parasitas das folhas apresentam

conidiophoros sahindo em tufos dos tecidos da planta hospede e esses tufos

nascem em pellota myceliana interna ; é o caso dos Scolecothricum, dos Cer-

cospora typicos ; mas, muita vez, a pellota myceliana torna-se mais volumosa e

toma o aspecto de verdadeiro estroma. As espécies apresentando este caracter

teem sido, segundo os auctores, ora reunida ás formas typicas, ora delias se-

paradas e collocadas entre as Tuberculariaceas . Parece-nos bem mais lógico

deixar entre os Hyphomicetos esses cogumellos, os quaes, evidentemente, a elles

se unem muito estreitamente. Ademais toda classificação das formas conidianas

é baseada sobre caracteres tão artificiaes e tão inconstantes que a mesma espé-

cie pôde, conforme o caso, pertencer não somente a géneros differentes, mais

ainda a grupos diversos aos quaes se deu a importância de famílias. A estroma,

tisação não pode, na nossa opinião, servir de base séria a uma distincção gené-

rica e os verdadeiros caracteres devem ser outros, provavelmente o modo de for-

mação das conidias. Estes pontos já foram postos em evidencia por Vuillemin (3)

que insistiu com razão sobre a insuíRciencia da classificação actual e lançou

mesmo as primeiras bases de novo grupamento mais racional das formas coni-

dianas.

Accorde com o que precede nos manteremos em um género unico, —qual-

quer que seja o gráo de compacidade apresentado pelo mycelio productor dos

conidiophoros, — os cogumellos cujas conidias são análogas e se formam no

mesmo modo.

A espécie de Carica Papaya vem desde então se coUocar mui naturalmente

próximo dos Scolecoiricum
,
grupo actualmente bastante mal definido e ao qual se

(i) George Massee — Fiingic xotici, I, (Kew BuUetin, 18(38, n. 138.)

{2)F. S. "E.íÚQ Mrcologicae Studies (Buli. New York Garden 11, 1902, pp. 331-390.)

(3)P. Vuillemin. Les Coniãiosporces {Buli. de In. Societé des Sciences de Nancy, Ser. 3, T. Xt,

pag. 1:9-172-1910.)
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pxjde reunir i is PojiAj/urj c granJc numero das cspccics Jcscriplas coruo l'usi-

claJium, não deixando neste ultimo ifeuero sen5o as fórmxs de mycelio subcuti-

cular produzindo as « tavelures >• . Mas a vcrrugosidade das conidias do Scoleco-

tricum Caricje o afasta dos Scolecothrictim typicos c pôde justificar a creaçáo

de novo í;enero ditíerindo do Sajlecolhricum como, por exemplo, os Hclerosfyo-

riurn dilLrora dos llclmintosporiutn parasitas das folhas (i). A esta nova divisão

que designaremos sob o nome de ASFliRISPORIUM, (2) parece devem ser reu-

nidas as espécies seguintes

:

1'uxiclaiium Pcticctãiii, EU. eHolw. —Aípcrisf^oriíim Pcitcedani, (E. e

H.) Nob. (Esta espécie parece ter estroma desenvolvido.)

Scolecothrkum AIsIroemeriac, Allcsch. — Axperisporium Alslroeineriae

(Allesch.) Nob..

Scolecolhficum f>iinctulaliiiii. Tracvet Earle — Asperisf^irium /luncliihliim,

(T. eE.)Nob..

Quanto á tórma perfeita pensamos ser ella desconhecida e a descrevemos

sob o nome de Sphacrcllj faricac.

Diagnose

:

Spluerella Caricae nov . sp

.

.Maculis amphigenis, circuiaribus vel paululum angulosis, pallescentibus, deia

albicantibus, margine obscuriore cinctis, 0,5-4 ^^- diam.; peritheciis epiphyllis,

sparsis, punctiformibus, nigris, globulosis, ostiolo papilleto donatis ; aseis cylin-

draceis, interdum ápice rotundato-attenuatis ; sessilibus, aparaphysatis, 8-sporis,

40—50 -10—12 ; sporidiis distichis, fusoideis, utrinque obtusiusculis, rectis vel

subcurvalis, i— septatis, ad scptum constrictis, loculo superiorc leniter inflato,

hyalinis, 15 —18=3—4 "•

Staiii.K conUicns : AxpcrisfHjrium Cjricae (Speg.) Nob.

Cercosf><>r^ Ciricãc Speg.

Scokojllirkuin Carkãc EU. et Ev. (1892).

Epicliniiim Cumininsii .Messe (1898).

Fti.skhJium Carkãc Sacc. (1902).

fucciniopsis Carkãc Earle (1902).

('j; U- " 'tum maculicoLts iiJ teem .itulotfias superliciaes com os verdadeiros Híímtnios-

porium : UL-ntc Orcojporj dc conldi.is espessas que dcveriíim ser reunidas aos XjpUU-
dium. Ainpliii^ai 'M:-tiia assim a sigmlicafdo deste género ao mesmo passo que se tornaria mais pre-

ciso, porque o> caracteres de hyphas ferieis mus ou menos curtas nio tccm valor genérico. Os .Vj-

fkUiiium, comprcbcndtdos como os entendemos, corrcspon.lcm exactamente no grupo das PIIAEO-

PUriAti.MKAS, aos i>rL<iíporj no grupo das SCOMiCOSPORlvAS c aos PirUuLirU no grupo dos

IIVALOPIlKAr.MKAS.

(7) .Ufírtj^riiim nov. gcn.

Biopliiliim ; hyphac fcrtilc^ crectac, simplices (asciculatac, interdum c stromate nascentes, apico

dcnticutatac vel vcrruoouu ; conidia solitária, cx ápice 01 denticulis liypharum oriunda, elliptica vel

ovata, i-tcptata, brunnca, episporio verrucoso.

liil S.i<Ucolhrkum conldiis vcrrucosis vel lí-Urotporium conidils didjmis.
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Acervulis hypophyllis, primum puuctiformibus, plus minusve concentrice

dispositis, dense aggregatis, dein confluentibus et totam maculam occupantibus,

obscure brunneis ; sporophoris basi in sporodochiiim cellulosum, pallidum, inna-

tum coalitis, superne liberis, initio, simplicibus, dein prope basim unisoptatis, de-

mum saepe bi vel tri-septatis, cylindraceis vel ápice obtusato-attenuatis, membrana

crassa fuliginea praeditis, sursum minute verruculosis, 25—40—7— 10 : conidis

terminalibus, succcssive ex verrucis hypharum nascentibus, piriformibus, èlli-

pticis ovatisve, typitce i septatis, sed interdum continuis vel 2 septatis, non cons-

trictis, episporic fuligineo, irregulatiter verruculoso, 10—20—7— 10 u.

In foliis vivis Caricae Papayae in America bor. et mer.

Laboratório de Phytopathologia do Museu Nacional, de semtembro de 191 2.

André Maublam,

Chefe do Laboratório.

LEGENDA

1 . Desenho schematico de corte transversal duma folha mostrando os peri-

thecios na face superior e estromas conidianos na inferior.

2. Corte transversal de estroma conidiano.

3

.

Porção mais augmentada de estroma mostrando conidiophoros e conidias.

465. Estádios da formação da primeira conidia á extremidade de um coni-

diophoro.

6. Conidiophoros edosos tendo dado nascimento a muitas conidias.

7. Conidias.

3. Conidia vista com grande augmento mostrando as verrugas irregulares

da membrana.

9. Ascas.

10. Ascosporos.

Sur uns malaáie des feuilles du Papavsr **Carica Papaya"

Les feuilles de Carica Papara sont, aux environs de Rio de Janeiro, três

fréquemment envahies par un parasite qui y provoque la formatiou de petites

taches éparses, viíibles sur les deux cotes du limbe. A la face supérieure, ce sont

des macules arrondies ou un peu anguleuses dans leur contour, ayant de i à 4 mil-

limètres de diamètre, dabord d'un jaune pàle et entourées dune assez large marge

brunàtre, puis d'un blanc brillant ; á la face infèrieure ces mèmes taches se re-

couvrent três rapidament d"un grand nombre de petites ponctuations souvent

disposées en cercles concentriqucs, d un brun presque noir ; bientôt ces petites

pustules confluent plus ou moins et arrivent à couvrir toute la surface de Ia tache

d\m duvet court et dense dun aspect bien caractéristique

.
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Des sectioDs fines pratiquces dans les tissus de la fuuílle montrcnt que la

région taehée est envahie par un abondant mj-L-éliuni dont les fikiments, hyalins,

cloisonnés et irrégulièrement variqueux, circulent entre les cellules
;

çii et lá, sous

lepiderme iniérieur ces filaments s'agré},'ent en petites pel< itons, constituant ainsi

les débuts des fructifications.

Complètement dcvelnppic, une fructitkation est Ibrmée par un struma

dense, de coloratii.m p;\le. enfoneò dans les tissus loliaires et émettamt vers

Icxtéricur des filaments brun, parallèles, serres les uns contre les autres, dont

le développcraent s<iulève et déchire la cuticule. Ccs filaments, pourvus d"une

membrane assez épaisse, sont sensiblement cylindriques, tantòt un peu atténués

au sommet, tantòt au contraire léiíèrement raoflés en massue. Bienti"it ils pro-

dui<^'nt par bouríreonnement une conidie terminale et le môme filament donne

successivement naissance à un certain nombrc de ces o midies ; mais. entre la

formation de chacunc delles, il s*alloníre três Iciíérement, et, comme chaque spore

laisse nóttemcntla trace de soa insertion seus forme dune pctite protubérance

hémispherique, rexlrémitc d'un cimidiopliore afré apparait couverte de ces pro-

tubéranccs disséminecs sur partia terminale.

Ajoutons que le filament fertile. continu à lorigine. acquiert bient<>t une

cloison transversale dans sa partie basilaire et que, à un stade plus avance, il est

fréquemment divise par plusieurs minces diapliragmes.

Les cunidies sont assez irrégulières dans leur lurme : typiquement elles sont

piriformes, mais on en trouve souvent d'elliptiques ou doblongues, paríois inéqui-

latèrales ou miinie léirèremeut incurvées. Simples dans leur jeune áge, elles

montrent a maturité une cloison transver&ile au niveau de laquelle elles nc sont

pas contractcs ; plus rarement la conidie est tricellulaire. La membrane est assez

épaisse, brune et couverte de verrues qui, vues à un três fort grossissemcnt. appa-

raisscnt sous forme de plaques épaissies irrégulières.

Sur les taches igées, la fac- supjrieure de la leuilie. dans sa région blanche,

presente de potites ponctuations noires ; ce sont des périthèces arrondis, enfoncés

dans les ti.ssus et évidemment reliés au mycélium qui, á la face inférieure, donne

naissance aux conidies.

lis constituent sans aucun doute la forme parfaite de la moisissurc que je

viens de décrire.

Ces périthèces apparticnnent au gcnrc Sf'lijcrclb : ils contiennent dos asqucs

cylindracés, scssiles, a 3 six)res,.dépourvus de paraphyses ; les ascospdres sont

fusoides, droites ou un peu incurvées, hyalines, divisées par une cloison trans-

versale en deux cellules légèrement inégales, linférieure un peu plus grande et plus

renflée que la supérieure.

Ce Champignon, au moins sous sa forme conidienne, irès frequente et três

caractérísque, ne pouvait passer inaperçu et, de fait, Spegazzini. dans ses < Fungi

Guaralinici » ( Pug. I. p. i6<'t% décrit sous le nom de Sercnsp<>rj Caricac nov.

sp. un parasite récollé au Brésil sur les feuilles du Cirica Papava et dijnt Ica

caracteres concordem exactcment avec ceux de Tespéce que nous avons eu cn mains.
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Mais on sexplique mal les raisoas pour lesquelles cet autcur a cru devoir ranger

ce Champignon daiis le genre Cercospora dont il seloigne complètement par les

caracteres de ses conidies (forme, cloisonnement et verrucosité) et même par ceux

de Fensemble de la fructificatioa
(
présence d'un stroma bien visible notamment)

.

Saccardo (i) retrouvant la même espèce dans das matériaux recueillis au Para-

guay par Balansa a dailleurs reconiiu qu' il ne agissait pas d'uii Ccrcospora et

la designe sous le aom certainenement mieux approprié, de Fusicladium Caricae

(Spg.) san.

Quelques anneés après, Spegazzini, Ellisct Everhart (2) donnaient une breve

diagnose d"un Champignon qu"ils considérent comme nouveau et dcsignent sous

le nom de Scolecothricum Caricae, mais qui ne différe pas en realité de lespéce

de Spegazzini. II y a lieu toutefois de remarquer que la description d' Ellis et

Everhart est incoraplète ; ces auteurs ne mentionnent ui la verrucosité des coni-

dies mures, ni le cloisonnememt des sporophorcs qui, el est vrai, échappe faciie-

ment á Ibbservation sur des coupes un peu épaisses.

II est encore uae autre préteudue espèce à reunir au Cercospora Caricae; ilsagit

de r Epiciinium Cumminsii, décrit en 1898 par G. Massee (3) sur des échantil-

lons provenant des Bermudes

.

Enfin le Pucciíiiopsis Caricae Earle (1902) doit aussi ètre mis au nombre de

synonymes du Cercospora Caricae ; Earle (4) avait fondé son espèce sur des ma-

tériaux originaiares de la Florida. (lie Sanibal).

On le voit, les divers auteurs qui sesont occupès de ce Champignon diíFèrent

davis sur la place qu'il di5Ít occuper dans la classification : les uns, tels que Spe-

gazzini, Ellis et Everhart, y ont vu un Hyphomycète ; Massee et Earle au contraire

penchent pour le ranger dans les Tuberculariacées, et de fait on peut aussi bien

adopter Tune ou Tautre de ces manières de voir ; il sagit d"un Scolecothricum (á

spores verruqueses) dont les conidiophores naissent d'un petit stroma enfoncé

dans les tissus . Le fait nest dailleurs pas isole et lon connait déjà des exemples

de Champignon qui sont intermédiaires entre les Hyphomycètes et les Tubercula-

riacées, montrant ainsi combien est artificielle la séparation fait entre ces deux

groupes

.

Beaucoup d'Hyphomycètes parasites de feuilles présentent des sporophores

sortant en touffes des tissus dela plant hospitalière et ces toufFes prenent nais-

sance aux dépens d'un peloton mycélien interne ; c' est le cas des Scolecothricum,

des Cercospora typiques ; mais parfois le peloton mycélien devient plus volumi-

neux, prend laspect d'un véritable stroma . Les espèces présentant ce caractere

ont été, suivant les auteurs, tantôt réunies aux formes typiques, tantôt séparées

de ces dernières et placées dans les Tuberculariacées. Ilmesemble bien plus logi-

(i) S. P. A. SACCARDO— íVa«í/>oiu ií mkromiccli nuovi (Rend. congr. botan. Palermo, 1903,

pags . 46-60)

.

(2) ELLIS et EVERHART— Neivspecies 0/ /««ui (Journal of Mycology, 1892, VII, pas. 130-135).

(3) G. MASSE.— Fungi exotici, I (Kew Bulletin, i8g8, n. 138). 4 f. s. earle — Mycological

Síiírfíes(Bull. New York Botan. garden, II, igo2, pas. 331 350).
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que Je laisser daiis ics HyphDinicctcs ccí Champignons qui évidemmcnt í?'y rat-

tachcnt d'une thvon tré-; êtroitc. Daillcurs toutc la classiliaitiun dcs formes coni-

dÍL-nes esl basée sur dcs caracteres si artificieis et si inconstants que la mdme espe-

co pcut suivant les cis appartcnir non seulenient a dcs gcnres difíércnts, mais

encore á dcs groupes difíércnts auxqueis on a donnó limportancc de famillcs. Ce

caractere de stromatisation ne peut à mon avis servir de base mcme à une distinction

genérique sérieuse et les véritablcs caracteres doivcnt étre recherchés aillcurs,

sans de >ute d:ins ie modc de formation dee conidies. Cos points ont daillcurs été déjá

mison cvidenco par Vuillemin (i)qui a insiste avcc raison sur rinsufTisance do la

classification actueUe et mdmejctélcs premières bases d"un nouvcau groupemcnt

plus rationncl dos formes conidionncs.

Conformoment ;i co qui prócòdc, nous mainticndrons dans un gcnrc unique,

qucl que soit le degré do compacité presente par Ie mycélium prrxlucteuc dcs co-

nidiophores, les Champignons dont les conidies sont analogues et se forrcent de

a mèmc nianlòre.

L'esp<lce du Caricj Papjya vient dòs lors se placer tout naturellenient prés

dcs Scoiccolhrkum, groupe actuellemcnt assez mal defini et auqucl il y a licu de

reunir les Passalora et un irrand nombre d' cspòces décritcs comnic Fuskh.iiuin,

ne laissant dans cc demier gcore que los formos à mycélium subcuticulairo pnxluisiint

les « tavelurcs ». Mais la verrucosité des conidies du Scolccolhricum Caricac 1 eloi-

gne des Scnlccotricum typiquos et peut justiller la crcation d"un genre nouveau

diíKrcnt de Scolcciílliricum, commc par'exomple les Hcloosporium diflòrent des

ííclminthospiyriíim (o\uco\es{2). A cetto nouvollc division, que nous désigncrons

seus le nom d' Aripcrisporiíim, (i) paraissent devoir ôtre rattachés les espèces

sui vantes :

Fu.sicljdiíim l'eucc.íini Eli. et Holw — Asperisporuun PeuceJmi Nob,

('Cette espéce semble avoir un stroma développé );

Scolccolhricum Ahlrocmeriae Allcsch — Apcrkporium Alslroemcriae (Al

lasch
.
) Nob

.

Scolecolhricum puncluhliim Tracy et Earlc — Asperispoiium punctulalum

(T. et E.) Nob.

Quant h la forme parfaite, clle me parait inédite et jo la décris sous lo nom

de Splijcrclh Carkae.

Diagnose:

SPIIAERELLA CARICAE DOV . Sp.

I. I'. VflI.LE.MIN.- ioj ConUiosporées (Bullcllii de la Sociélé dcs Sciences de Nancy, Ser. 3,

T.xi. w", rp. i>)-i-3)-

3. I.es HcImíÊilhosforium mtculicolcs nont que dcs analogics supcrlicicllcs avcc les Iklminíhosfo-

rium vrais ; cc som de vòrllables Cercosfon i conidies cpaisscs qui pourraient ttrc reunis aux .Vj/ii-

cUHum. Le scns de cc dcrnier genrc se (rouverait ilargi et en mcmc icmps prócisé, car les caracte-

res dTivphes rerliles plus ou moins allongícs ou plus ou moins raidcs n"ont aucunc valcur ginírique.

Les .Vj^lcUJium, compris commc nous rcniendons, correspondem ciaclcmcnt parmi les Phaeophr.i-

gumiécs Aa\ Çtrcoipori (Scolícosporécs) cl au» firLuUrii (Hyalophragmico*'.
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Maculis ampliigenis, circularibus vel paululum angulosis, pallescentibus,

dein albicantibus, margine obscuriore cinctis, 0,5 —4 mm diam.; peritheciis epi-

phyllis, sparsis, punctiformibus, nigris, globulosis, ostiolo papUIato donatis

;

aseis cylindraceis, interdum ápice rotundato-attenuatis, sessilibus, aparaphysatis

;

8— sporis, 40-50 10-12; sporidiis distichis, fusoideis, utrinque obtusiusculis,

rectis vel subciirvulis, i-septatis, ad septum coQstrictis, localo superiore leniter

inflato, liyalinis, 15-18-3-4.

Status conidicus: ASPERISPORIUMCARICAE {Septg.) nob.

Sya. Cercospora Carice Speg.

Scolccothricum Caricae EU. et Ev. ( 1892 ).

Epidinium ('ummiiisu Mjissee ( 1898).

Fusiçladium Caricie Scu.( 1902 ).

Pucciniopsis Ctricae Earle. (1902).

Acervulis liypophyllis, prbuum punctiformibus, plus miausve cou-

centrice dispositis, dense aggregatis, dein coníluentibus et totam maculam

occupantibus, obscure brunneis ; sporophoris basi in sporodochium cellulosum,

palliduni, innatum coalitis, superne liberis, initio simplicibus, dein prope basim uni-

septatis, demum saepe bi vel tri-septatis, cylindraceis vel ápice obtusato-attenuatis,

membrana crassa fuliginea praeditis, sursum minute verruculosis, 25-40-7-10

;

conidiis termiaalibus, successive ex verrucis hypharum nascentibus, piriforminus,

ellipticis ovatisve, typice i-septatis, sed interdum continuis vel 2-septatis, non

constrictis, episporio fuligineo, irregulatiter verruculoso, 10-20-7-10.

In foliis vivis Caricae Papayae in America bor . et mer

.

I. ASPERispoRiuji nov. gen.

Biophilum; hyphae fertiles erectae, simplices, fasciculatae, interdum e stromote

nascentes, ápice denticulatae vel verrucosae ; conidia solitária, ex ápice et denti-

culis hypharum oriunda, elliptica vel ovata, I-septata, brunnea, episporio verrucoso.

Est Scolecothricitm conidiis verrucosis vel Heterosporiíim conidiis didymis.

Laboratoire de Phytopathologie au Musée National.—Rio, Septembre 1912.

—

André Maublanc, chef.

LEGENDE

1 . Coupe schématique dune feuille montrant les perithèces à la íace supe-

rieur et les stromas condiéns a la face inferieur.

2. Un stroma conidien en coupe transversel.

3. Portion plus grossi d'une stroma montrant les conidiophores e conidies.

4 e 5. Divers stades de la primicre coudie á lextremité d'ua conidiophore.

6. Conidiophores ages ayant porte plusieurs conidies.

7. Conidies.

8. Une conidie à un três tbrt grossissement montrant les verrues irrégulières

de la membrane

.

9. Asques.

10. Ascospores.



IIORT<» FRUCTIOiLA DA PFNIIA

Oliveiras - Já iniitilicaram no anno pxssado e esse facto foi observado por S. Ex.,

o Sr. Pedro de Toledo, Ministro da Ajrricuilura, por occasiao da sua visita ao Horto.
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A Fib:i:ultura

NOVO SYSTKMA TIIKRM<)-<:iriMICO-MKCA\ICO PARA A EXTRACÇÃO INDUSTRIAL DAS

FlIlRAS

Orgauizi>u-3c rccL-DtemcQlo cm lUienns Aires a G)mpanhia Tcxtil Sul Ame-

ricana para explorar a patente Jc invcnváo de ura novo systema ihermo-ehimieo

mecânico, systema italiano, para o aproveitamento das plantas fibrosas, que,

parece, virá resolver deltnitivaraenlo o processo da maceração e desfibramento pra-

tico e económico.

O Rrazil, devido ás suas condições agrologicas e climatéricas, é um paiz mui-

to favorecido pela natureza para a producçáo de plantas tcxtis, expontâneas, ainda

pouco conhecidas e não exploradas industrialmente.

Esta companhia que acaba de communicar á Sociedade Nacional de Agricul-

tura a sua installaçáo e os seus fins, mostra grande interesse pelo Brazil onde

quer entrar em relações com os cultivadores de plantas librosas para o seu desfi-

bramento por melo do novo processo italiano, diz em seu prospecto que o gran-

de problema que tanto preoccuj^u ásciencia e á industria está felizmente resolvi-

do e podcndo-se assim fòr, lucrar muito o nosso paiz, que só espera a ultima

palavra da scicncia para aproveitar os seus vastos depósitos de plantas tcxtis.

O Brazil tem na fihricultura uma importante fonte de renda, talvez superior

ao próprio café, pelo consumo sempre crescente das fibras que vão tendo appli-

caçáo na própria tecelagem . Estes extensos terrenos, empobrecidos pelas gran-

des culturas de café, que hoje scj produzem o sapé e uma ou outra insignilicau-

te gramínea, ainda poderão tornar-sc opulentos centros agrícolas se, em vez da exi-

gente rubiacea, foi cultivada a piteira, o sisal, a vinagreira, as gua.ximas, as vas-

souras (sidas), o hibiscus radiatus (linho Perini), sanscvieria, etc. Nos valles

huraosos ixxlem ser aproveitados com a ramic, que é a libra do futuro. Para

as pLintas succulentas já a mecânica resolveu o processo industrial ; e machinas

aperfeiçoadas extraem com rapidez suas libras. Assim, a piteira, sisal, sansc-

vieria toem sua industria garantida
;
porem acontece o mesmo com as outras plan-

tas que ainda se regem pelo moroso processo de maceração.

Se o novo systema italiano vier resolver a extracção industrial de nossas

plantas fibros;is, é o caso de dar parabéns á nossa lavoura, que terá na sua

economia mais uma inifxjrtante fonte de renda.

A Sociedade Nacional de Agricultura deve escrever á companhia pondo a

sua dis|iosiçâo o seu Horto da Penha para as experiências do novo systema.

Importantes industriaes da America e da Europa teem suas vistas voltadas

para <• Brazil, como o paiz que ofFerece as melhores vantíigens para a industria

têxtil. .\ Ramie, prima irmã de nossas urtigas brancas, está sendo cultivada com

muito proveito ; c o seu desenvolvimento é tal, que só um rhisoma dá para mais

de 6o h.Lstcs e oito córteâ por anno.
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Cotnparando-se com as culturas da Algéria, que não proporcionam mais de

quatro cortes nos seus melhores terrenos, ella encontra nas baixadas, nos valles

de aluvião e no clima do Brasil os melhores predicados para a sua cultura.

Se a parte agrícola está perfeitamente resolvida e com vantagem, o mesmo

não se poderá dizer da parte industrial para a extracção de suas fibras. Se o novo

systema apregoado resolver o magno problema industrial, o Brasil não precisa

de outra planta têxtil para tornar- se rico e opulento.

Outra planta fibrosa que tem impressionado os americanos do Norte é o

croá ou croata (bromelia variegata), gravata, que vive no sertão, desde a Bahia até

o Piauhv, cuja fibra para cordas e cabos não tem igual no mundo, na resistência

e durabilidade, não sendo atacada pela própria agua salgada.

Na longa costa, até oito léguas para o interior, encontra-se o gravata de

rede (bromelia sagenaria) de fibra macia e fina, própria para tecidos.

E as guaximas (urenas), vassouras (sidas), vinagreiras (hibiscus). etc, que

alastram por toda a parte, como pragas damninhas, sendo, no emtanto. tão ricas

de fibras, que não são aproveitadas !

E para pasta de papel ha varias plantas, como : o perv-pery (Cyperus

alternifolius) que cobrem os alagadiços da costa ; o lyrio branco (Hedychium

coronarium), que além de dar boa fibra ainda fornece superior fécula ; as cmbiras

que teem até cincoenta por centro de cellulose, as paineiras (Bombaceas) de

lenho leve, alvo e fibroso ; as tábuas (Typha latifolia) que cobrem os brejaes e

tanto serviço presta ao nosso trabalhador do campo, na confecção de esteiras, que

substituem os colchões, são riquezas inexploradas.

Assumpto vasto que occuparia um grosso volume de centenas de folhas se

quizesse abordal-o convenientemente, não convém alongal-o neste breve parecer.

A Sociedade Nacional de Agricultura que tem feito sempre a propaganda

agricola do Brasil e não nega o seu franco apoio a todo aquelle que recorre ao

seu patrocínio para novas culturas, no anno de 1909 mandou buscar na Argélia

50.000 rhisomas de ramie, que foram para Therezopolis e Mimoso ; e nesta

localidade existe a melhor cultura de ramie, onde o proprietário coronel Gervásio

Monteiro tem colhido para mais de 50c kilos de sementes, que está prompto a

fornecer á Sociedade.

Ensino Agrícola

Num paiz como o nosso, considerado na clássica phrase — easencialmenle

agrícola, é vergonhoso que sua agricultura esteja tão atrazada c sejam ainda

adoptados hoje os mesmos processos primitivos dos nossos colonizadores

A razão desta triste verdade, ao nosso ver, encontra-se no ensino secundário

adoptado no Brazil ; damo-nos mais ao estudo da geographia universal, da

historia do mundo inteiro, das línguas estrangeiras, em detrimento da nossa

chorographia, da historia do nosso paiz e da nossa língua , e passamos ra-
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pidamenic pelas sctencias nãliiraes : {irando parte dos nrtssos homens, mesmo
não faz este estudo.

Resulta deste fiKto, •geralmente, que o brazilciro do norte náu conhece o sul

do Brazil e vke-jersa ; a indillerença manifesta pelas nossas riquezas naiuraes, c

o atntzo da nossa agricultura, que dc|X)is de tantos scculos é ainda a mesma dos

tempos coloniaes,

Lmquanto o americano do Norte na orj^anizaçá' > de seus cursos secundários

estuJa bem o seu paiz. sob o pcnlD de vista ^'eographico, geolof^ico e histórico,

o seu idioma, as sciencias naturaes e o desenho entretemo-nos n«Js com cousas

vâs.

Emquanto somos um povo culto, o americano do Norte, além disto, é

essencialmente agrícola; e devido ao estudo systematico das sciencias naturaes e

da Jíiriciilliira, que se laz nesse paiz admirável, é ellc o colosso que a Europa e

o mundo inteiro admiram c respeitam.

.V sua ayricultura a[xrlei(;oa-se sempre jiela diflusão do ensino a^ricola, a

sua producçáo se avantaja de anno para anno e o seu commercio cresce aos olhos

das outros povos.

E temos nns a agricultura mais primitiva que ó possivel e importamos de

outros paizes os géneros de primeira necessidade, que entretanto podemos pro-

duzir com vantagem

.

l'ma tal situação é vergonhosa cm confronto com outros paizes, mesmo
americanos e de menores recursos naturaes e financeiros que o nosso, tendo

agricultura mais aperfeiçoada c aos quaes pedimos os productos mais importantes

para a nos*^ vida.

l'm paiz que não produz o panno para vestir o seu povo e o pão para matar

a fome aos seus 61has, está na dependência mais trLstc do estrangeiro e não pôde

realmente progredir, porque todas as industrias e o commercio assentam bases

na agricultura.

Urge, pois, trabalharmos pelo resurgimento da nossa agricultura, cujo cxito

certamente não estará na magnificência dos programmas, como na praticabilidade

de sua acção utilitária.

E é pela difíusáo do ensino agrícola que chegaremos á meta desejada, ad-

optando processos simples, práticos e económicos para fazer chegar esses co-

nhecimentos junto dos interessados ; num moio de agricultura pobre como o
nosso, a singeleza deverá ser a regra ; ao contrario a obra não terá imitadores,

pela sua carestia inaccessivel ás suas bolsas.

E longe de produzir os offcitas desejados, verão os lavradores e criadores

bmzileiros com inditTerença tacs estabelecimentos, onde o luxi> excessivo ini|x;rar

;

dirão certamente ollos, que se é por tal preço e magniticiencia que se faz agri-

cultura e criação scientiticas, continuarão na rotina que pouco lhes custa.

Quem ja privou com os nossos lavradores e ouviu a sua opinião nestes

assumptos, concordara comnosco, que também do perto apreciamos o nosso meio

agricola

.

«V7ã 3
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Quando algum, dentre elles. salienta-se pela sua intelligencia e introduz me-

lhoramentos como o jí'jío e os processos i«/e»síVos em sua fozenda e esta em

virtude disto floresce, tornando-se o seu proprietário mais abastado que outros,

não acreditam que seja isso proveniente do trabalho da terra ; de todo e qualquer

modo um lavrador pôde enriquecer, acham elles, até flibricando moeda falsa,

menos na lavoura .

.

Se um outro transforma também sua fazenda aos poucos, com as próprias

rendas, em uma propriedade modelo, não admittem que se lhes diga que da terra

lhe veio a fartura ; herdou dos seus antepassados esse privilegiado , bôa fortuna

com a qual operou o que nos deslumbra ; e, portanto, como não se acham nestes

dons casos, não abandonam os seus baratos processos rotineiros ; e essas fazendas,

verdadeiros modelos, se destacam como oásis de progresso em meio de tanto

atrazo, sem encontrar adeptos.

Si estes incrédulos observando cuidadosamente os estabelecimentos modelo

offlciaes levarem as suas pesquizas aos resultados cidturats, confrontando-os com

os que obteem com a sua rotina e verificarem elles que aquelles não correspon-

deram âs despezas feitas com os mesmos, como commummente acontece, então

a sua descrença pela propaganda feita subirá de proporções, porque aos homens

praticas pouco importa o bello nestas emprezas: querem saber si os resultados

obtidos com os processos preconizados deram lucro ou prejuizo e si a producção

foi maior do que obteem elles com os seus processos primitivos.

Si assim não acontecer, estamos a perder tempo, pregando no deserto e não

teremos adeptos para empregar capitães na lavoura sem obter resultados satis-

factorios ! . .

.

A agricultura para os homens práticos é, na sua essência, uma industria e

como tal deverá dar lucro ; e portanto abandonarão elles tudo quando seja la-

voura cara e improductiva ; a parte scientifica ficará para os agrónomos

e a experimental para os Governos; o que lhes interessa são os processos eco-

nómicos àt produzir mais e pov pouco dinheiro, obtendo compensadores lucros.

Assim entendidas as necessidades da nossa agricultura e as condições parcas

do nosso meio, os estabelecimentos de ensino agricola , deverão moldar -se pelo

que seja de mais simples, económico e pratico, ao alcance portanto daquelles

aos quaes se destinam

.

Em geral nos preoccupamos com exlerioridades supérfluas, com bellc^as vãs,

que ferem a vista, sem procurarmos o lado utilitário económico e pratico dos

nossos estabelecimentos de ensino agricola.

Os gastos elevados que fazemos geralmente com a installação e custeio

desses estabelecimentos entre nós, dariam melhor applicados, para distribuir mais

profusamente este ensino, tão necessário ao nosso meio

.

Nossa área geographica extensa, o estado de penúria e atrazo em que se

acha a agricultura brazileira, á excepção de alguns Estados, reclamara muito dos

Governos Municipaes, Estadoaes e Federal, para satisfazer essas exigências,

que são o problema nacional do nosso progresso

.
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Conheçamo ní^s a mSs mesmos, cstuJcmos cuidadosamente a nossa agricul-

tura, as condiç<'K:s especiaes do nosso meio, e veremos que tudo diflère do que sè

vii cscripto sobre outros paizes, que temos necessidades que são somente nossas,

como noseas sâo as exigências locaes de cada zona deste paiz immenso, onde o

clima, o solo, os costumes do povo variam dentro de um mesmo municipio e

Estado, e mais ainda Je um para outro Estado !. .

.

Por iiso, cm artigo anterior nesta mesma revista, chamámos a attençáo

dos competentes para o lacto da acquisiçáo de estrangeiros, principalmente cm

commissões de agricultura ; somos o primeiro a reconhecer que temos hospe-

dado verdadeiras notabilidades agronómicas, s;ibios mesmo, muitos dos quaes

occupam commissões de destaque e as honram com os seus nomes.

Entreuinto é precis. > um certo critério na escolha desses profissionacs para

evitarmos fracassos futuros ; vem a pro[X)sito lembrar alguns factos que pela sua

singularidade mais parecem anecdotas.

l'm certo profissional americano diriginJri, uma fazenda modelo e recebendo

sementes .1c sir^ para experimentar, mandou preparar um canteiro especial-

mente adubado e tratado, plantou as sementes c esperou alguns dias que ellas

brotassem ; como este phemniu-no náo se verificasse communicou ao Governo a

sua attitude e o insuccesso da experiência, talvez devido á mà qualidade da

semente ! . .

.

Um outro, aliás competente, justiça se lhe faça, tendo um cafe\al a seu cargo

sido atacado de uma moléstia na raiz, fez elle a poda das arvores, sem atacar o

mal que thigellava as plantas ; nestas condições, longe de superar a praga, enfra-

queceu as arvores e continuou aquella seus effeitos destruidores I.. .

Segue-se destes factos, que o primeiro apezar de ser um especialista na cul-

«rj io mi7/jo, que co-^hecia perfeitamente bem, e nas industrias de laclicinios

e o segando, que veio depois substituil-o, f i bem que fosse um homem muito

preparado, um agrónomo distincto, não conhecia a cultura do café, que é muito

brazileira ; um e outro não estavam, pois, cm condições de dirigir uma fazenda

modelo no Brazil.

Como estes factos, se tem passado muitos outros, patenteando que a cultura

do café, nossa, como é, e a dos nossos principaes productos, como o algodão,

canna de assucar, mandioca, arroz, etc, não serão os profissionacs e-strangciros que

nos virãi> ensinar ; .>s qu.ies, admittindo que tenham conhecimentos especiaes

dessas culturas, não conhecera as condições do nosso meio ; e este conhcimento é

de tal natureza, que sem elle toda outra competência fica cm segundo plano.

Eis a vantagem manifesta dos profissionacs du paiz ; não digo da totalidade,

a tanto náo avanço; mas dos estudiosos que se dedicam á observaç.áo do nosso

meio, comparando e adoptando o progresso agrícola dos paizes estrangeiros ao

nosso, c que desde a mais tenra idade ouviram íhlar das nos.sas necessidades e

viram de p^rto as suas miscras condições.

Este estudo, que fazemos desde o nosso principio na vida e cujo conhecimento

é a nossa vantagem, outros não poderão conquistar com um desejo e nem num
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momento ; só o tempo lhes permittirá o êxito ; e si isto não constitue competência

de uma classe o que mais o poderá fazer ?

Contamos com muitos brazileiros(*) que fizeram seu curso agronómico em

varias escolas de nomeada da Europa ; e destes muitos se teem distinguido na

vida pratica, prestando reaes serviços á agricultura brazileira ; procuremol-os e

os destaquemos, que encontraremos dentro do paiz um corpo de profissionaes

bastante competente para os diversos misteres da nossa agricultura
; pois muitos

delles teem um conhecimento invejável do nosso meio e das nossas cousas.

E' preciso escrúpulo detido ua escolha das profissionaes do paiz ; somos o

primeiro a reconhecer ; mas é a ellcs que devemos confiar as commissões de agri-

cultura.

Busquemos os phylopjt}ioloo;istas (não os pseudo, mas os que conheçam a

fundo esta especialidade), os chiinicos mesmo, os especialistas em l.icticiíúos, se-

ricicultura, piscicultura, apicultura, sytvicultura, etc, os quaes depois de algum

estudo do meio, poderão nos ensinar muita cou^a útil.

Não fiquemos nisto e procuremos ter no paiz, junto destes estrangeiros, um

corpo de nacionaes, para aprender daquelles os conhecimentos gcraes dessas ma-

térias e depois do estudo do nosso meio e da adaptação dos respectivos ensina-

mento especiaes, teremos formado os expccialistas nacionaes nestes diversos ramos

da sciencia agronómica e os conheceremos, taes como devemos.

Criemos escolas especiaes destes assumptos, como as ha na Europa e Ame-

rica do Norte, a par das escolas propriamente de agricultura, e teremos assim

diftundido o ensino agrícola em toda a sua amplitude e de accordo com as nossas

necessidades, que são momentosas em todas as especialidades acima apontadas.

Quem tem como nós tão vastas extensões territoriaes cobertas de mattas a

explorar c resguardar dos devastadores, não deve adiar por mais tempo o estudo

da sylvicuUura, sob pena de vermos dcsapparecer os nossos poderosos cursos

d"agua pela acção criminosa e ignorante dos nossos lavradores, como vae aconte-

cendo, transformar-se em estéreis as nossas ricas terras de hoje, escasseiar de

mais a mais as nossas fortes e tradicionaes chuvas, como já se nota, tudo pela in-

fluencia funesta do machado e do facho destruidores.

O numero considerável dos cursos d"agua que banham e fertilizam as nossas

terras, a extensão extraordinária das costas brazileiras, os processos primitivos da

pesca entre nós, onde predominam as mais funestas praticas, taes sejam a do en-

venamento dos peixes, ou a apanha indistincta de pequenos e grandes e a dimi-

nuição cada vez mas notável dos nossos peixes e crustáceos nas nossas aguas em

consequência dos systemas primitivos de pesca que adoptam os nossos homens,

reclamam o estudo da piscicultura e a adopção das praticas modernas de pescar.

A extensão vastíssima dos nossos campos, as variantes topographicas entre

os mesmos, a grande variedade de pastagens nacionaes bem reputadas, desde as

gramíneas até as leguminosas nativas, a adaptabifidade das exóticas^ os diversos

climas que temos nessas regiões, são condições especiaes que permittem pleno

êxito á creação dos nossos rebanhos ; e tendo nós animaes bovinos como o ca-
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racú e já tendo tentado o cruz;imcnto com diversas raças estrangeiras, impõe-se o

estudo de hclicinio.t.

Da mesma maneira o ataque sempre crescente nas nossas plantas por pragas

as mais diversiís. o desenvolvimento das industrias agricolas, a vegetação especial

da jmureira no Brazil, a possibilidade da creaçSo vantajos;i de abelhas entre nós,

requerem ao seu turno o estudo da phytopalltologia, cliimica, scrickullurx c Ja

apiciillura

.

Pn icuremos ter primeiramente os especialistas destas cousas c depois tratemos

destes serviços, tal como devem ser desenvolvidos.

Apozar da importância cada vez maior de cada um destes ramos dos conhe-

cimentos ;igronnmicos. está cm primeiro logar a agricultura propriamente fa-

lando ; é ella a industria inattr e a que no momento mais reclama a attençáo dos

nossos dirigentes, que tixio empenho devem ter em vasal-a em moldes modernos,

onde tenham curso os conhecimentos hodiernos da agronomia, onde o lavrador

aprenda a produzir mai.v com o minimu de despendia.

E' justamente a occasião de nós appellarmos para a expansão judiciosa do

ensino agricolj entre nós, levando á porta de cada lavrador pela palavra de um
profissional, pela pratica dos estabelecimentos modelo e pela leitura de livros e

jomaes as doutrinas deste ramu da actividade humana, que se chama agricultura,

sendo ao mesmo tempo sciencia, arte e industria, e a única capaz de fazer o

Brazil prospero e feliz.

Que assim seja, com todo o vigor de seu enthusiasmo, deseja o profissional

que subscreve estas linhas.

ao de setembro de 1912.

WiLLiAM W. Coelho de Souza,

(.\gronomo c ajudante da Inspcctoria A^TÍcoia do Maranhão).

Apontameotos para a bibliograpíiia botânica

rtierasts á flora brasileira o ás planta: cultivadas no Brazil, por Alberto José

do Sampaio, professor do botânica do Musea Nacional.

I

(julho de 191 2)

A bibliographia botânica referente á flora brazileira. isto é, necessária ao es-

tudo especuil das plantas brazileiras, divide-se naturalmente em duas partes, a

primeira anterior á Flora Brasilensi.s, de .Martius e c^ mdensada nesta obra, a

segunda posterior á referida Flora.
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Para os trabalhos de identificação scientifica das plantas brazileiras, como

para qualquer traballio botânico a effectuar no Brazil, é de primeira necessidade o

a rrolamento das publicações posteriores á Flora de Martius, pois das anteriores

essa Flora dá todas as indicações, condensando e centuplicando os conhecimentos

reunidos na litteratura que a precedeu.

Iniciada em 1840 (Vide Ign. Urban. fascículo 130, da Flora de Martius

e Alfr. Cojniaux, « Sur Fach^vement de la Flora Brasiliensis de Martius» e ter-

minada em 1936, a Flora de Martius, tendo sido publicada em fascículos (130

fascículos, formando 15 volumes com diversas partes, ou 40 tomos) estabelece,

quanto á divi?ão da bibliographia, diversas épocas para diversas famílias de

plantas brazileiras. visto como uma dada família foi descripta em 1840, outra em

1841, outras em 1842, etc, isto é, cada anno sahindo á luz um certo numero de

fascículos cuidando de determinadas famílias

.

Assim sendo, cumpre indicar as épocas em que para as diversas flimilias de

,

plantas brazUeiras os trabalhos sobre el las publicados se devam considerar an-

teriores ou posteriores à Flora de Martius ; veremos que, trabalhos datados do

melados do século passado, são posteriores a essa Flora, ao passo que outros de

primeiro decennio do século actual são anteriores.

E' por isso necessário enumerar, por ordem chronolog-ica, as famílias de-

scríptas na Fio. de Martius, para o que nos serviremos do fascículo 130 da

Flora, redigido por Ign. Urban. ; daremos ainda uma lista alphabetica de

famílias com a indicação da época da publicação das respectivas monographías

;

por essas duas listas será po.isivel, em grande maioria dos casos, verificar a prece-

dência dos trabalhos publicados a partir de 1840, em relação á Flora de Martius.

Lista chronologíca das famílias de plantas brazileiras na Flora Brasiliensis de

Martius.

(Seg. Ign. Urban. fascículo 130, da Flora de Martius.)

Data de publicação iMonographias

1840 — .Musci, Lycopodíneae.

1841 (i de janeiro) — Anonaceae.

1842 (i de abril) — Cyperaceae, Smilacece, Dioscoreaceíe

.

1846 (i de julho) — Solanaceae, Cestrineje.

1847 (i de junho) — Acanthaceae, Hypoxideíe, Burmanniaceae , Haemo-

doraceas, Vellozieae, Pontederiacese. Hydrocharideíe, Alismacea;, Butomaceae,

Juncacea:, Rapateaceae, Liliaceas, Amaryllidcas, Utriculariese.

1851 (i de outubro) — Verbenaceae.

1852 (15 de agosto) — Chloranthaceae, Piperaceas.

1853 (^ ^^2 dezembro) — Urticínere.

1855 (ide janeiro) — Salicíneae, Podostemaceae. Polygonaceae, Thyme-

laeaceas, Proteaceae.

1855 (15 de setembro) — Alstroemerlete, Agavese, Xyrideae, Mayaceas,

Commelinaceae,
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•856 (15 de março) — Primulacce, Myrsineie, Ebenaa-aj, Symplocaccae.

1857 (28 de fevereiro)— Cordiace;c, Heliotropie;e, Borraginca:, Lacistemaj,

.Moniniiacose.

1857 (15 de maio) — Myriaccao I (Myrtea;).

1858 (i de fevereiro) Myrtacex" II (BarriDgtoniex», Lecythidea:, Granateae).

1858 ( I de junho )
— Malpi^'liiacca.>.

1858 (34 de julho )
— Labiatx'.

'859 (15 de janeiro) — Myrtacca; (Supplementura).

1859 (15 de julho ) = Ophioglosscx, Marattiaceai, Osmundaceae, Schlz-

aeacsu. Gleicheniaccx' c Hymenophyllcx'.

1859 (30 de julhn) — Leguminosa; I (Papilionacearum tribus I-VIII)

1860 (30 de julho) — Santalacex\ MyristecaceíE, Apocynaceae.

i&n (15 de fevereiro) — Antidesnieae, Bcgoniaceae, Ccleslracea;. Ilici-

ncae, Piiamne;e.

1862 (15 de janeiro) Leguminosx I (Papilionacearum tribus IX-X) Scro-

phuiarinex.

1863 (r5 de janeiro) Dilleniacex', Sapotex.

1863 (10 de julho) Eriocaulacex. Gnetacecc. Cycadex\ Conifcrx e Eri-

cacex-.

1864 (i de dezembro ) Gcsnera>;ex', Salsoiaccas, Magnoliacea;, Winte-

racex, Ranunculaceae. Menispcrmacex, Berbcridcx, gen. Osyris.

1865 (15 de dezembro ) Capparidex, Cruciferae, Papaveracca;, Fumari-

acex, Gentianacece.

1866 (15 de maio) Lauracex, Hornandiacea;.

1867 (17 de abril) Rosácea;, Combretacex.

1868 (15 de julho) Loranthaceaj.

1868 (i de agosto) Logauiacex, Oleacox, Jasmincx, Stiracacex.

1869 (i de maio) Balanophorcx.

1869 (i de agosto) Convolvulacex.

1880 (1 de maio) Cyatheacea;, Polypodiacex.

1870 (i de dezembro; Leguminosx II (Swartzieae, Cxsalpiniex).

187 1 (1 de fevereiro) — Graminex I (Oryscx, Phalaridex).

1871 (i de março) — Cuscutacex, Hydroleacea;, Pcdalinex.

1871 (i de julho) — Iridcx, Escalloniex, Cunoniacex, Connaracex, Ampc-

lidcx.

1871 (1 de outubro) — \'iolacex, Cistacex, Sauvagesiacex, Bixaceie Canal-

acex".

187: (i de fevereiro) — Tropaeolacex, .Molluginacex, AIsinacex, Silenaceae,

Portulacaccx", Ficoidacea:, Elatinacex.

1872 (1 de março) — Passitloracex.

1873 (i de maio) — Phytolaccacex, Nyctagincae, Crassulacex, Droseraceíe.

1873 (i de julho) — Equisetacex'.

1873 (i de dezembro) — Olacineaj, Icacincx, Zygophyliex.
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1873 (i de fevereiro) — Euphorbiacea; I (Phyllaathca;, Crotoneíe).

1873 (i de junho) — Compósita; I ( Vernoniaceas)

.

1874 (i de abril) — Polygaleae.

1874 (i ^^ múo) — Eupiíorbiace.-e II (Acalypheie, Hippomanea;, Dalecham-

piea2, Euphorbiese)

.

1874 (i de setembro) — Rutaceae, Simarubacea;, Burseraceaj.

1875 (i de fevereiro) — Aristoioehiacese

.

1875 (i de março) — Callitrichinei^, Vochysiacea;, Triííoniacea:, Onagra-

cere, Amarantaceas

.

1876 (i de fevereiro) — Compositae II (Eupatoriaceae).

1876 (i de junho) — LeguminosiB III (Mimosece).

1876 (i de setembro) — Ochnaceíe, Aaacardiacea;, Sabiacea;, Rhizopo-

racea;

.

1877 (i demarco) — Gramineae II (Pânicas).

1877 (i de outubro) — Lytliracca;.

1877 (i de dezembro) — Humiriaceaí, Líqc;c, Oxalidea:, Geraniacea;, Vivia-

niacere

.

1878 (i de fevereiro) — Hyppocrateaceas, Meliaceae, HederaceiB, Lemnaceíe,

Anaccaj.

1878 (i de junho) — Rafflesiaceaí, Nympliaeacea;

.

1878 (i de agosto) — Cucurbitace^.

1878 (i de setembro) — Graminens III (II) (Stipacece, Agrostideas, Arundiua-

cese, Pappophorea;, Chloride;i;, Avenacea;, Festucaceae).

1878 (i de dezembro) ^ Lobeliacea;, Piumb.igineas, Plautaginea;, Erythro-

xilaceae, Hypericacea;, Marcgraviaceic

.

1879 (i de dezembro) — Umbelliferae.

1880 (i de dezembro) — Gramineae IV (III) (Bambusaceae, Hordeaceae)

i88r (i de julho) — Rubiacea; I (Retiniphyllea;, Gucttardeir, Chiococces,

IxorcíE, CoussareíB, Psychotrieíe)

.

1881 (i de novembro) — Cyclantliaceas, Palrn^ I.

1882 (i de maio) — Palniit II, Haloragea;.

1882 (i de julho) — CompositíE III (Asteroidea;, Inuleideaí).

1883 (i de março) — Melastomacea: I (Microliciaa;).

1883 (i de julho) — Gramhic;ie V (IV) (Androponete, Tristegneas)

1883 (i de agosto) — Turneracece.

1884 (i de abril) — Isoetaceaa, Marsiliacea;, Salviuiaceae.

1884 (ide maio) — Compósita; IV Helianthoideas, Helenioideae, Anthe-

mideas, Senecionideae, Cynaroideae, Ligulatse, Mutisiceaae

.

1885 (i de maio) — Melastomaceae II (Tibouchineas)

.

1885 (i de junho) — CampanulatetE, Asclepiadaceae, Caprifoliaceae, Vale-

rianacese, Calyceracese.

1886 (i de março) — Sterculiaceíe

.

1886 (i de abril) — Terntroemiacea;, Rhizobolea;, Dichapetalere.
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1885 (i dc novembro) — Tiliace:e, Bombaceae.

1886 (i de dezembro) MelastomaL-ca; Ha (Rhexieae, Meriania^e, Bertoloniaje,

Miconica;)

.

1887 (i de uovambro — Mclastomacex Ilb (MicoDiear).

1888 (15 dc fevereiro) — Rubiacex- lia (Pxderiea;, Spermacocex, Stel-

latx).

1888 (i de abril) — Guttifer;e, Quiinacex.

1888 (i5de asrosto — Melastomacea; IIc (Miconieae, BlakecE, Meme-

cylea;)

.

i88g (15 de junho' — Riihiace:e Ilb (Nancle:c, Henriquezicíu, Cinchonicae,

RondeIelie;c. Condamincea', Hedyotidex', Musseandea-, Catcsbacex, Hameliea;,

Gardenie;e)

.

1880 (15 de ajLíosto — Morinjíacea, Napoleoaacca', Caricacea;, Loasa-

ceíe,

i89J (i de janeiro) — Musacea:, Zingiberacex, Cannacex, Maraeta-

cea".

1890 (i de setembro) — Cactacea*.

1891 15 de julho) — Malvacca; I.

1891 (i de novembro) — Bromeliacca I.

1892 (15 de abril) — Malvacex II.

1892 (15 de maio) — Brnmeliaijca- II.

1893 (i de julho) — Sapindacea; I.

•^)3 ('5 <íe agosto) — Orchidacea I.

1894 (i de fevereiro) — Broracliaceie III.

1894 (15 de abril ) — Typhaceae, Triuridacese, LiliaccTe Potamogetonaceas,

Zannichelliaeea\ Najadaceae, CeratophvHacex, Batidacea:, Goodeuoughiaceas,

Cornaecx

.

''^>5 ('5 de janeiro) — Orchidacea 11.

1896 (15 de maio) — Bignoniacca; I.

1896 (15 de junho) — Orchidacoa III.

1896 (i dc novembro) — Orchidacea- IV'.

1897 ('5 lie fevereiro) — Bignoniacea II.

1897 (i de setembro) — Sapindaceae II.

i8t/{ 'i de junho) — Orchidacca V.

ii/DO ;i de abril) — Sapindacea III.

ii>oi ;I5 de maio) — Orchidacea VI.

1903 (15 de dezembro) — Orchidacea VII.

1904 (15 de fevereiro) — Orchidacea VIII.

1905 (i dc março) — Orchidacea IX.

1906 (i de abril) — Orchidacea .\.

(ii>d6 (r de abril) — Vita itineraque hnianicorum. Niita coIlatxDratorum

biographica'. Flora Brasiliensis ratio edendi chronoloirica. Systcma, Index fami-

liarum. Ultimo fase.)
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Iiista alphabetica das famílias^ com a indicação da data ds publi-

cação das respectivas ironographias na Flora Brasilisnsis*

famílias data de publicação

Acanthaceas — i de junho de 1847.

Agavea; — 15 de setembro de 1855.

Alismacese — i de junho de 1847.

Alsinacese — i de fevereiro de 1872.

Alstroemeriea; — 15 de setembro de 1855.

Amarantaceffi. — i de março de 1875*

AmaryllideEe — i de junho de 1847.

Ampelideae — i de julho de 187 1.

Anacardiacea; — i de setembro de 1876.

Anonacea; — i de janeiro de 1841.

Antidesmea; — 15 de fevereiro de 1861.

Apocynacese — 30 de julho de 1860.

Araceas — i de fevereiro de 1878'

Aristolochiaceae — i de fevereiro de 1875.

Asclepiadacea; — i de junho de 1885.

Balanophoreíe — i de maio de 1869.

Batidaceas — 15 de abril de 1894.

Begoniaceas — 15 de fevereiro de 1861.

Berberideas -^ i de dezembro de 1864.

Bignoniacea; — I, 15 de maio de 1896; II, 15 de fevereiro de 1897.

Bixacese — i de outubro de 1871.

Bombaceaj — i de novembro de 1886.

Borragineas — 28 de fevereiro de 1857.

Bròmeliacefe — I, i de novembro de 1891; II, 15 de maio de 1892; III, i de

fevereiro de 1894.

Burmanniaceas — i dejunhode 1847.

Burseraceffi — i de setembro de 1874.

Butomaceas — i de junho de 1847.

CactacefE — i de setembro de 1890.

Callitrichineas — i de março de 1 875

.

Calyceracese — i junho 1885.

Campanulaceffi — i junho 1885.

Cancllaceae — i outubro 1871.

Cannaceae— i janeiro 1890.

Capparidese— i dezembro 1865.

Caprifoliaceas — i junho 1Ó85.

Caricaceíe — 15 agosto 1889.
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Celastracce— 15 de fevereiro 1861.

Ccratophyllacea: — 15 de abril de 1894.

Cestrinoic— 1 de julho de 1846.

Chloranthacea;— 15 de a^,'<5sto de 185a.

Cistaceae— i de outubro de 1871

.

Combretacex — 17 de abril de 1867.

,
Commelinaceae— 15 de setembro de 1855

.

Compositie — I, I de junho de 1873; II, i de fevereiro de 1876; III, i de

julho de 1882 ; IV, i de maio de 1884.

Connaracc;c — i de julho de 1871

.

Coniferx— 10 de julho do 1863.

Coavolvulaceae— i de agosto de 1869.

Cordiacea;— 28 do fevereiro de 1857

.

CornacoK — 15 do abril de 1894.

Crassulaceae— i de maio de 1872..

Cruciferie — i de dezembro de 1865.

Cucurbitacox' — i do a;,'ostodc 1878.

Cunoniace;u — i do julho de 1871.

Cuscutaceje — i de março de 1871

.

Cyatheaccac — i de maio de 1870.

Cycadea; — 10 de julho de 1863.

Cyclanthaceae— i de novembro de 1881

.

Cyperacea;— i de abril de 1842.

Dichapctaleaí — i de abril de 1886.

Dilloniacea;— 15 de janeiro do 1863.

Dioscoreaceae— i de abril de 1842.

Droscraceae — i de maio de 1872.

Ebenacex — 15 de março de 1856.

Ciatinaccae — i de fevereiro 1872.

Equisetaceao — julho 1872.

Eriaíceae — 10 de julho 1863.

Eriocaulaceae — 10 de julho 1863.

Erythroxylaceae — i de dezembro 1878.

Elscallonieae — i de julho 1871.

Euphorbiceae I, i de fevereiro 1873 ; II, i de maio 1874.

Ficoidaceae — i de fevereiro 1873.

Fumariaceae — i de dezembro 1865.

Gcntianaceae — i de dezembro 1865.

Geranjaceae — i de dezembro 1877.

Gcsneraccac — i de dezembro 1864.

Gleicheniaceae — 15 de julho 1859.

Gnetacoae — 10 de julho 1863.

Goodenoughiaceae — 15 de abril 1894.
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Gramineae I, i de fevereiro 1871 ; II, i de março 1877 ; III, i de setembro

1878; IV, dezembro 1880 ; V, i de julho 1883.

Guttiferae — i de abril 1888.

Haemodoraceae — i de junlio 1847.

Halorageae —maio 1882.

Hederaceae — i de fevereiro 1878.

Heliotropieae — 28 de fevereiro 1857.

Hernandiaceae — 15 de maio 1866.

Humiriaceae — i de dezembro 1877.

Hydrocharideae — i junho 1847.

Hydroleaceac — i de março 1874.

Hymenophylleae — 15 julho 1859.

Hypericaceae — i de dezembro 1878.

Hypoxideae — i de junho 1847.

Hyppocrateaceae — i de fevereiro 1878.

Icacineae — i de dezembro 1872.

Ilicineae — 15 de fevereiro 1861

.

Irideae — i de julho 1871.

Isoetaceae — i abril 1884.

Jasmineae — i de agosto de 1868.

Juncaceae — i de julho de 1847 •

Labiatae — 24 de julho de 1858.

Lacistemaceae — 28 de fevereiro de 1857.

Lauraceae — 15 de maio de 1866.

Leguminosae — I, ; 15 de janeiro de 1862; II, i de dezembro de 1870 III,

I de junho de 1876.

Lemnaceae — i de fevereiro de 1878.

Lilaeaceae — 15 de abril de 1874.

Liliaceae — i de julho de 1874.

Lioeae — i de dezembro de 1877.

Loasaceas — 15 de agosto de 1889.

Lobeliaceae — i de de dezembro de 1878.

Logauiaceae — i de agosto de 1868.

Loranthaceae — 15 de julho de 1868.

Lycopodineae — 15 de julho de 1840.

Lythraceae — i de outubro de 1877.

Magnoliaceae — i de dezembro de de 1864.

Malpighiaceae — i de junho de 1858.

Malvaceae — I, 15 de julho de 1891 ; II, 15 de abril de 1892.

Marantaceae — i de janeiro de 1890.

Marattiaceae — 15 de julho de 1859.

Marograviaceae — i de dezembro de 1878.



HORTO l-RUCTICOLA DA I^I-.NIIA

Ijiii cii.vcrlu Jc KaUiseini do JapSo, cum dois mezcs

medinilo i," -jo





A I.AVOUrtA

Marsiliaceac — i de abril de 1884.

Mayaceae — 15 de setembro de 1855

Melastomaceae — Ia, 2 de março de 1883; Ib, i de maio de 1885; lia i

de dezembro de i88ó ; Ilb. i de novembro de 1887 ; IIc, 15 de agosto de 1888.

Meliaeeae — i de fevereiro de 1878.

Menispcrmaceae — i de dezembro de 1864.

Moiliii,Mnaceae — i de fevereiro de 187:.

Monimiaceae — 28 de fevereiro de 1857.

.Morinir.iccae — 15 de agasto de i88g.

Musaceae — i de janeiro de 1890.

Musti — I de janeiro de 1840.

Myristieaceae — 3odejuliio de i86o.

.Myrsineae — 15 de março de 1856.

Myrtace;c — I. ^5 de maio de 1857; II, i de fevereiro de 1858; Suppl.

15 de janeiro de 1859.

Najadacc;c — 15 de abril de 1894.

Napoleonacese — i5de agosto de 1889.

Nyctatrinere — i de maii) de 1872.

Nympliaeaccae — i de jiiiilio de 1878.

Ochnacex — i de setembro de 1876.

Olacinea; — i de dezembro de 1872.

OIeace;u — i de aiíosto de i í]68.

Onatírace;c — i de março do 1875.

Ophioirlosseae — 15 de julho de 1859.

Orchid.ve;e — 15 de agosto de 1893; ^'' 15 de janeiro |de 1895; III, 15 de

junho de 189^); IV. i de novembro de 1896; V, i de junho de 1898; VI,

15 de maio de 1901; VII, 15 de dezembro ^de 1902; ^'1II, 15 de fevereiro de

1904 : IX, I de março de 1905 ; X, i de abril de 1906.

Osmundacex — 15 de julho de 1859.

Clen. Osyris — i de dezembro de 1864.

Oxalidex- — I de dezembro de 1877.

Palma; — I, i de novembro de 1881 ; II, i de maio de 1882.

Papaveracex — i de dezembro de 1895.

Passirtoracea; — i de março de 1872.

I^edalinesE — i de março de 1871-

Phitolaecaccx — i de maio de 1872.

Piperacex — 15 de agosto de 1852.

Plantagincx- — i de dezembro de 1878.

Plumbaginex — 1 de dezembro de 1878.

Pixlostemaccx — i de janeiro de 1855.

Polygalex — i de abril de 1874.

Polygonaccx — i de janeiro de 1855.

Polypodiacex — i de maio de 1870-
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Pontederiaceae — i de junho de 1847.

Portulacaceas — i de feverero de 1872.

Potamogetonaceae — 15 de abril de 1894.

Primulace;i2 — 15 de março de 1856.

Proteaceae — i de janeiro de de 1855.

Quiinacca;— i de abril de 1888.

RafUesiaceíe— i de junho de 1878

Ranunculaceas — i de dezembro de 1 864

.

Rapateaceae— i de junho de 1847.

Rhamneas— 15 de fevereiro de 1861

.

Rhizoboleas — i de abril de 1886.

Rhizophoracese— i de setembro de 1876.

RosaceíE — 17 de abril de 1867.

Rubiacea: I, — i de junho de 1881 ; IP, 15 de fevereiro de 1888 ; Ilb, 15

de junho de 1889.

Rutacete — i de setembro de 1874.

Sabiaceffi— i de setembro de 1876.

SalicineíB — i de janeiro de 1855.

Salsolaceae— i de dezembro de 1864.

Salviniacete — i de abril de 1884.

Santalaceie— 30 de julho de 1860.

Sapindaceas I, — i de junho de 1892 ; II, i de setembro de 1897 ; III, i de

abril de 1900.

Sapoteae— 15 de janeiro de 1863.

Sauvagesiaceje— de outubro de i88i

.

SchizaeaceíE — 15 de julho de 1859.

Scrophularinea;— 15 de janeiro de 1862.

Silenacea; — i de fevereiro de 1872.

Simarubaceas— i de setembro de 1874.

Smilaceaí— i de abril de 1842.

Solanaceas— i de julho de 1846.

Sterculiacea; — i de março de 1886.

Stiracaceas — i de agosto de 1868.

Symplocacese — 15 de março de 1856.

Ternstroemiacese— i de abril de 1886.

Thymelaeaceíe— i de janeiro de 1855.

TiliaceíE— i de novembro de 1886.

Trigoniaceae — i de março de 1875.

Triuridaceas — 15 de abril de 1894.

TropaeoloceíE — i de fevereiro de 1872.

Turneraceae — i de agosto de 1883.

Typhacete— 15 de abril de 1894;

Umbelliferae— i de dezembro de 1879.
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Urticinex — i de dezembro de 1853.

Utriculariea; — 1 de junho de 1857.

Valerianaceae — i de junho de 1885.

Vellozieaeaj — i de julho de 1847.

Verbcnaccx-— i de outubro de 185 1.

Violácea; — i de outubro de 1871.

V'ivianiace;e — i de dezembro de 1877.

Vochytúacex- — i de março de 1 875

.

Winteracex- — i de dezembro de 1864.

Xyridex — 15 de setembro de 1855.

Zíinkhelliacea.' — 15 de abril de 1894.

Zingiherace;e — i de janeiro de 1890.

Zygophylleíc — i de dezembro de 1892.

Como, em parte, lizemas ver cm artiifo publicado em o Mcssjger de

S. Paulo, de 2 de agosto do corrente anno, e aqui repetimos, procuramos por

meio de listas successivas, publicadas a mercê do possível, catalogar, pouca a

pouco, por ordem alphab;;tic;i de autores e chronologica quaudo po>sivel, dos

trabalhos de cada autor, tudo quanto tem sido dado á luz da publicidade, a

partir de 1840, sobre as plantas brazilciras e bem assim sobre as plantas cultivadas

no Bnizil, no sentido de formar cm primeiro lugar a relação dos trabalhos refe-

rentes ás planuis indígenas e cultivadas em o nosso paiz, para depois cuidarda se-

paração dos mesmos por assumpto, caso o não possamos fazer concumitantemente.

A norma única que podemos seguir é a de catalogar d'ora avante, como até

aqui, os trabalhos á proporção que tenhamos de consultal-os, aproveitando dellcs

as notas bibliographicas que, cm gerai, os acompanham.

Renovando a interess;idos e aos autores o pedido feito pelas columnas do

o Messager de S. Paulo » cujo auxilio prestado ao nosso esforço com a publicação

de nosso ligeiro artigo, aqui registramos e agradecemos como de nosso dever,

espcramo> que da utilidade incontestável da Bibliographia botânica nos advirá a

honra da collaboraçáo de todos quantos conhecem as vantagens praticas de tal

trabalho e sentem a todo o momento a sua premente necessidade.

Registraremos como de nosso dever a collaboraçáo.

Salvo erro, parecc-nos que um dos principaes tr^íjeços, se não o principal,

à menos dillicil elaboração de trabalhos botânicos em o nosso paiz, decorre da

falta de uma bibliographia, pela qual se possa saber de prompto o que ha feito

sobre um dado assumpto botânico

.

Obedecendo is normas das melhores bibliographias e attendcndo ás nossas

necessidades, os nossos apontamentos concorrerão para a obtenção de duas listas

biblio,'raphicas, uma por ordem alphabetica de autores e outra por assumpto,

prevalecendo em ambas como segunda ordem, a chronologica das publicações.
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Contam-se por muitas centeoas os trabalhos botânicos interessando ao

Brazil publicados a partir de i{j40 ; taes trabalhos estão esparsos por uma allu-

vião de publicações de toda a oraem: desde o tratado especial até o artigo de

vulgarisaçáo inserto em jornal diário ; uns são exclusivos ao Brazil e outros

communs a outros paizes, mesmo de preferencia relativos a elles e interessando

ao Brazil pela citação de plantas communs ao novo paiz.

Não temos á mão todos os trabalhos a catalogar, nem ninguém ha que os

tenha ; não dispomos de tempo para nos dedicar demoradamente a trabalhos

bibliographicos
;
por essas razões, ser-nos-ha de grande utilidade a collaboraçao

dos que nos queiram auxiliar, bem como dos autores que desejem ver desde logo

completas as listas de seus trabalhos.

Sendo a Bibliographia referente aos trabalhos publicados a partir de 1840,

a primeira obra a indicar é, por certo. Flora Brasiliensis de Martins.

Limitar-nos-hemos a dizer a respeito somente o que íor de mais interesse.

Não foremos selecção de especialidades scientificas , incluindo nestes aponta-

mentos bibliographicos todos os trabalhos referentes ás plantas indígenas ou

cultivadas no Brazil e pertencentes á Botânica geral e especial, á Botânica appli-

cada, chimica vegetal, Phytopathologia, Entomologia Agrícola, etc.

De muito nos têm servido as noticias bibliographicas dadas por diversas pu-

blicações periódicas que temos a mão, cumprindo-nos o dever de indicar desde

já os seguintes : Engler Bolanisch Jahrbiicher, Boletim do Museu Goeldi, Bo-

letim do Museu Paulista, A Lavoura.

Servir-nos-hemos também de diversos catálogos de livrarias onde se en-

contram citações que muito nos auxilia nos trabalhos que effectuamos.

( Continua.

)

Galeria

DR. RICARDO ERNESTO FERREIRA DE CARVALHO

Tratando de homens illustres que tenham prestado serviços á agricultura

brazileira não podemos deixar de nos occupar de um dos filhos deste paiz, que

reúne ainda a circumstancia de ser um profissional e com importantes serviços

que a seguir assignalaremos

.

Referimo-nos ao illustre maranhense, o engenheiro agrónomo Dr . Ricardo

Ernesto Ferreira de Carvalho, o venerando decano da Agronomia Brazileira

e emérito zootechnista

.

Com isso não pretendemos melindrar a modéstia do sábio mestre, mas é

preciso fallar pelo coração de brazileiro, que á mesma causa servimos.

Tratar de seu nome é glorificar um dos filhos notáveis desta grande

Pátria e um dos mais bellos ornamentos da nossa agronomia, occultados numa

modéstia sem pàr e com relevantes serviços ao Paiz

.



Ur. Ricardo l.riii^U) l"crreira de Carvalho.
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Conhecemos Samsom, Cornevin c outros. . . e pouco desse zootechnisU no-

tável silenciado na sua peculiar modéstia.

Resumiremos a sctíuir, cm trados largos, a sua carreira prolis?ionai, donde

resalta o valor do competente :ipr momo, que se fosse noutra época e em outro

meio mas teria sido apreciado.

Como pensionista da antiga provinda do Maranlifio, fez seus estudos agro-

nómicos na Escola de Grignon. em l"rani,a nos annos ne 1860 á 1863.

.Mxs como o objectivo do ensino, em Guignon, visava quasi que exclusi-

vamente á agricultura intensiva e a principl lavoura do Maranhão, naquelle

tempo, era a da canna. impunlia-se-lhe o estudo especial da industria saccharina.

Foi então que teve «xcasi.ão de seguir cm Gcmbloux, as licvõos do professor

Dewilde sobre o fabrico do assucar da beterraba cujos apparelhos aperfei-

çoados estavam sendo applicadas nas Antilhas á industria do assucar da canna.

E como lhe sobrasse tempo fez ainda (j curso pratico de irrigação c drenagem, na

Escola de Lezardean na Bretanha, dirigida pelo conde de Conedic.

De volta ao Maranhão em 1866, foi no mesmo anno commissionado pelo

Presidente da província para estudar os progressos da lavoura de Cuba. O rela-

tório que apre>ent<ju era desempenho desta honrosa commissão mereceu ser

impresso por conta do Governo sob o titulo : Memoria acerca da lavourj da

ilha de Cuba, um volunu de mais de 400 paginas, recheado de mappase gra-

vuras. Trabalho este que p^-lo estylo cístico e pelos conhecimentos que revelou o

autor, mereceu a mais franca acceitação por parle dos interessados, firmando desde

logo o seu nome. Todos aquelles que se dediaim aos estudos agronómicos uáo

devem desconhecer essa obra, cujo titulo singelo encerra os mais sólidos conhe-

cimentos de agricultura.

Exerceu, em seguida, o cargo de lente de Agricultura da casa de Educandos

Arlilicexdd cidade de S. Luiz e desde então dedicou-sc á propaganda agrícola

pela imprensa, creando naquella cidade, com a collaboração dos Drs. JcKiquim S.

Coqueiro e Dias Carneiro o Joriul da Lavoura. Entre os seus primeiros cscriptos

attrahiram a attençáo dos entendidos as suas Carlos sob a Zoolcchnia applicada

ji) melhoramcnti) da nossa criação pecuária, que foram integralmente transcriptas

pelo./or/ij/ do Commercio e pelo Globo, então redigido por Quintino Bocayuva.

Essas cartas foram depois reimpressas em folhetos pelo Dr. Newton Cezar Burla-

maqui e distribuida.s gratuitamente entre os criadores piauhyenses.

Outro trabalho seu de propaganda, também publicado e distribuído em

avulso íntitula-se : Xoticia sobre os :;:jts recentes melhoramentos da lavoura

da canna e dofabrico do assucar . Por este trabalho influía para que se adoptasse,

em alguns engenhos do Maranhão, os modernos tachos de vácuo, engenhosa

appliciçáo do apparelho pneumático á evaporação do caldo da canna em baixa

temperatura ; c nclle deu aos interessados as primeiras noções do processo de ex-

tracção do sueco da canna por diffiisão, processo que bem cCdo teria de supplaniar

todos os outros nesta industria ; mas que então não constituía ainda, como hoje,

uma conqui.sta pntica. tal como havia previsto Basset. Será desneces.sario in-

om 5
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sistir que este tabalho foi muito apreciado pelos contemporâneos, recommen-

dando mais uma vez o seu nome de mestre á admiração da posteridade

.

Eram estas as suas occupaçóes quando foi nomeado pelo governo imperial

Director do Eslabelccimento rural de São Pedro de Alcântara, no Piauhy,

cargo que exerceu durante dez annos, dando cabal desempenho dessa com-

missão.

Foi em seguida, nomeado Auxiliar Technico da Secretaria de Agricultura do

Estado do Rio de Janeiro e depois membro da Commissão de propaganda de colo-

nkação dos Estados do Norte, cujos chefes eram nos Estados os próprios governa-

dores, cabendo-lhes servir com um dos mais distinctos, o governador do Pará, o

illustre Dr. Lauro Sodré. Coroo membro dessa importante commissão apresentou

dous relatórios, um sobre o Piauhy, outro sobre o Ceará; tendo sido aquelle im-

presso em folheto por ordem do Governador do Estado Dr . Coriolano de Carvalho

.

Apenas acabava ds desempenhar esta ultima commisíão, íoi convidado pelo

saudoso Conselheiro, então presidente do Estado de Minas Geraes Dr. AíFonso

Augusto Moreira Penna, para, mediante contracto, incumbir-se dos Estudos e

trabalhos preliminares necessários á fundação de um Instituto Zootechnico, em

Uberaba. Do bom desempenho desta árdua tarefa deram incontestáveis teste-

munhos a inauguração do Instituto á 15 de Agosto de 1895 e bem assim os su-

bsequentes resultados dos exames do 1° e 2° annos lectivos do curso profissional

iniciado sob sua immediata direcção

.

Da proficuidade do ensino deram as mais eloquentes provas os profissionaes

que delle sahiram e que hoje occupam posições de destaque em serviços federaes e

mesmo, quando alumnos ainda, nas publicações que abrilhantaram as paginas da

Revista Agrícola então fundada pelo Grémio Aoro-Scientifico, dos estudantes

do Instituto, do qual foi elle unauimemente aclamado presidente honarario.

Em 1900 acudindo ao appello do Congresso Agrícola reunido nesta cidade

para solemnizar o Quarto Centenário do Brazil, escreveu uma monographia de

80 paginas com gravuras sobre a these proposta e nos limites traçados pelos pro-

motores do dito Congresso ; monographia que foi publicada com os outros tra-

balhos apresentados naquella memorável sessão promovida pela Sociedade Na-

cional de Agricultura

.

No Catalogo das Publicações Agrícolas desta Sociedade, distribuído por occa-

vSião da Exposição Nacional de 1908, lèm-se, a pagina 7 sob o n. 39, os seguintes di-

zeres : « Melhoramentos dos terrenos de cultura com auxilio da Mecânica Agri-

colãiK Valor económico dos instnmientos de lavoura na organização do trabalho

rural, Monographia apresentada á Sociedade Nacional de Agricultura pelo sócio

honorário Dr . Ricardo Ernesto Ferreira de Carvalho. (Tiragem 5.000 exem-

plares )

.

As considerações sobre a nossa agricultura, que fazem a introducção desse

trabalho, é tudo quanto de bello e bem definido se conhece sobre o assumpto
;

nenhum publicista agrícola teve ainda phrazes mais edificantes que essas que tra-

duzem além de um conhecimento perfeito da matéria, o talento robusto do mestre.
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Em 1901 foi nomeado director e lente de Zootechnia da Escola Agrícola de

Piracicaba, no Estado de S. Paulo, especialmente incumbido dofí trabalhos preli-

minarc-i para a inau^íuraçáo da mesma Escola, tjue entfio se achava em via de or-

l,'aniz;i(;ái 1 . Quatro raezes depois de sua nomeação, inaugurou-se esse estabeleci-

mento, que se transformou mais tarde cm Escola Superior, com o nome de EsaAã

.li;r«V«/.i Luiz Ae Queiroz, na qual Cdntinuou elle a servir como lente cathedratico

effectivn até iy"9.

Todos os ex-aiumnos dessa Escola que tiveram a gratxi ventura de acom-

p;mhar o curso que elle sabiamente nella professava, guardam indeléveis ainda, as

s;ibias doutrinas zootechnicas que o insiiíue mestre lhes ministrava.

G>mo lente de Zootechnia na Escola Agrícola de Piracicaba, publicou com
auxílio do Governo do Estado o seu livro Industria l^jsloril, no período presi-

dencial do Dr. Jorge Tibiriçá, sendo Secretario da Agricultura, o notável c mui

conhecido paulista Dr. Carlos J. Botelho, fundador do actual Posto Zootech nico

Central de S. Paulo e de vários outros estabelecimentos importantes.

Esse trabalho, se bem que escripto para instruir os criadores nos princípios

lundanientaes da Zootechnia morderna, não tendo portanto o cunho didáctico, é

uma obra valiosii c contem em linguagem succinti os mais preciosos ensinamentos

dessa sciencia e muito se recommenda á leitura de todos quantos estudam esses

assumptos.

Foi depois transferidrj a pedido seu para Nova Odssa » como director do

Pwlo Zimicchnico de Selecção d<> Gado Xacioiul assumpto de que se havia occu-

pado ultimamente cm seus magistraes artigos de propaganda, publicados na im-

prL-nsii paulista.

Em 1910 foi, emlim, nomeado Redactor OíBcíal do Criador Pjiuli.sla, re-

vista zootechnica da Directoria de Industria .Vnimal, da Secretaria da Agricultura

do Estado de S. Paulo, cargo que actualmente exerce.

Durante est;i bella trajectória prolissional que acabamos de resumir tem

sempre o Dr. Ricardo de Carvalho, colloborado em revistas agricolas e jornaes

diários, em .Maranhrio. Piauhy, .Vlinas Geraes, aqui na Capital Federal e em S.

Paulo produzindo artigos de valor inestimável.

Ávida prolissional do illustre engenheiro Agrónomo Dr. Ricardo de Car-

valho, que ora nos occupa a attençáo, é motivo de orgulho para si, os que lhe são

caros e principalmente o mais bello exemplo á sua classe ; primeiro porque de-

-nhou até hoje commiss<'>e3 muito honrosas c dep >is tendo vivido bòa parte

1; existência em ep>ca em que poucos o compreh.-uJiam, procurou entre-

tanto nunca afastar-se de sua carreira ; se não fez fortuna, lirmnu um nome que ha

de passar aos pósteros pelo seu valor real

.

Terminando cst.is considerações perniitta-nos o illustre mestre consignal-as

aqui como uma homenagem modesta que lhe rendemos p.-lo muito que lhe deve a

Sociedade Nacional de Agricultura c « A Lavoura,»
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A LAVOURA NOS ESTADOS

Feira de Gado no Caldeirão

IV

Criação nobilitaste — caracu's brazileiros — posto zootecdivico " carlos botelho »

— MAIORES criadores DO GADO NOS SERTOES — SI&KIFICAÇÃO POPULAR DO VOCÁBULO

CARACU' — arbitro DAS ELEGÂNCIAS — RAÇA DE OURO — REPRODUCTORES KACIONAES E

ESTRANGEIROS — «O RU'S, QUANDO EGO TE ASPICIAJl!» — O OLHAR SERTANEJO — VACARIA

QUADRO DEMONSTRATIVO — MINEIRO É QUE GOSTA DE ZEBU' — O NEGRO E O BOS INDICU.

— MOVIMENTO REHABILITADOR .

Proporcionando aos fazendeiros do interior ura meio seguro ile acquisição des

reproductores tão puros quanto possível, nascidos no campo e acclimados, além do

grande commercio inter-estadoal do gado de consumo e de traballio, a feira do

Caldeirão é uma dessas creações que nobilitam e elevam extremamente o nome

sertanejo, fazundo antever que os patrióticos filhos daquella legendaria parte do

território nacional, pela sua energia e admirável força de vontade, herança dos

arrojados sertanistas e bandeirantes seusprimogenitores, terão a desempenhar ainda

papsl salientissimo nos destinos económicos do paiz.

O Junqueira, o Caracú, o Mocho, o Nellore, o Gugerat, o Durham, o Schwitz, o

Simmeuthal, serão, entre outros, os animaes seleccionados que os criadores irão

encontrar expostos á venda nas alegres reuniões do futuroso arraial do municipio de

Areia.

As duas primeiras dessas raças, eminentemente brazileiras, nascidas no nosso

adorável solo, por transformação de castas de além-mar, importadas e maravilhosamen-

te adaptadas ao meio ambiente em que vivera, sarão, ao menos nos primeiros tempos,

pelo seu numero de indivíduos e preço relativo, as da mais fácil acquisição aos criadores.

E suas excellentes qualidades são garalmante conheci las e proclamadas.

O moderno caracú sertanejo iguala se não excede aos melhores e mais legítimos

caracús brazileiros.

Quando o anno passado, pela priuieira vez, fomos á S. Paido, isso depois da

Exposição Pecuária de Fortaleza ái .Salinas, e de termos tratado maiss ou menos

longamente nesta folha, desse estimável espécimen bovino, nossa principal preoccupação

ao visitar o Posto Zoothnico «Carlos Botelho^, era ver se havia differença entre

os caracús paulistanos e os caracús sertanejos, isto é, do norte de Minas Geraes e

sul da Bahia.

k estirpe caracú deve ser uma para todo o Brazil. Todavia, cm Minas, na

Bahia, no Estado do Rio. mesmo era S. Paulo, cei'tamente que assim em todo o paiz,

apresentam-se como puros espécimens de tão apreciada casta bovidea, os mais

disparatados t}'pos em que predomina o sangue do turino ("Bos Taurus Batavicus»),

do barrosão. Boi indiano ("B. ,\siaticus"), de tão dessemelhantes, sobretudo, no pellego.
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do gudo ibérico, i;;uiiitor docaracú. E o seu nome coiiu uma infinidade de interessantes

vers^'>es. E ha aiú quem du\idc de sua existência.

Foram us liandeiraiites paulistas os maiores criadores do fiado nos sertões do

S. {'ranrisco o do riu l'ar(lo, nu U^!m|>u lendário que se seguiu ao descobri mentu

faustoso das Esmeraldas. Também Toi do S. Paulo que o eminente sábio Dr. Pereira

Barreto pairioticamonle escreveu, ha muito tcm|K>, o primeiro artigo que lemos

sobn» osv' lindo bovideo nacional, o pur onde se via que o caracú paulista i'ra

talqualmenlo o caracú sertanejo. L isto ultimamente nul-o havia confirmado o

magnifico livro do engenheiru agroiiomu .Nicoláo .^thanasolT, o qual devemos á

gentileza <K> Dr. Pádua Sallos, secretario da agricultura. .\16m de (|ue em outros

escriptos e publicai.õcs paulistas, valiosamente illustradas, estava já bem assignalada

a semelhani;a completa da ra<;a amarella do septentriao e a do meio-dia.

Em S. Paulo, |>ois, é que so devia encontrar, semelhantemente ao dos nossos

sertões, o mais legitimo caracú. Dahi o lim principal da visita ao posto.

Para guiar e inlorroar, .icompaiihou-nos, mal nos entendemos nu e^criptorio com

o primeiro cavalheiro que se nos apresentou, na ausência do director, um dos seus

empregados, solicito, attencioso, como em geral todos os funccioiíariosdas repartições

paulistanas, o que as torna extremamente accessiveis, sympatliicas, exemplo dfgno de

ser imitado no llio de Janeiro e em .Minas.

Peneirando-se na galeria principal do instituto, em frente ilo toiril, ao primeiro

olhar, se via que não ha diffeiença entre o caracú ollicial paulista c o gado laranjo

do sortãii. O "Pindaliyba» eloquentemente o allirmava.

Mas o amável guia quiz que, antes dos reproductores, primeiramente visseinos os

aliualh':>s caracús,

Eram três, o estavam tranquillamonte deitados no estabulo.

— Então, inquirimos, aijui em São Paulo é essa o gado caracú ?

—Sim senhor. Como se vô, desde a cabeça, os olhos, a mucosa, até o rabo —
cara — e — cú, tudo é da mesma i.'õr.

Encontrávamos, assim na boca desse informante, filho da Europa, portuguez de

origi-m, a mesma significação popular sertaneja do vocábulo que dá o nome á formosa

geração boviílea de pêlo llavo-averraelhado, dessa cõr intensa e avelludada do

"carapicú" o lindo cogumello brasileiro.

Lios três caracús modernos que se tinha era frente, o principal era o "Petronio»,

o "Arbitro das Elegâncias", entre os "Bos" da Paulicéa, filho de ><Piii(lahyba> e de

«Andorinha'
,
ptlo laranjo intenso, uniforme, face curta, com 20 inezi-s de idade, a

47U kllogrammas de |>e.so.

Viram-sc depois as novilhas caracús, fulvas e vonustas, as quacs ainda mais se

parecem cora as sertanejas, do que os garrotes. De anno e meio, o pesam ellas, na

média :i50 kilugrammas.

Laranjos e b3llos, a mesma mansuetude incomparável, os caracús do posto são

idenltcamiMite aos das iwtancias do si-rtão. .Não vem a pcllo, agora, tratar-so das

ligeiras dilTereiíçaâ que sa iKKlem notar entre um c outro caracú, suas variedades,

sua aOInidado cora o gado Colónia ou Franqueiru. .No posto da metrópole do grande
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Estado austral, e mais de dois mil kilometros ao norte, na rude plaga sertaneja, o

gado laranjo, a valiosa e magnifica raça de ouro, affirma solemneinente a sua bella

existência contemporânea, cora o colonizador do solo pátrio.

Passámos á secção dos bovinos empregados na reproducção.

Em primeiro logar se observou o soberbo «Pindaliyba», bello touro caracú, por

"Itaubaté» e «Jatobá», nascido em dia de lesta nacional, 21 de abril de 1906, ofTere»

eido ao posto pelo"coronel J. Prudente Correia, importante criador na zona da Mogyana.

Laranjo, da côr da variedade gemmada do sertão, pintalgado de branco no

ventre, indubitavelmente descendente de curraleiro, provavelmente contando entre

os seus ascendentes ura turino, o "Pindahybai' figura no livro de N. AthanasolT.

Ficava-lhe vizinho o «Kari», schvvtz, nascido em Ziegelbrúch, aos 14 de setembro

de 1905, mais velho, portanto, que o precedente. E foi adquirido por 900SOOO.

Seguia-se-lhe o «Sequah», hollandez, branco e preto, nascido em 3 de março de

1908, n. 4.220 do Stamboch, 1° premio em Lenwarden ; adquirido por 5188000.

E mais o «Duc», limonsino, nascido era setembro de 1908 (3° premio, Limoges,

09) ; adquirido por 48OS0O0.

Finalmente o "Liidi», simmenthal, de S annos e meio, originário da Suissa,

branco, corpulento e admiravelmente gordo.

— Qual desses touros, perguntámos, o mais pesado?

— O sohvvtz.

— Pesa miis que o caracú?

— Não ha duvida. O schvvtz é de raça estrangeira, raça aperfeiçoada, e o caracú

não o é. Ainda que o <(Pindahyba», accrescentou textualmente o nosso híforraador,

seja uma especialidade, não se pôde comparar com o "Kari». E', entretanto, um

animal da pello liso e fino, bonito, tom já o seu peso. .

.

— Qual o seu peso ?

— Exactamente não sei. O schvvtz tem para mais de 800 kilogrammas.

Medimos um e outro cora os olhos. A differença se nos afigurou exígua : oschwtz,

embora proclamadamente o mais pesado dos reproductores, faria muito se, na ba-

lança, igualasse ao caracú.

No interior, a falta de grandes balanças para a pasagem dos animaes que se

destinam ao corte, faz com que os seus filhos se tornem mais ou menos práticos em

« calcular a olho » o peso do gado. E os ha tão peritos neste mister, que chegara a

precisar o numero exacto das arrobas e dos kilogrammas.

Lançamos ainda um olhar por sobre os grandes ruminantes, em quasi sua tota-

lidade estrangeiros, tomando-lhes, avaliando-lhes mentalmente o tamanho e a força.

E nos veio á memoria, de envolta com a saudade do berço natal,
(
Onts, quando

ego te aspiciam ! ), o « Navegante », já anteriormente citado, e tantos outros caracús

e colónias sertanejos, que, como Saul entre os hebreus, sobrepassariam em porte ao

mais alto dos touros.

A vista engana tantas vezes : uma fita métrica e um calculo fiel, não.

E não pudemos resistir ao desejo intenso de verificar o peso dos principaes

reproductores, na balança do estabelecimento, no outro dia que ali voltamos, 12 de







A LAVOURA

junho, iio axaminai- novamuiite os mareis. E fazia oiitao iiin frio cortaiu-.', como nas

campanlias dos semw liiainantimis raianos 4 serra mineira da Noruega onde U;ra

seus manadeiros o Congonhas Grande.

O director do doparlamenio Imvideo proinptilicou-se cm satisfazcr-nos

.

U schwt/, nio obsunic a solemiie conliriuai;ao de empregadf* do posU), não

arroljava, ao nosso parecer, mais que o caracú . E ambos foram, cada um [wr sua

vez, agrando balança: 1'indahyba, primeiramonUi pesado, tinha 850 kilogrammas

cabidos e Kari, nuro-e-tio. O fllho dos campos paulistas era, setf iiilofrrammas. mais

p«sadi> (|Ui' o dos 1'stabulos da llelvelia.

ICssa pe<iuena derrota, viu-se logo, não era agr.idavel aos admiradores dn

Kai-i, E se allegim em seu favor a preciMÍdade da r;ii;a, a leveza do esqueleto e, poi^

tanto, maior rendimento da carne, a sua idade, além de outras razões.

— O s<-hwtz era n reproiluctor mais pesado, agora passa a ser Pindahylw, afflrmoa

alguém.

.Mas ao noss") ver o tnuro de maior peso era o I.fidi, membrudo, supinanionte

nédio.

— Deseja que se pese o Simmenthel, pergi.niarara-nos. E, como respondêssemos

pela alTirmativa. LQdi foi comiuzido ao instrumento de pesar : 903 kilogrammas.

O olhar do SiTtatiejo não se enganara.

Entre reproductores estrangeiros, de raça decanladamente superiores, o touro

nacional salicntava-se maravilhosamente...

Pa.-sámos á vaccaria.

— .Não ha ninguém que visite o estabelecimento e que não tique encantado com

esla novilha...

Era a voz do guia. que nos falava, vendo que observamos atientamente, i- em

primeiro logar, a Dalila, novilha flamengo-caracú, de pelo vermelho-retinto, fino,

luzidio, nascida no \v)Ho ztMjtcchnico, em 23 de abril de 1908. O seu porte é o das

mestiças do sertão. Diarlamenti' dá oito litros do leite.

A Dalila, a jóia do posto, na Ria chamadamente das novilhas, era a rainha.

Entre as vaccas se destacavam á primeira vista, a Jantjc, liollandeza, branca,

malhada de negro (n. õ8, do Sambock), nascida em 23 do fevereiro de 190.">, adq ai-

nda por r>3o francos. Dava 2V litros de laite. E a Retly Schvvlz, iiasciíla era 2 de ja-

neiro de 1901 : 20 litros ilc leite. \ Pervenclie, novilli.-i limousina, inscripta no Ilerd-

Book, nascida era 2 de feveroiro de 190(1, e dando oito a nove litros de leite. A Prin-

ceza, carai-ú, offorecida ao posto pelo Dr. Carlos Botelho, criação do coronel .1. da

(lunh.T D. .Itiiiqueira, produzia 12 litros de leite, e figura no livro de N. .XthanasofT.

I-; mais a .M.inoii, tlamini:a, filha do anno de 190'», adquirida por 350 francos, produ-

zindo iO litros do leite.

.\ vaeca mais leiteira era a Adjo, liollanileza, nascida em 23 de março de 1906,

adquirida por tj3n francos, dando, quando de bezerro novo, isto é, durante os raezes

da mais forte lactaçflo, 2ti litros do leite.

As guemcscys, embora mcudas, notabilízavam-se como grandes productor.^s de

leite ; Lady, de sete annos de idade, em 3if. dias de lactaç.lo. proíluziu 3.4»9|^kdos e
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200 grararnas, ou seja uma média de nove kilos e 970 grammas ; Angélica, da mesma

idade, isto é, em 314 dias, a producrão foi de 3.330 kilos e 200 grammas, dando,

portanto, uma média diária, de 10 kilos e 603 grammas.

Sáo as guerneseys as que teem o leite mais rico era manteiga e as que mais cus-

tam a seccar.

E, pelo quadro estatístico da producção da matéria prima dos lacticínios se via

que as vaccas mais leiteiras, de cada raça, eram as seguintes :

NOME
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quando paridas de novo c comendo nos prados fazem por assim dizer a mosma

cousa.

Ames di> SL' ver iK gal|>õ^s situados a pouca distancia du alojamento dos animacs

de ra.;a, passou-so polo oscriptorio. E, como, pn-gad.i na parede, se via um excell-MiU-

quadro com bellas photographi^s do Iwi gilooso, perguntamos se nio havia esse animal

no estabolecimento.

— NJo temos dis5.o. rospondou promptameiite o nosso iiiterloi-utor, um moço da

reparliijAo. Mineiro 6 que gosta de zebú, accruscontou com um arzinho de descaso.

Olhamu-llio lum d-jiitro dos olh')s para ver se havia allusão na resposta. Não

havia. O dito s<' inspirara naluralmonto no primoniso quadro das photoçraphias de

" Uns Indieus '>, iln Sr. José CuiHami Borisos, de IJItíraba, a zebulan>iia brasileira.

NAo havia ]> <í- i)ue retrucar. A rainha do Triangulo, pelo seu gosto ao gebo,

o gado do goserno. c<)mo chamam, |)elo acolhimento oITicial que lhe foi dado no

palácio da l.iberdale, pur algum dos seus repres 'ntaQt<'s, se presente estivesse, é

que poderia replicar, servindo-se do brocardo popular : < Quem ama ao feio, lx»nito,

lhe parece •.

.\ propaganda ofncialmente feita nas alterosas montanha;; em prol do gebo e a

acceitaeio que na zona eontíauie cora o Estado goyano continua a ler esse rumi-

nante pela resistência que olTeroce e para aproveitamento das pastagens rudes dos

campos, sem fim, talqualmenti', outr'ora, S. I'anlii, eom o pivto, para u dt^senvolvi-

mento de sua lavoura calecira, faz cora que o mineiro passe como o maior gostador

do boi de cupim, contra a intro lu<:i^Ão do qual se vai operando um movimento mais ou

menos igual ao de ouir'ora, refereiítementa á importa(;ão dos míseros filhos de Africa.

Mas não é o miiieim o único amador do protubjrante raammifero. Mesmo em

S. i'au|ii, que um tudo marcha na vanguarda do progresso, e que coniparadamcnte

com a maioria dos Estados da Republica lhos bva quasi ura século de avanço, o gado

indiano esUi muito dissiminado nos seus campos. E se se comparar, por exemplo, o

norte desse grande lilstado do oiro verraelh) com a parle boreal do opulento paiz

do oiro amarello, naquelle a percentagem do zebú é de mais de 75 % do que nesta.

Nr>s campos árcticos de S. 1'aulo, malmente se vô um bovino que nSo tenha tra-

ços do " Bos Indicus ; e com i-xccpçao ile Tlieophilo Ottoni, onde a colónia estran-

geira é niimer<)sa, de algumas fazendis do município de Salinas, e uma ou nutra

estancia norte-mincira, raramente se encontram ahi bovideos em que predominem

os caracii-risticos do ty|)i) indico.

.Nos niissos seitúes o le<;ítimo biti indiano ain la é quasi descoidiecído.

Até o começo do século vigente ali .s<) se ronhociam o '< Guadimâ m e o << Mala-

bar " (Bos asiaticus), os quaes misturados com o '• Bos Taurus '> mal se dividem do

gadi) chamadamente crioulo ou naciimal.

Os mais lecitiiniis representanti^s cia possant<- raça da índia, s<i no ultimo lustro

ó que ao começou a ver aqui, ali, ac )lá. .

.

Munii'ipios vastoN ha, eniretaoto, v. g., cnmo o do Tremedal, em que s<' n3o vê

ainda siquer um roproductor puro sangue, roe^mo msio-sangue do mais antipa-

thico c guerreado dos actuans mammiferos artiodactylas.

aoTD A
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As suas manadas são genuinamente nacionaes, descendentes lídimos do gado

importado, ha três séculos, pelos colonizadores.

Também com o seu povo, pôde dizer-se, se dá a mesma coisa. Dos seus quarenta

mil habitantes só se contava, ha pouco tempo, um único estrangeiro : um italiano.

E como se limita com o Estado do diamante negro, 20 % de sua população é ba-

hiana.

E não é por exemplo a falta de transporte que motiva a ausência dos altenige-

nas no sertão, pois que na zona do S. Francisco, grande rio ha, quasi meio século,

regularmente navegado pelos vapores da Viação, além dos barcos a vela, se dá o

mesmo interessante phenoraetio. Se se tomar, v. g., os seus municípios ribeiri-

nhos de Lapa, a Lourdes sertaneja, e Caríuhanha, a princeza do alto S. Francisco,

estes na Bahia, e Januaria, grande empório coramercial, e S. Francisco, vastíssimo

e de grandes riquezas naturaes, no norte de Minas ; e mais os seus vizinhos de

Riacho de Sant'Anna, notável pela producção do fumo. Monte Alto, a terra do algodão,

8 Caeteté, das amcthystas inestimáveis ; Tremedal, de uma fecundidade incompa-

rável; Mo;ites Claros, adiantado e industrial, e Bacayuva, fértil e diamantina, esses

três últimos mineiros e aquelles bahianos, terras todas essas descobertas e largamente

conhecidas desde o tempo dos primeiros sertanistas e bandeirantes, povoadas ha mais

de um século, ver-se-á que nestas dez divisões administrativas, na sua popula

çãode mais de quatrocentos mil habitantes, espalhados por uma superfície de cerca

de trezentos mil kilometros quadrados, não ha quatrocentos indivíduos filhos do outro

lado do oceano. Embora 1 10 %, e o calculo ainda é elevado, pois que ha menos de

um lustro não se contavam no meio desses (piatrocentos mil brazileiros sequer qua-

renta europeus ou asiáticos.

Se na população humana o elemento estrangeiro está em proporção tão insigni-

ficante, na população bovina o sangue indiano, entretanto, já concorre numa percen-

tagem talvez de cinco por cento. E se no typo commummente trigueiro da gente dos

nossos sertões o pigmento se tende a aclarar pela predominância da raça branca,

na famila vaccum o sangue indico passará a muitas gerações por vir.

Se bem que em numero não avultado, as sympathias dos criadores rotineiros

pelo gebo, « representando na espécie bovina o que o negro na espécie humana »,

ainda são muito vivas mesmo sinceras, •< a despeito dos esforços dos literatos, hoje

tão inimigos do zebú como outr'ora dos escravos, não se recordando elles que estes

na lavoura e aquelles na industria pastoril é que fizeram a grandeza do paiz ».

i< A quelque chose malheur est bon. . . »

Cabe, entretanto, a S. Paulo, terra de um grande povo e ao sertão onde a pureza

do sentimento pátrio não tem mescla, o movimento rehabilitador das nossas raças

eminentemente nacionaes e que « o estrangeiro tem melhor porque sabe tão bem

superiorizar o que é tão delles, emquanto nós deprimimos o que é tão nosso ».

,\nto>io da Sn.vA .\eves.
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ictâçã: sxperiT.er.tal do algodão

CAKOATV — M\»\.\llAO

Pelo Sr. Pedro de Toledo, citular da pasui da agricidtura, foi i.-iicarreíjado dos

trabalhos prelirainarcs para a in$talla(;3o da GsCaçilo Expcriíncnlal da cultura inten-

siva do algodoeiro, i-ni Caroaiá, DO estado do MaraidiAo, o Agrónomo VVillian Wilson

Coclliu ili- Sou/a, ajudant" da Insppctoria Agi'ii'ola dcsic; Kstado o nosso coiircltiiado

coUaborador.

Lova fin vista essa rommlss5o, da qual faz parto ura ox-alumno do Horto Fructl-

cula da Pi-nlia, iiianlido pela Sociedade Nacional de asricultui-a, o sesiiiiitc : re-

ceber da Muiitcipalidade de Caroatá 200 hectares d<í terra por ella doados ao

Governo Federal para a iiisUdlaçAo da GstarAo ; levantar as plantas agrolugicas o

tO|>ograpbicas do referido terreno ; organizar o projecto dos priraairos trabalhos de

appropriaçAo c iitdi/ai^ilo das terras qu3 constará tia distribuição ilos cdificios, dos

cain|ios de experiência c de demonstração, das diversas culturas pi'Oprias ao IDstado

;

da plantarão intensiva do algodoeiro, onde terio curso os processos mais modernos

de cultura desta malvacea, uzailos nos paizes de agricultui-a adiantada o com a

devida adapuçao : horta, pomar, parque floresta, etc. ; organizar o orçamento da

construc<;ilo, do material, animaes necessários, mâo d'obra e outras despezas decor-

rentes da execução do dito projecto. Estas construcções comprchendera estabulo,

cavallariça, pocilgas, apriscos, estrumeiras, celleiros, casas de trabalhadores agrí-

colas e de boneficiamento de productos.

.\ organização desta Estaçilo segue o disposto no (Capitulo .\LIV do Regulamento

do Ensino .\gronomico ( Dec. ii. 8. .319 ile 20 de setembro de 1910).

Parece-nos bastante acertada a escolha do Município de Caroatà, já pela supe-

rioridade de suas terras, já também porque por ellas passa a E. F. S. Luiz a Caxias.

Essas terras sâo atravessadas pelo hjampé do Mocó e acham-se situadas cm frente

ao rio llapieurú, distando apenas dois kilomelros da Villa de Caroatá. A natureza do

lólo arável é argillo-sUicosa, com algum hiimiis e bastante profundo. O sul>-sólo é

forte

.

As óptimas condiçxjes do terreno garantem o franco successo da emprcza que ora

SC delineia.

E' louvável o pratioticu interessa da .administração de Caroatá, qtic muito se

tem esforçado para facilitar tanto quanto possível a consecução deste im|x)rtante e

futuroso (ístabclecimenlo.

Aqui ficam os nossos appiausos.
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Iiicliisti-ií», pecuária, — Fundação e custeio de fazendas modelos de

gado bovino e de matadouro? IVigorificos pelo Governo do Estado de Minas Geraes.

Escreve-nos o Sr. João Evangelista de Magalhães Chaves.

Ulmo. Sr. Director da Sociedade Nacional de Agricultura. Saudaçõ.'s.

Jâ diversos brazileiros illustres e competentes nas matérias das quaes vou tratar,

teem escripto, animando o progresso que deve ter este paiz, dotado com inexgotaveis

riquezas naturaes, ao qual aprouve a Providencia liberalizal-o para ser, não em fu-

turo muito remoto, o principal fornecedor de gados com todos os seus preparados ao

Mundo Civilizado, desde que o Governo do Estado, como lhe cumpre, animar e impul-

sionar por todos os meios a esta importantíssima fonte de riqueza publica e particular

do Brazil e que desde eras mui remotas até hoje tem constituido a abundância e a

riqueza de todas as nações.

O Governo deste Estado deve, conciliando os recursos financeiros do mesmo cora

as despezas a fazer-?e, fundar e manter por conta própria, fazendas modelos para

criação do gado bovino e igualmente fundar e manter matadouros frigoríficos em di-

versos pontos do Estado: um feito nas immediações da cidade de S. João d'El-Rey e

outro nos campos do município da cidade do Araxá. Com este passo de grande al-

cance e progresso viria prestar ura enorme beneficio á toda a industria do Estado e

ainda viria dar incremento e augmentar as próprias finanças de Minas, abrindo-lhe

uma fonte de renda segura.

A installação na cidade de S. João d'El-Rey, onde existem vastas e enormes pas-

tazens naturaes de criar, excellentes, e com as bem tratadas partes artificiaes, dota-

das de abundantes mananciaes para a fundação dum matadouro frigorifico, como os

ha em diversos paizes estrangeiros, viria aproveitar em boa hora grande numero de

gado bovino para ser abatido e, preparadas as carnes frigorificas, serem exportadas

para o estrangeiro e tambsm vendidas para o consumo nacional.

Existir.do mesmo muito gado nas fazendas dos municípios ribeirinhos e limitro-

phes á mesma cidade de S. João d'El-Rey, Prados, Barbacena, Duarte, Lima, Palmyra,

Lagoa Dourada, Bomsuccesso, Turvo, Ayriruóca, Oliveira e outros municípios, onde a

industria pastoril muito tem se desenvolvido, devido mais ao fabrico da manteiga e

queijos—é certo tomaria ainda maior vulto, cora a existência do matadouro. E' de

absuluta necessidade que o Governo Mineiro enfrente a questão com toda a energia e

até audácia, como tem feito o patriótico Governo de S. Paulo em relação á lavoura do

café, e resolva esse importante problema. Desse sábio Governo é que os demais Esta-

dos da União devem seguir as pegadas e imital-o senão exceder ás suas praticas.

Se esta Minas é tida como uma Suissa brazileira, paiz aquelle pequeno e encra-

vado no meio da Europa, mas, feliz e prospero pela sua industria pastoril em todas

as suas ramificações, seria um crime de leso patriotismo si este Governo, tendo por

chefes os illustres e distinctos Coronel Júlio B. Brandão e seus Secretários Drs. Ar-

thur Bernardes, Delphim Moreira e José Gonçalves, todos patriotas e competentes,

não desse um impulso forte a estes dous melhoramentos reclamados por toda a opi-

nião publica do Estado, para sahir da pasmaceira, inércia e apathia em que tem vivido
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O Governo de S. Paulo, melhor inspirado cora a conslriic<;a«> <Ja gigantesca Estrada

do Ferro Noroeste do Brazil, jà t'K-ando no tiTritori" de Matto Grosso, irá aproveitar

a abundância extraordinária de gad<^ i-xisUsntes na<|Uelle Estado, e i|uasi si-ni valor,

para os seus inatadourus fria^Jrilicos que ein se^senUi dixs os fundará, dando-nos um

grande chegue, eiiriquecendo-S',- cora os enormes n-banlios das imruensas campinas e

platucies de Cuyabá, nos deslocando c nos desilironando com toda certeza até do for-

necimento de carnes verdes para a Capital Federal, cujo monopólio temos manti lo

até hoje

Se o Govi-rno do Minas Geraes resolutamente nào encarar e res'ilver este jiroble-

ma tratando já liesso empreheiídimento verá como ficará reduzido quasi a miséria

esto grande listado, ipi"- em todos os temiwssó tem contado com os recursos e pi-o-

ventos do commercio di? gados, náo obstante estar este entregue aos cuidados de mi-

neinis inhabeis, e na maior parte, atrazadis^imos, c, mesmo assim, é desse negocio

que gira neste vasto Estailn um capital i;spantoso.

Outro matadouro que seja fumlado no termo do Araxá, onde existem os melhores

campos e as melhores pastagtjns de todo o Estado, como sejam em suas proximidades,

Patrix-iiiio, Paracatú, Patos, Bagagem, MonU' Carmello, Paraliyba, Sacramento. Bam-

buhy e mesmo Santa Hita de Cássia, e outros lonares, tendo para seu movimento e

baldeação o ramal de Mogyana já era constriicção, que, sahindo de Uberaba vem ex-

dusixaraente até o Araxá, ligando-se, com pequena demora, á Estrada de Ferro

Minas e Goyaz, que forçosamente fornecerá, com alguma demora até gado gordo para

os frigoríficos — é de grande alcance.

EâUj Estado cora o de Goyaz e o sul do Piaidiy, poderá sobejamente eníi'enlar

cora a forte concurrencia de Matto Grosso c do Paraná.

Assira sendo seja |)ermittldo a um velho mineiro, pratico e conhecedor desta

raateria, escreva o fallo franco, (romo é isso um bello apanágio o distinctivo do ca-

racter provinciano, mesmo porquo é a isso impidlido por seu patriotismo e por co-

idiccimento próprio, e longe está de o fazer por egoísmo ou por prolfaças a sua fami-

lia, injustiça que conta, nao lhe sara attribuida, mesmo porque vem eiuittindo sua

opinião, c reclamando dos potleres públicos medidas attinentes á realização de taes

projectos em bem da conectividade, portanto devem egualinente ser fundadas, duas

fazendas modelos : sendo a primeira no districto de S. José da Barra, do município

de Passos, era qualquer das fazendas da Lago ou do Tijuco Preto, ondo ainda se

obu-m, comprando muitíssimo baratos, carajxts e terras de culturas, como não se en-

ojiitrarâo iguacs nem melhoixís em todo o Sul de Minas e, mais ainda, com ft extra-

ordinária vantagem de serem logarcs extraordinariamente sadios, não havendo a

maldita lima, e iorem taes fazendas cortadas o regadas por grandes correntes de

aguart aliás oxcallentcs — Os campos são entremeados com uma variedade enorme de

qualidades do capim — comportando r.a área de qualquer destas duas fazendas ura

grand<- numoro de cados.

K (piem estas linhas escreve tabe de scicncia corta que seus proprietários as

vendem, principalmcnttí para um fim tão importante de recoidiecída vantagem.

E' eviílente quo a finidação dessa fazenila modelo, virá muito incremt^ntar o

rico o prospero município de Passos, cuja pros|H'ridade o riqueza é devido exclusi-

vamente á engordo do gado, que quasi por si só mantém o matadouro de Santa Cruz,

já existindo alli um bom numero de gado de criar, talvez, em numoro superior á 20

mil cabeças, disseminadas era diversas fazendas do seu raunicípio.
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O pequeno município de Dores da Bôa Esperança que não dispOe dos recursos

daquelles, já tera seguramente mais de 13 mil rezes de cria, e virá com tal beneflcioi

não só augraentar e dar impulso á riqueza da industria pastoril local, como felicitar a

diversos municípios limitrophes e visinhos a essa fazenda modelo, como aos criadores

de Piusuhy, Bambuhj', Campos-Geraes, Três Pontas, Santa Rita de Cássia, Carmo do

Rio Claro e outros.

A outra fazenda a fundar-se deve ser no districto da Pratinlia do Araxá ou em

S. Jeronymo da Confusão, ou mesmo nas serras da Matta, da Corda, onde existem

fazendas óptimas de cultura e de pastagens excellentas e sadias, regadas com muita

agua potável e edificios extraordinariamente baratos e próximos e já servidos pelas

importantes vias férreas — Minas e Goyaz, Oeste e a Arcos a Passos, em estudos, cora

o contracto e privilegio e que proximamente será construída.

Não preciso encarecer as vantagens que o nosso Estado terá de auferir destas

'déas, que uma vez levadas a effeito trarão uma grandeza invejável em todo o sentido

aos nossos conterrâneos, e isto está ao alcance de qualquer conhecer.

Cumpre, pois, que o Governo de Minas bem inspirado e com bastante força de

vontade, ponha mãos á obra, e não espere que os nossos patrícios retrahidos como

são, devam tratar disso, mesmo porque é dever dos dirigentes do Estado, e dos po-

deres públicos enfrentar difficuldades e vencel-as, tudo em beneficio da Pátria com-

mum. E para isso é que foram eleitos e escolhidos com satisfação geral, tendo assu-

mido perante o Estado e a posteridade da nossa historia politica administrativa

uma grande responsabilidade. Por conseguinte, alem do mais, é preciso e inadiável

que o Governo mineiro trate de pôr em execução estes dous grandes melhoramen-

tos, e futuramente por tão emérito e assignalado serviço, os seus autores serão re-

compensados pelo povo reconhecido e grato. Desfarte íicaroraos isemptos do Estado

de S. Paulo que nos não dará um garrote mortal, com a vinda do gado cuyabano,

como é reconhecidamente a intenção dos seus homens políticos. Se tal não se der não

teremos razão de sentir nem de queixar, porque fomos imprevidentes, como temos

sido em muitas outras cousas, como facilmente pode-se demonstrar.

Rogo-lhe a fineza da inserção deste escripto nas paginas do alevantado jornal

que muitos e bons serviços vem prestando, ao paiz, com vista ao Egrégio e lllustrado

Congresso Mineiro, onde felizmente tôm assento homens eminentes e muito prepa-

rados para tratarem e se occuparem com estes magnos assumptos, ou negócios de

maior relevância, tomando em consideração quanto merecer.

Oxalá, esta minha despretenciosa e franca linguagem e estas minhas patrióticas

idéas, calem no animo e vontade dos timoneiros deste grandioso paiz ! . .

.

E com o que muito obrigará ao seu constante e assíduo leitor,

João Evangelista de Magalhães Chaves.

Aguapó, 8 de abril de 1912.
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< • 11 iiiiii i-ilt»»* — Partiu a 18 de setembro desta Capital, cum destiim a Gui-

inarãe>, iiu lisiado du .MaraiiliAn, uma ('iiiiimissAo composta lio^ illustrcs engenhe icos

agrunonios Juviíio Coelho, director r l'aulo UotttMituit, e auxiliada ile um chefe de

culturas, um jartlineiíx» horticultor e outros.

Leva em vista ossa commissAo proceder aos levantamentos topographicos do

Aprendizado Agrícola de Guimariles, que será montado o custeado pela Uniilo, em

torreiíoi oBercciíios pelo município, e acertadamente escolhidos pi'lo operoso enge-

nheiro agrónomo W illiam W. Grelho de Souza, nosso illustre collaborador.

Alli chegada, e depuis di' festivamente recebida pela popula(;uo local, o seu

director [lei-correu os lerivnos onde será installado o Aprendizado, que se moldará

pelo regulamento do ensino agronómico federal, e determinou o dia 10 de novembro

para o lan<;anK'nto da pedra fundamental do edifício principal, convidando para

assistir a essa solemnidade o K\in. Sr. gnvernador do Estado, Dr. Luiz Domingues.

Nesse dia, o lixm. .'^r. Dr. Luiz Domingues, acquiescendo ao convite que lho

fôra dirigido, compareceu áquell.i localidade, acompanhado de seus secretários civil

e militar, ilesembargador IV-rcira .lnnior <• outras pessoas gradas que fizeram parte

da comitiva de S. Ex.

Ri-vestiu-se de grande pompa e^sa solemnidade. .\qu2lle povo cheio de en th u-

siasmo e de esperança, dejMis dos respectivo discur.sos, irrompeu em enthiisiasticas

acciamaçôes ao digni<«imo Presidente da Republica, miuistr) ila Agricultura, go-

vernador do Estado, illustres maranhenses que cooperaram para a creação do

Aprendizado Agrícola jJe Guimaries, nao esquecendo o nome do prestimoso .igro-

nomo William Coelho de Souza, que, como acima dissemos, procedera os estudos

de escolha <lo local para o cstabeleciraenlo desse .\preiulizado, e que optara pelas

terras do Paquetá naquellc miuiicipio.
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Exportação de café pelo pdrto

SAFRAS COMPARATIVAS
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ds Sar.tcs saccas a 60 kil:s

TOTIL
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I>es tinos Safra, X9H — 1913

New-York 2.478.81S

Hamburgo 1.368.57:}

New-Orleans 1 .210.548

Rotterdam 812.855

Trieste 734.541

Amsterdam 598.753

Havreopç 591.056

Antuérpia 263.548

Londres 155 083

Buenos Aires 150.581

Génova opç 126.967

Bremen 107.930

Marsellia 104.012

Stockholmo 71.198
Gotlienburg 61.850
Southampton 41.491

S. Franc. Califórnia 38.189
Barcelona 34.768
Fiume 20.000
Veneza 17.560

Ale.xandria 14.750

Sevillia 14.476

Málaga 11.325

Bordeaux 9.603
Christiania 8.900
Canal a/o 7.850
Malmo 6.652

Napolis 6.549

Huelva 6.124

Ros. de Santa Fé 6.000
Santander 5.166
Montevideo S.125
Copenhague 4.875

Constantinopla 4.000
Vancouver 3.750
Smyrna..- 3.225

Cadiz 3.125
Valência 3.000

Nantes 2.811

Bilbáo 1.852
Gibraltar 1.523
Paris 1.357

Vigo 1.150
Valparaizo 1.100
San Pedro 1.000
Gijon 801
Corunha 750
Livorno 720
Yokohama 630
Beyrouth 375
Alicante 275
Odessa 250
Mersina 250
Avilez , 250
Bourgas 250
Trebisonda 250
Moiidania 250
Kustendji 250
Victoria'B.C 170
Lisboa 125
San Sebastian 125
Caifa 125
Meteline 125
Pireo 125
Tripoli 125
Dedeagatch 74
La Rochelle 74
Leixões 10
Spezia 6

Manchester 3

Tunis 3

Cherburgo 3

Catania 2
Liverpool 1

Shefleld 1

Madeira 1

Glasgovv 1

Consumo a bordo 650

Somma 9.140.306

Cabotagem 3.379

Total 9.143.685

Exposição fie productos da lavoui-a, industi-ia e coin-

mercio — Terminou a 2 de novembro a exposição de productos do Estado

do Maranhão, na cidade de S. Luiz, capital do mesmo, promovida pela patriótica

associação Festa Popular do Trabalho.

O seu jury foi constituido pelas autoridades federaes do Ministério da Agri-

cultura, inspector agricola, veterinário e pessoas gradas do Estado, distribuídos

pelas suas especialidades.

Nesse certamen distinguiram-se, além dos productos zootechnicos dos estabules

da capital, (especialmente os touros da raça Jersey e HoUandez), os productos

agrícolas

.
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[)epois da classificarão dus productus expostos, o jury fez a distriljui(;ão dos

prémios por grão d« merecimonlo

.

Nio podonaos iiogar os iiossiw sinceros applausos á administra(;ao do Estado do

Mararih.lo, e esp«cialinoiite, i Fcstit Popular do Trabalho, pela iniciativa tomada,

oxpondu os pr<.><lucto$ do Estado, embora em pequena escala. E' deste modo que os

interessados ficam conhecendo os i-eciirsos naturaes e materiaos de uma regido

podendo assim fa^íor um Juizo criterioso da mesma.

Por isio, enviamos daqui, os nossos mi-lhores votos para que os incorporadores

deste certaroen se encontrem mais tarde armados das idéas de hoje para realizarem

outras e muitas outras ox|)osi(;Ocs.

.í3* Ex|>OMÍçj'Vo-l"oirii, i>r«>inovitlji |>elii Soeio«liiile

I*n-itoi-il, -VírriíMílii e Iu<liií*ti-ial <le Sstiiita. Viotoria,
tio l*jiiiiijir.— A Sociedade Pastoril Agricola e Industrial de Santa Vi-

ctoiia do Palmar, teve a gentileza de comraunicar-nos que inaugurará a i6 de

março de 1913, na cidade de Santa Victoria do Palmar, a 2^ Exposiçáo-feira

que constará de productos pastoris c agrícolas, com secção de machiuas.

Acompanhava o officio o regulamento da Exposição que a seguir publicamos

para conhecimento dos interessados.

Não pixlemos deixar de applaudir esse feito da Sociedade de Santa Vi-

ctoria do Palmar, que muito ha de contribuir para o nosso desenvolvimento

agro pecuário.

Gratos ficamos pela communicaçâo.

Sociadads Pastoril, Agrícola e Industrial ds Santa Victoria

do Faixar

Regulameuto

Art. 1°. — A sciíunda Exposiçá<i-feira da Seciedade Pastoril, Agricola e

Industrial de Santa \'ictoria do Palmar será inaugurada no dia 16 de março de

19 13 em sessão publica e festiva.

§ t". — Abrangerá quatro classes, corrcs[X)ndcntcs, respectivamente, aos

productoe : pecuários, naturaes, industriaes e machinas diversas.

§ a". — A Exposiçáo-feira durará três dias e será organizada sob a forma

de concurso, com prémios, e de feira

.

§ 3°. — Os prémios serão medalhas de ouro c prata e menç<rics honrosas aos

productos do Município, além dos prémios especiacs, constantes da secção re-

spectiva.
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Art. 2". — Os productos expostos serão classificados do seguinte modo:

PRIMEIRA CLASSE — productos pecuários

I* Secção— Vaccuiis de galpão

i^. Cathegoria : Corresponde ao touro de galpão da raça Durhciin, nas-

cido no Município, de i 1/2 a 3 annos de idade.

2^. Cathegoria : Corresponde ao touro de galpão da raça Hcrcford, nas-

cido no Município, de i 1/2 a 3 annos de idade.

3=". Cathegoria: Corresponde ao touro de galpão da raça /ro//jní3Íe;[íi, nas-

cido no Município, de i 1/23 3 annos de idade.

4». Cathegoria : Corresponde a duas ou mais vaquilhonas da raça Diirham,

de I 1/2 a 3 annos, nascidas no Município.

5a. Cathegoria: Corresponde a duas ou mais vaquilhonas da raça He-

reford, de i 1/2 33 annos nascidas no Município.

6^. Cathegoria : Corresponde a duas ou mais vaquilhonas da raça Hollan-

de\a, de i 1/233 ^nnos, de idade, nascidas no Município.

2*. Secção — Vaccuns de campo

i^. Cathegoria : Corresponde ao lote de seis touros da raça Durham, nas-

cidos no Município, de 11/233 annos de idade.

2^. Cathegoria : Corresponde ao lote de seis vaquilhonas da raça Diirham,

nascidas no Município, de 1 1/233 annos de idade.

3^ . Cathegoria : Corresponde ao lote de seis touros de raça Hereford,

nascidos no Município, de i 1/233 annos deid3de.

4=". C3thegorÍ3 : Corresponde 30 lote de seis vsquilhonas da r3Ç3 Hereford,

nascid3s no Município, de 11/233 annos deid3de.

5^. C3thegorÍ3 : Corresponde 30 lote de seis touros d3 r3Ç3 Hollandeza,

nascidos no Município, de i 1/233 annos deidade,

6». Cathegoria: Corresponde ao lote de seis vaquilhonas da raça HoILdi-

deza, nascidas no Município, de i 1/233 annos de idade.

3a
. Secção — Ovinos

i". Cathegoria: Corresponde ao lote de seis cordeiros dtí vaçu Rambouillet,

n3scidos no Município, de 2 dentes.

2». Cathegoria: Corresponde ao lote de doze borregas da raça Rambouillet,

nascid3s no Município, de 2 dentes.

3a
. Cathegoria : Corresponde ao lote de seis cordeiros da raça Lincoln,

nascidos no Município, de 2 dentes.

4*. Cathegoria : Corresponde ao lote de doze borregas da raça Lincoln,

nascidas no Município, de 2 dentes.
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5«. Cathegoria : Girresponde ao lote de seis cordeiros da raça Carj-Xegra

6». Cathegoria : Corresponde ao lote de doze borregas da raça Cara-Xegrj,

nascidas no Município, de 2 dentes.

4* Secçào — Cavallares

I». Cathegoria : Corresponde a um lote de cinco potrilhos de raça para cor-

ridas .

2*. Cathf^oria : Corresponde a um lote de cinco potrilhos de raça para

tracção.

5*. Secção — Aves domesticas e outros animaes.

I». Cathegoria : Corresponde a um casal de porcos de qualquer raça.

2*. Cathegoria: Corresponde a um trio de gallinhas um ( macho c duas

fêmeas ) das raças : Orpinglon, Plymouth, Wyjndutles e similares.

3». Cathegoria : Corresponde a um trio de outras aves de terreiro
(
perus;

gansos, patos, etc.)

SEGUNDA CL.\SSE — PRODUCTOS naturaes

i«. Secção — Productos vegetaes

I». Cathegoria: Corresponde a plantas forrageiras

.

2*. Cathegoria: Corresponde a cereaes.

3». Cathegoria : Corresponde a sementes.

4». Cathegoria: Corresponde a plantas industriaes.

5». Cathegoria: Corresponde a fructos.

6a. Cathegoria: Corresponde a hortaliças.

7«. Cathegoria: Corresponde a flores e plantas de ornamento.

2». Secção — Productos animaes

I». Cathegoria: Corresponde alas.

2*. Cathegoria: Corresponde a manteigas.

3». Cathegoria: C<irrespr)nde a queijos.

4». Cathegoria: Corrcsfxjnde a xarque,

TERCEIRA CLASSE— productos industriaes

I* Secção— Corrcsp<3nde a farinhas de trigo.

2* Secção — Corresponde a m;is.sas .ilimcnticias.

3* Secção — CorrespinJe a vinhos.

4» Secção— Corresponde a sabão

.

5" Secção — Corresponde a industrias diversas.
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QUARTA CLASSE — machinas

i" Secção — Corresponde a machinas agrícolas.

2» Secção — Corresponde a utensílios agrários e outras machinas.

Art . 3°. Condições de admissão de productos

.

§ 1°. Todos os pedidos de inscrípçâo e local deverão ser dirigidos ao secre-

tario da Sociedade até o dia lo de março de 1913, obedecendo ao modelo a este

annexo

.

§ 2°. Poderão concorrer a premio somente os productos do Município, e,

tratando-se de animaes, deverão on expositores juntar o registro da marca.

§ 3°. Para o premio de animaes de qualquer procedência fica creada uma

«Secção especial».

§ 4°. Para merecer admissão nas baías, os animaes deverão possuir quali-

dades dignas de exhibição e serem bastante mansos, só podendo os chucros figu-

rarem nos curraes.

§ 5°. Em todas as secções a commissão de recepção poderá revisar a classifi-

cação dada pelos expositores

.

§ 6°. Concedida a inscripção, os expositores receberão para cada objecto,

cada lote, cada animal ou cada lote de animaes um numero que o acompanhará

até o julgamento.

Art . 4". Condições do concurso :

§ 1°. Os expositores não poderão tomar parte no julgamento das secções em

que expuzerem.

§ 2°. O mesmo expositor não poderá apresentar em concurso mais de um
animal ou mais de um lote de animaes na mesma secção

.

§ 3". Os animaes de galpão a premio deverão occupar suas baías, o mais

tardar, no dia 15 de março, e os a campo, também a premio, ás 6 horas da

manhã do dia 16, sob pena de serena prejudicados pelo seu retardamento.

Art . 5». Julgamento dos productos

:

§ 1°. Para o julgamento dos productos o presidente da Sociedade nomeará

três peritos com antecedência sufiicíente, para que se possam entender sobre o

assumpto com o secretario e mais membros da administração, para os esclareci-

mentos necessários, devendo entregar o seu laudo no dia 16 de março, antes da

abertura oflBcial da exposição-feira.

§ 2". A commissão de peritos deverá ser acompanhada por um membro da

directoria com os dados necessários, não podendo este tomar parte no julgamento.

§ 3°. No impedimento de um dos peritos funccionarâ no seu lugar o que o

presidente nomear.

§ 4°. O laudo será entregue ao presidente que lhe dará a respectiva publi-

cidade.

§ 5". Os productos premiados serão recompensados do seguinte modo : me-

dalhas de ouro, prata, com diploma ou menção honrosa

.
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SECÇÃO ESPECIAL

Art. 6». A Sociedade dá Lomo premi»js cspcciaes :

§ I». Medalha de ouro ao melhor reproductor da raça Durham de qual-

quer procedência.

§ 3». .Medalha de ouro ao melhor reproductor da raça Hereford de qual-

quer procedência.

§ y. Medalha de ouro ao melhor reproductor da raça HoUandeza de

qualquer procedência.

Art. 7°. A Sociedade dá ainda como prémios cspcciaes

:

§ I .• 5oo$ooo ao touro de galpão da raça Durham que obtiver o primeiro

premio na primeira cathegoria da primeira secção da primeira classe.

§ 2." 500$<xx)ao touro de galpão da raça Hereford que obtiver o primeiro

premio na segunda catiiegoria da i.» secção de primeira classe.

§ 3.° 300$ooo ao touro de galpão da raça HollandeT^ que obtiver o pri-

meiro premio na terceira cathegoria da i*. secção da primeira classe.

§ 4.° 200$ooo ao lote de cordeiros da raça Rambouillet que obtiver o

primeiro premio na primeira cathegoria da quarta secção da primeira classe.

§ 5.° 20o$ooo ao lote de cordeiros da raça Lincoln que obtiver o pri-

mciri) premio na terceira cathegoria da quarta secção da primeira clasèe.

§ 6.° 2000$oo ao lote de cordeiros da raça Cara-Xeorj que obtiuer o

primeiro premio na quinta cathegoria da quarta secção da primeira classe.

§ 7." ioo.$ooo ao trigo que obtiver primeira classificação e cujo proprie-

tário seja dos maiores plantadores deste cereal no município.

§ 8.» ioo$ooo ao milho que obtiver primeira classificação e cujo proprie-

tário seja dos maiores plantidores deste cereal no município.

§ 9.' 50!Íooo ao plantador que obtiver o segundo lugar tanto num como

noutro producto.

DISPOSIÇÕES GERAES

.\n. 8." .\ segunda Exposição-feira será inaugurada solemncmente pelo

presidente da Sociedade, a.ssistida p)eloa membros da Directoria e na presença das

autoridades civis e mihtjires e imprensa, no dia 16 de março de 1913, ás 2 horas

da tarde, seguindo-se a proclamação dos prémios e recompensas.

Art. g.° A Sociedade encarregar-se-á do serviço interno da Exposição, de-

vendo, entretanto, os expositores ter o seu pessoal para cuidar dos animaes e

limpar o interior das baias.

.Vrt. 10. .\ Sociedade encarregar-se-á da installaçáo material de todas as

classes com excepção da quarta.

Art. n. O trato e conservação dos pnxluctos incumb<.ni aos expositores.

.\rt. 12. O local da Exposição seru franqueado ao publico mediante a en-

trada de 500 réis por pessoa, com excepção das senhoras.
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§ I .
o O thesoureiro da sociedade fica encarregado da organização do ser-

viço das entradas e da arrecadação das mesmas.

§ 2.° Os expositores, seus empregados e os representantes da imprensa re-

ceberão um ingresso permanente que será intransmissivel,

Art. 13. Os expositores poderão realizar a venda do? seus productos em

qualquer momento da Exposição, particularmente ou em leilão, mas os animaes

de galpão não poderão ser retirados antes de terminado o certamen.

Art. 14. O leilão de productos terá logar no local da Exposição.

§ i.° A sociedade terá um leiloeiro, mas os expositores poderão ter o seu,

devendo estes dar contas á Directoria dos seus actos, communicando a esta o

preço porque foi realizada a operação

.

§ 2.° A Directoria, de accòrdo com o leiloeiro, fixará em uma pedra col-

locada em logar visivel a hora em que se realizarão as vendas

.

Art. 15. As vendas, particulares, ou em leilão que se effectu arem durante

a exposição, serão gravadas com ò°/a sobre o total dos productos vendidos que

pagarão os vendedores e compradores por partes iguaes, correspondendo 3°/o

ao leiloeiro e 3% á sociedade

.

Art. 16. Os intermediários serão responsáveis perante seus clientes de

fazer effectivo na liquidação o importe das suas vendas.

Paragrapho único. A Directoria não se responsabilisa pelos erros ou omis-

sões que possam commetter os leiloeiros e commissionados, sendo as diíferenças

occorrentes resolvidas entre vendedores e compradores.

Art. 17. As occultações de vendas ou falsas declaraç<5es que sejam veri-

ficadas pela Directoria serão publicadas e seus autores não poderão concorrer á

próxima exposição que se effectue

.

Art. 18. Os casos de omissão serão resolvidos pela Directoria.

Fazenda Campos Elyssos

L.WOURA. NOS ESTADOS

Recebemos do Sr. Camillo Martins Lage, conceituado agricultor do Estado

do Rio, duas phptographias que, com prazer, publicamos no presente numero.

Elias representam dois aspectos da Fazenda dos Campos Elyseos, situada no Muni-

cípio de Valença, próximo á Estação do Commercio, da qual dista apenas, três

kilometros, sendo de 3 fioras a viagem pela Estrada de Ferro Central do Brazil.

O seu clima é saluberrimo, estando a Campos Elyseos á 320 metros acima

do nivel do mar. Possua agua em abundância para os serviços, particulares, tendo

além disso uma boa cachoeira da qual se pode aproveitar uma queda de cerca de

180 metros de altura.
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A sua principal cultura, a que é olhada com mais carinho pelo Sr. Camillo,

é a do cafc, cuja lavoura é ioda nova.

TamK-m ahí se cultiva, a canoa, cereacs, ctc.

Tem ainda uma t,'randc pedreira de cal, o que a torna mais rica ; de matta

virpem possue a Campos Elyscos cerca de quinze alqueires. Sáo bons os engenhos

de cate e de canna

.

A casa e dependências sáo illuminadas á luz eléctrica.

E' e.tcellcnte a gua potável encanada para dentro da casa, c que serve aos

esgotos, etc.

Na Campoí Elyseos, só a criação do gado vaccum c cavallar é feita em

p>cqueDa escala

.

#-#

A LAVOURA NO ESTRANGEIRO

o cactus sem espinhes. Nopal

o numero anterior d".l Lavourj relatou que o Horto da Penha conseguira,

com o esmero com que porfia o desempenho da sua missão de culturas experinien-

taes e demonstrativas, multiplicar em escala não somenos as mudas do cactus

Burhjnk, que haviam sido enviadas à Sociedade Nacional de Agricultura pelo

cônsul brazilciro em New-Vork.

Dessa primeira safra, 3.837 mudas foram fornecidas ao Ministério da Agri-

cultura, para distribuição gratuita aos lavradores, e outras à Sociedade Paulista

de Agricultura.

A excellente forragem que o cactus tem demonstrado ser, principalmente a

sua variedade sem espinhos, está captando cada dia mais a attençáo dos criadores

norte americanos, que augmentam á porfia a extensão de sua cultura.

Da revista l'jnncrs liullcíin extractamos as seguintes informações sobre esse

vegetal a que -.4 Lavoura, com a sua nota do numero precedente, deu certa actua-

lidade.

.V expressão xcm csf>inhos c apenas uma designação relativa, pois que não ha

variedade alguma de nof<al que seja absolutamente despida delles ; a de que se

trata iem-n'os, porém, muito raros, pequenos e fragilissimos, o que a habilita a

preítar-se a ser excellente alimento para o gado mcimo sem preparo prévio.

Também, não é exacta a legenda em que muita gente se engana de que o

cactus póie prescindir para a sua evolução vegetal de toda humidade. A verdade

c que as planuras desertas da Arizona, com chuvas de seis a 1 1 pollegadas, são de-

masiado seccas para o crescimento dessa planta, mesmo com cultura esmerada
;

6775 11
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nas montanhas de Santa Rita, onde as chuvas attingem a 15 e i8 pollegadas,

ainda ella não alcança sinão um desenvolvimento médio.

Todavia está demonstrado que o cactus exige menos humidade que outras

forragens, como, por exemplo a alfafa que requer duas terças partes mais de agua,

acontecendo que, por essa qualidade, elle pôde ser dado como alimento fresco

quando outros concurrentes já estão seccos por demorada estiagem

.

Quanto á temperatura, elle resiste bem ao frio desde que não caia aquém de

6° abaixo de zero . Os fortes calores pouco amofinam a sua compleição resistente e

vivaz.

Na Califórnia, em Chico, onde é cultivado pelo Departamento de Agricultura,

o rendimento médio annual tem sido de 25 toneladas por acre, sendo para não

omittir que essa cultura é feita com todos os cuidados e recursos da arte res-

pectiva .

O cactus sem espinhos tem de ser dado verde aos animaes e pôde fornecer

colheitas durante o anno inteiro. As tentativas feitas para convertel-o em forragem

secca deram resultado negativo ; alem de ser muito diíScil seccal-o, devido á

grande quantidade de agua que contém, o gado refuga o producto, provavelmente

pela notável porção de matérias mineraes que nelle encontra

.

Em estado verde se assemelha muito a raizes tenras e comestíveis e as folhas

e talo do milho novo . Por ser bastante volumoso e como tal de diíEcil transporte,

prefere-se, em vez de cortal-o, soltar o gado nas plantações onde elle o pasta.

O seu poder alimentar é grande e a analyse chimica confirmando a expe-

riência dos criadores, tem demonstrado que, mesmo como alimento exclusivo,

pôde emparelhar com a melhor forragem

.

Não medra igualmente bem em todo o terreno ; comtudo, se houver a humi-

dade que elle exige, prosperará em qualquer solo, onde a temperatura ambiente

não fòr muito baixa.

Pôde ser propagado p>or semente ou por pedaços de seu tronco e ainda por

suas palmas.

A propagação por semente é mais lenta ; está para a obtida por meio de

palmas ou pedaços do tronco como três para cinco
;
por isso sô se tem recorrido

áquelle processo quando este não pôde ser applicado, o que acontece quando .se

quer proceder a plantações muito extensas.

As sementes devem serencanteiradas, fazendo-se a transplantação um ou dous

annos depois. As palmas e os pedaços de tronco devem pertencer á plantas que

não sejam velhas ; comtudo não é raro que de cactus de oito a dez annos saiam

mudas que alcançam excellente desenvolvimento.

As mudas pegam com extrema facilidade, e correndo o tempo húmido,

brotam ao simples contacto com o solo. As grandes plantações são feitas em

regos, abertos por arado, tendo-se o cuidado de não cobrir inteiramente a palma

ou pedaços de tronco, taclinando-os, de preferencia ; nos sulcos a distancia inter-

média costuma ser de três pés, e as linhas de seis a oito.

O preparo do terreno não dififere do usual para qualquer outra cultura.
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Quanto à colheita : como o aictus c principalmente útil como forragem na

quadra da s<^ca, quando o alimento verde náo se pôde obter, ou dilTicilmcnte se

consegue, de oulros veget;ies, c nesse pcri<xlo que a eile se deve recorrtr. O
gado náo gosta das palmas muito novas ; assim, é de toda a conveniência que

se deixe amadurecer a forragem ; também se tem observado que onde o inverno

é muito rigoroso o corte durante es-^;i estação prejudici as plantas, promoven-

do-lhes o apodrecimento. Para acautelar esse accidente deve-se fazer o corte

antecipadamente, o que nío deteriora as i->almas.

Como as mudas silo bastante volumosas e de difficil transporte a grandes

distancias, desde que se pretenda fijrnur extensas cuiturxs, costuraa-se recorrer

ao expediente de viveiros, podendo cada planta fornecer oito a doze mudas

annualmente.

CACTUS BURBANK

De uma revista norte americana tomamos a seguinte informação sobre o

cactus sem espinhos, seleccionado pelo celebre horticultor Burb;ink.

Grandes autoridades em medecina se preoccupam actualmente de um facto

singular, isto é, que as palmas desse cactus contém todos os elementos neces-

sários à nutrição do homem.

O descobridor dessa singularidade foi o medico californiano, dr. Landowe,

que fez experiências em si mesmo, durante duas semanas, alimeutando-se exclu-

sivamente com tacs p;ilmas, e sem interromper a sua actividade profissional,

que chegava ao excesso ; cinco dias depois de haver adoptado esse regimen veri-

ficou ter perdido cerca de um kilo de peso, mas, findas as duas semanas, tinha

readquirido o peso perdido e mesmo obtido mais kilo e meio, demais, observou

que sua força orgânica e resistência haviam augmentado de dia para dia conside-

ravelmente.

A lavoura sscca

De, relativamente, recente data aapplicaçáo systhematisada dos processos da

lavoura seccj, (dry f^rming), tem já attingido a um enorme desenvolvimento,

devido á propaganda assídua, que, animada fortemente pelo Ministério da Agri-

cultura dos Estados Unidos, se realiza nesse paiz.

Essa propaganda effiectuou o seu 6» Congress o Internacional c nelle to-

maram a.sscnto, além de representantes de todos os Estados daquella Republica,

os da .\ustralia, China, Hungria, .Mlemanha, .\ustria, Rússia, México, Bélgica,

índia, Canadá, Uruguay e Brasil.

Entre nós também já se iniciou o serviço dessa propaganda, sendo nomeado

superintendente dos campos de demonstração da lavoura sècca e consultor

technico dessa especialidade no Ministério da Agricultura o dr. Vernon Tiller

Cookc, profissional de notória competência.
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No Congresso de Colorado Springs assim se expressou o hon. Alva

Adams

.

« Os methodos da lavoura secca são applicaveis a todas as lavouras . Eli es

ajudam as safras onde quer que caiam chuvas abundantes e onde a sêcca flagella

.

O nome francamente não é feliz ; fora melhor dizer superiores processos agrícolas,

lavoura scientifica, esmero agronómico, selecção de sementes, cuidadosa rotação,

conservação e aproveitamento da agua

.

Não quer dizer que se possam conseguir colheitas onde não ha humidade

no solo ; só o fakir indiano pretende fazer brotar, crescer, florescer e fructiticar

a milagrosa mangueira, tudo no decurso de uma hora. Não se trata no nosso

caso de mysterio, porém, de senso commum e de trabalho intelligente

.

Não pretendemos cultivar um deserto safaro sem uma certa porcentagem

d'agua. Tudo depende da pericia, habilidade, trabalho, perseverança e não do

milagre. Ponhaai um ignorante, inexperiente, sem meios adequados numa terra

árida e nella morrerá de fome . A lavoura sêcca requer o diploma virtual de um

curso de agronomia . Não se ensina nelle que sem elementos de fertilidade e sem

agua se pode cultivar plantas, mas, sim que uma polegada de agua pode com

arte fazer tanto quanto duas, dirigidas pelos methodos empíricos da lavoura.

Toma-se um trecho de solo que recebe pequena quantidade de chuva e, portanto,

produz insignificantes safras e consegue-se, mediante processos de lavra apro-

priados, que dè abundante producção. E' cm summa, o máximo do producto

cultural com o minimo emprego da agua .

»

Esse regimen agrícola já está proclamado pela experiência norte ame-

ricana e de vários paizes como a providencia das terras áridas
;

grandes

extensões de solo, desertos havidos por estéreis, porque as chuvas escassamente

os visitam e não offerecem condições para que um profuso systema de irrigação

as supra, estão sendo transformados em regiões prosperamente agrícolas e pastoris

.

Ao Congresso a que nos estamos referindo foi presente uma interessante

estatística demonstrativa do aproveitamento dessas regiões áridas, mediante os

processos da lavoura sêcca : No Estado de Idaho 50 % das culturas já obedecem

aos methodos da lavoura sècca, ou sejam i .400.000 acres de terras.

No Colorado cerca de 1 2 . 000 . 000 de acres estão em condições idênticas,

applicadas principalmente á cultura de cereaes ; no Utah cerca de 35 % de todo

território, ou 600.000 acres; no Arizona 235.000 acres, uma porção muito

menor recebe a irrigação artificial ; no Novo México 800.000 acres ; no Oregon

1.200.000 acres, calculando-se que 30.000 fazendeiros seguem os processos da

lavoura sêcca ; no Texas dons terços dos agricultores empregam esses processos

;

na Califórnia os eíFeitos desses methodos para a fructicultura têm sido extra-

ordinários.

Nos Estados de Minnesota, Wisconsen, lowa, Illinois, Missouri e Indiana,

onde as chuvas são abundantes vários agricultores têm recorrido aos processos

da lovoura sêcca e proclamam haver conseguido um augmento em suas colheitas

entre 50 a 75 %•
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Muitoí outros Estados, mesmo os que sSo regados por chuvas suflicicnies,

estão adoptando esses methodos. O representante do Brazil no Congre-so,

Sr. Ferliai, manifeítou, em uma da-? s.-ísÔjs, o grande interesse com que acom-

panhava as discussfjcs c as informaçiVjs preciosas que de toda parte occorriam,

p jís o? methodoí di cultura preconisados podiam ter utilíssima applicaçáo ao

seu paiz, resolvendo o momentoso problema do flagello das siíccas que assolam

alguns Estado-5 brasileiros. Refere um caso assaz expressivo acontecido com

um agricultor de .Minas Geracs, que cultivou batatas em niáo pequena extençáo

de terreno, pelo rji,nmen da lavoura sòcca, e conseguiu admiráveis productos,

apezar de não haver cahido uma si > gotta de chuva desde o plantio até acolheita

de sua roça

.

O Ofíiciãl lUilldiít. iif thc Intern3tion.1l Dry F.rrmin<^ ('timn-css, refere que

o dr. V. T. Cooke, então director do Dry Fãrmin<^ Expcrimcnts do Wyoming,

perguntado de surpreza solire o que é mais essencial para se lazer com bom êxito

a lavoura s«icca, respondera incisivamente.— .\íi.v yoiir brains willi yotir snil \ »

A phrasc pode ser ou/.ada em sua methaphora, mas, é expressiva, — pon-

dera o boletim. .V lav(jura sècca é antes de tudo <j raethodo de cultura que em-

prega no máximo grão a intelligente observação, o esmerado eslorço e as regras

mais aprimoradas da sciencb e da arte agronómica.

Noxieij^Rio

«> -iiiir:tl<> <!<• l'<-iM-<> lu» I i-:i I :i iiKMilo <l>v felíi*© n,i>li.tO!it«,

—Em a noticia sobre os trabalhos da Sociedade dos Agricultores de França, publicada

pelos Annalcs d<- lu Scienre .If/ronomiÇHtf, de julho de 1012, leiros as linhas que,

traduzidas, abaixo rcproiluzimos :

• Desde muitos annos, um dos nossos consócios, M. Croquevicillc, preconiza o

emprego do sidTato do forro contra a fel)rt; aphtosa.

Reoentcmcnte, cila mostrou A Commissio instituída pela Sociedade para estudar

o moilo de tratamento dessa moléstia os n>sultados que tem produzido o seu meihodo

em iliviTsas iíxplora(;òes agricolas.

Após ouvir suas explicações, a Oimmissao decidiu aconselhar os criadores a

expi'rimontan>m o sulfato do forro nos animaes aphtosos, confarmandr>-sc com as

indica<;<'Ki< fonuriílas [wr .M. Croqui-vieille, a*sim condensadas :

I. Tratamento curativo. Seringar energicamente, duas vezes por dia, as partes

doentes dos animacs, itocca, patas, mammas, com a seguinte soliirAo :

Sulfato ili! ferr» 1 kilo

.\Kua cotnmum lo litros

Nos casos gravc9 dobrar a dose, na razão di> 2 kilos para 10 litros de agua, e

fazer .1 vezes ao dia a lavagem profunda da bocca.
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O facto dos animaes engulirem a agua sulfatada nao deve trazer inquietações
;

bom é elles a engulam ura pouco, e si se os seringa energicamente, jamais elles

engulirão grande quantidade de liquido.

II. Prophylaxia. Tratamento preventivo . Espalhar, com abundância, o sulfato de

ferro, grosseiramente pulverizado, no solo dos logares frequentados pelos animaes,

bebedouros, estábulos, passagens habituaes, nas eiteiras.

Lavar, todas as tardes, as patas dos animaes com a solução acima.

Algumas pessoas, ao invés dessa lavagem, obrigam os animaes a atravessar

pequeno charco ou atoleiro saturado de sulfato de ferro.

A Gommissão roga insistentemente aos driadores que experimentarem esse

processo lhe communicarem o resultado.

Inspectoi-ia, d.e I*esca. — Do illustre Zoologo Sr. Alipio de Miranda

Ribeiro, digno substituto da 1" secção do Museu Nacional, e inspector de Pesca,

recebemos a communicação, abaixo transcripta, por cujos dizeres nos sentimos

penhorados e agradecidos, assignalando, no entanto, que tudo faremos para bera

corresponder á cooperação que nos pede.

Estamos certos de que o Sr. Alipio de Miranda Ribeiro, autoridade de valia no

assumpto que comporta a Inspectoria de Pesca, trabalhador dedicado e enérgico, ha

de levar a bom êxito o serviço que lhe foi muito merecidamente confiado e agora

creado pelo illustre Sr. Ministro da Agricultura.

Eis os termos da carta:

<( Ulmo. Sr. Redactor.— Tenho a honra de communicar a V. S. que, de accôrdo

cora o decreto n. 9.672, de 17 de julho do corrente anno, foi installada no prédio

n. 132 da rua Vieira Souto, Ipanema, nesta cidade, a Inspectoria de Pesca, que tem

por fim estudar e divulgar os recursos naturaes de nossas aguas, desenvolvel-os e

regularizar a sua utilização.

« Esperando a cooperação valiosíssima dessa illustre Redacção, que patriotica-

mente estuda sempre com imparcialidade os problemas importantes de que depende

o nosso desenvolvimento económico, industrial e comraercial, subscrevo-rae cora

alta estima e distincta consideração — Alipio de Miranda Ribeiro.

Banlieix-os para, g-aclo — A directoria do Serviço de Veterinária,

annexa ao Ministério da Agricultura, vae pôr era pratica uma medida de grande

interesse para a industria pastoril do norte do Brazil, e muito de feição á sua con-

servação e desenvolvimento.

Trata-se da construcção de 18 banheiros para lavagem do gado, presa appetecida

dos carrapatos tão abundantes nos nossos pastos, lavagem essa era que entra sub-

stancia chimica de acção comprovadamente destruidora de tão prejudiciaes e

animaculos, e innocua para a criação.

Esta medida vem muito de molde á pecuária cearense que, no moraento, está

sendo deveras prejudicada por uma epidemia, segundo se diz, de anaplasmose, de

cuja é elemento vector, como é notório, o carrapato.
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Nao sabemos s<- u iiuva (para nós} entidade mórbida, constatada nu continente

africano, nus cbe^^u mercê dui feios Zebús que vieram para o nosso paiz, ponilo-nos

também na immiiieucia da ini|>ortai;ao da surra e da m'</'ina que se iiiu conhecem

aqui, ou se por outro qualquer mt-iu du difllcil c- embaraçosa expli<-a(;Ao.

Seja como fòr, poróm, o certo ó que á piroplasmose temos agora de additar a

anaplasinote na lista nusotogica das eiitidadas que dizimam a pecuária.

Felizmente já nus achamoa apercebidos para combater com seguran(^ de êxito

o terrível mal, desde que o inimigo é conhecido e o seu especifico destruidor tam-

bém.

O governo do paLz vindo, pois, cm auxilio do criador, instruindo-o, guiandoo,

facilitando-lhe meios rnateriaes du comb.itc a epizooiias como a que surgiu no Estado

do Ceará, faz obra meritória, do plena o beiuiTu-a conjugarão di: interesses, digna

de todos os louvores.

Injsectos uocivos — Do illustre Dr. Carlos .Moreira, dignissimo chefe do

Laboratório de Entoraoloeia do .Museu Nacional, nosso antigo e apreciado collabora-

dor, recebemos a carta abai.xo transcripta, em resposta a uma consulta que sobre

assumptos de sua especialidade, lhe fizemos. Agradecemos penhorados nato só os

valiosos conselhos, que estio sendo postos em pratica e em cujos resultados confiamos

plenamente, como também o folheto com que nos mimoseou.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1912 — Os insectos que me confiou para estudo

sio hemiptcros-heteropti-ros, reduvidens, Zelus leucogrammus (Perty).

Geralmente os insectos desta família atacam outros itisectos, os anímaes supe-

riores o mesmo o homem, de que sugam o sangue, estando neste numero o barbeiro

Triatomn megista (Burm.), sendo encontrados em plantas cultivadas, á caça de outros

insectos.

E' provável que os exemplares do Zelus leucogrninmus (Perty) que foram encon-

trados nas laranjeiras do horto da Penha, estivessem naquellas arvores fructiferas em

busca de aphideos, ou de outros insectos, entretanto, si foi verificado que causam

damnos ás arvores, podem empregar para combatel-os, ou uma solução de lysol a

dous por mil d'agua, applicada com pulverizador, ou a emulsáo de sabáo e kerozeiíe

a dous por cento, de accôrdo com a fórmula seguinte :

Sabão raolle commum 500 grammas

Kerozene 1 .*00 »

Agua * litros

Dissolva o total da fórmula em 64 litros d'agua, cf., pag. 10 du folheto junto. —
Carlos Moreira, chefe do Lalwralorio de Entomologia Agrícola.

Gudo tmfífcoú — Vondom-st! novilhos e novilhas.— irmão» Castro

Esução Santa Helena, E. do Ferro Leopoldina.



262 SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA

Visita Ixonr-osa. — A Sociedade Nacional de Agricultura foi distinguida

com a visita do Sr. Dr. Vernon Tilliir Cooke, superintendente dos campos de de-

monstração da lavoura secca e consultor technico dessa especialidade no Ministério

da Agricultura.

O Sr. Cooke depois de uma amistosa palestra na bibliotlieca, onde consultou

varias revistas, percorreu em companhia de alguns directores todas as dependências

da sociedade, admirando demoradamente o mostruário do Museu Agricola, tendo

palavras de louvor para a organização dos dififerentes serviços da sociedade.

Em outro dia, o Sr. Tillúr Cooke visitou o Horto da Penha, mantido pela

sociedade, e do qual é director o Dr. Victor Leivas, tendo occasião de observar o

trabalho dos aluranos daquelle aprendizado e as culturas feitas em pleno desenvolvi-

mento, patenteando a superioridade de nossas terras.

Nessa visita, que muito penliorou a sociedade, o Sr. Cooke promotteu fazer ex-

periências de sua especial lavoura em uma área do Horto para esse fim apropriada.

Com prazer e justo desvanecimento aqui deixamos registada a visita do illustre

especialista da lavoura secca, cujos trabaUjos no Brazil têm dado Ijoms resultados.

l>. Orsina da Fonseca — Após intensos e gravissimos pade-

cimentos que zombaram dos altos recursos da sciencia medica e dos

cuidados e carinhos da família, deu a alma ao Creador, na manhã

de 8 de novembro, a Exma. Sra. D. Orsina da Fonseca, digníssima

consorte do Exmo. Sr. Marechal Hermes da Fonseca, illustre chefe

da Nação.

As suas admiráveis e culminantes virtudes e o seu coração bem-

fazejo e magnânimo tornaram-na querida e venerada não só no seio da

alta sociedade em que vivia e de que era ornamento, se não também no

da sociedade modesta dos mal sorteados da fortuna, onde, não poucas

vezes, a sua bondade natural, sincera e inexcedive! se fez sentir.

Ninguém jamais recorreu ao seu valiosíssimo auxilio, que o não

tivesse prompto, efflcaz e confortante ; e, dahi, os sentimentos de ama-

ríssimos pezares testemunhados pelo paíz inteiro por occasião do seu

infausto passamento, e os tributos de dor e de luto que a população

desta cidade, sem distincçâo de classe, entendeu por bem e muito

merecidamente significar á memoria da excelsa senhora por occasião

do trasladamento dos seus respeitáveis despojos para a ultima morada.

A Lavoura, coparticipando da dor que a família brazileira expe-

rimentou por tão abrupto golpe, lamenta cordial e profundamente o

desapparecimento eterno da virtuosíssima senhora, e pode permissão

para apresentar ao illustre chefe da Nação e a toda a sua illustre fa-

mília os seus mais sinceros pezames.
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Acta da 419° sessãc de Tirectcria realizada ex 29 de Julhc de 1912

PRESIDE.lICU DO SR. LAURO MCLI.ER

Ais 2C ilias tio nioz de julho áv 1912, presentes na sala das sessões da Dirccloria,

na sMi; social, á riin «la Alfarulfga |08, .U ."í 1 2 horas da tardo, os «rs. directores,

si-s. I.aiiro Mídli-r, Migiii-I Calinon, Jo.lo Kulgi'tu-io ile Lima Mindêllo, AlTonso Lobato

Junior, Alberto Jacibina, Victor Leivas e Corontd Carlos Raulino, o o membro do

Conselho Superior, sr. JoAode Carvalho Borges Junipr, o sr. presidente declara aberta

a sessio.

Foi lido |H'lo 1° secri«tarii> o rascunho da acta da sessio anterior, o i|ual foi

approvado.

O 1° Sicretario lò » seguinte expedienti»

:

Communica(;Ao do snb-director do Musuu de Historia Natural do Truguav acerca

»lo rallecinu-nto do professor Jn^é Arcchavalcta, ilirector d.Kiuellc Museu.

Foi resoldido (|U(; s(! dirigisse uma carta ile pezamesà Directoria do Muzcu c i|ue

se inserisse na acta um voto do pozar \te\o passamento do tao illustre homem de

sciencias c sócio honurario desta Six-iedade.

Carta do sr. Nicoláo José Pcbbané, pnsiando á Sociedade diversas inlor-

raa(;ões sobre a agricultura do Egypto e enviando um artigo sobre o algodão da

Turciuia.

O sr. Leivas salientando os serviços que vem prestando á Sociedade, já minis-

trando informaçfics preciosas, já se prestando a executar as encommendas cjue lhe

tem sido dadas, acha que o sr. |)ebl>anó tom direito a ser nomeado sócio correspon-

dente lia Sociedade.— Foi approvada, a projiDsta do sr. Leivas, olliciando-sc com
urgência e remettendo o diploma.

Cartlo do sr. dr. Jovino Rinlrigues Coelho, liu-ector do Aprendizado Agi-icola de

(luimanies, Maraidião, actualmeuto addido ao .Ministério da Agricultura, apresen-

tando o .sr. Elias Dezone atini de qno seja a este permittido frequentar o Horto da

Penha. — Foi resolvido (pie o sr. Dezone frequentasse os trabalhos práticos do Horto,

como externo.

Carta de Charles Heyn llamman communicando ter tomado posse da direc(;ao d»

Departamento di; Exportação dos Cafés tia Agencia Geral das Cooperativas Agrícolas

de .Minas (ieraes.— 0(nci»se agradecem, j e (Mídindo a remessa ilo Onligo Tclcgra-

phico a que SC refere.

Oflicio do Ministério da Agricultora, communicando tcv providenciado para que

o inspi-ctor Veterinário do 7* Districto, em Ltjeraba, altendesse ao pediílo da Socie-

dade \H)V ofllciode íH de juidio próximo passado, sobre a cpizootiaque está grassando

em Dores da Bóa Es|><<rança.— Odicie-se agradecendo.

ORlcio do mesmo .Ministério, c^tmmunicando ter attendido ao podido da .Socie-

dade, telegraphando ao director do Posto de l<<-llo Horizonte afim di^ enviar unv

veterinário para attender ao |Mxtido do nosso consócio Elpidio Gonç^ilves da Costa,

residente na EstaçAo João Pinheiro, Estrada de Ferro Oeste de .Minas, Minas

ticraes.

4(rs 9
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Offlcio do mesmo Ministério, enviando cópia das informações prestadas ao sr. El-

pidio Gonçalves da Costa, conforme nosso offlcio de 28 de junho próximo passado.

—

Offlcie-se agradecendo essas communicações, enviando á " A Lavoura para publicar

as informações prestadas pela Secção Veterinária do Ministério da Agricultura.

Offlcio do mesmo Ministério, communicando terem sido enviadas ao sr. António

Carlos de Castro Madeira, nosso consócio, 600 doses de vaccina, como pedira.

—

Officie-se agradecendo.

Offlcio do mesmo Ministério, agradecendo a remessa que fez esta Sociedade á

Directoria de Inspecção e Defeza .Agrícolas de 3.837 palmas de cactus Burbank das

variedades forrageira e fructifera.— Archive-se.

Carta da Sociedade Paulista de Agricultura, Commorcio e Industria, informando

ter o sr. coronel José Paulino Nogueira, presidente em exercício da Sociedade, nos

representado na assembléa geral da mesma Sociedade.— Sciente.

Carta da mesma Sociedade, agradecendo a remessa de 32 palmas de cactus Bur-

bank das variedades fructifera e forrageira.— Archive-se.

Carta do sr. Dr. Manoel Pinto Carneiro da Silva, pedindo mudas de cactus Bur-

bank.— Satisfaça-se

.

Offlcio do sr. José Bernardino Alves Juiiior, communicando ter assumido o cargo

de secretario do Governo do Estado do Espirito Santo.—
^
Agradeça-se.

Cartão do dr. Gil Goulart Fillio, agradecendo a remessa de exemplares da

' A Lavoura" que padira. — Archive-se.

Carta do padre Cicero Romão Baptista, pedindo a intervenção da Sociedade afim

de conseguir o despacho livro de diversos objectos necessários á extracção da bor-

racha, que importara, baseado no decreto 9.521 de 17 de abril do corrente anno,

mas que o inspector da .Alfandega do Ceará, nega-se a dar o despacho.^ Inter-

venha-se junto ao Ministério.

Offlcio do Grémio Litterario Instrutivo de Bonito — Pernambuco —Agradecendo

livros e revistas enviadas.— Archive-se.

Carta da União Popular Católica, de Uberaba, agradecendo livros e publicações

enviadas.— Archive-se

Carta de Manoel José Moreira dos Santos, pedindo informal-o se a Saciedade

fornece gratuitamente plantas e sementes.— Responda-se que o serviço é feito pelo

Ministério da Agricultura.

O 1° secretario communica que por ura novo accôrdo firmado com os srs. Dias

Garcia &Comp. e Hyme&Corap., antigos fornecedores desta Sociedade, foi conseguida

uma reducção nos preços do arame farpado.— Informa ainda o 1° secretario que desde

23 de março, data em que começou a dirigir a Secretaria da Sociedae, até 25 de julho

foi o seguinte o movimento da correspondência : Recebida, 1.202 papeis, expedida,

931 não incluindo nesse numero de expedicção folhetos, diplomas e a revista "A
Lavoura".

Nada mais havendo a tratar-se, osr. presidente declara encerrada a sessão mar-

cando o dia 5 de agosto próximo futuro para nova reunião.

CS-ado caracú — Vendem-se novilhos e novilhas. — irmãos Castro —
Estação Santa Helena, E. de Ferro Leopoldina.
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Acta da -420" sessão de Eirectcria em 19 de Agosto de 1312

PRESIDE.lCCIA DU SR. LAURO MCLLIIR

Aos doztjiiove dias do mcz do agosto do mil novecentos e doze presentes os

diithtiires Si-8. Lkuri) Múllur, Miguel Calinon, Maiiool Maria du Carvallio, Lima

Miiulfillo, Victor Leivas, Carlos Rauliiiu e o inetiibro do Conselho Superior, Carvalho

Borg s Júnior, na sala lio sessóes de Sociedade, a Rua da Alfandega no. 108, foi

aberta a sessão ás 6 1/2 horas da tardo, falta mio coni causa motivada o Snr.

L')bati) Júnior.

NAo houve leitura ila acta, sendo polo Sin*. Victor Leivas lido o seguinte expe-

diente :

Carta de F. Upt<>n & Cora. e de Augusto Larocca ptídindo cactus Burbank; de

António de ('reitas pedindo semenios diversas; do Coinmandatite da Escola do Artilliaria

o Engenharia <lo Realoiii;i>, ixjdindo sementes cie alfafa — Ao Horto da Penha. Cartas

do Sr. Riiberto CorrJeré dando informa<;c>;s sobre o município de Lafayette e fazendo

referencias 3<Jbre colonisa(;;\o — A' Lavoura.

O Sr. Miguel Caluion oiminunica ao Snr. Presidente que em companhia dos

collcgas <la Directoria visituu o Morto da IVidia, que s3 acha sob a competente dire-

cção do Sr. Victor Leivas. A impressão que a todos deixou a visita foi de verdadeira

surpresa diante do que havia feito, a desp<'ito da .ibsoluta carência de recursos com

quo lucUi o esiabelecimento. Os aluinnos deram <-xcelleiitcs provas de aproveitamento

8 de accentuado gosto pela profisslo agrícola stíndo de notar a cordialidade que reina

entre ellas e o seu desvelado director.

O irauimeniu ilos animaes era irreprehcnsivel, posto que seja deplorável o estad o

das installarões que lhes silo destinadas. As plantat;òes estavam devidamente mantidas,

havendo em andami-nto graiida numero de experiências de cultura — Existia conside-

rável quantiilado de mudas ile planta em viveiros perfeitamente desenvolvidas. Os

apparelhos agrícolas apresentavam -se em bom estado de conservação, dando comtudo,

mostras do frequente applica(;.1o. As construcçôes existentes exigem obras radicaes

sob pena de completa ruína. E" for>;a reconhecer que o Sr. Victor Leivas o os seus

dedicados aluniios não poupam esforços para conservar nas melhores condiçOos todas

as de|>on<lencias do est^ibelecimonio.

O Sr. Lauro .Muller depois do felicitar o Snr. Victor Leivas, mostra a cxjuveni-

encia de s<jr o Horto da l'enha visitado pelo Sr. Presidente da Repuidica e pelas

CommissAes de .\gricultura e Fmanças da Camará e Senado, o que foi approvado,

ficando o Sr. Presidente de combinar o dia para essa excursão.

O Sr. Miguel Calmon refere-sc ao andamento das obras do prclio para a

Sociedade, ficando resolvíilo a visita ao mesmo, afim de se combinar delinitivamentti

sobro as varias inslallaç<'M>s.

Nada mais havendo a tratar foi eooirrada a sessão ás 7 1/2 horas do noite.

4;iiilo i-t),rjkoú — Vendem-so novdhos u novilhas.— Irmàot CoMlro

—

Estação Santa Helena, E. de Ferro Leo|>oldina.
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Acta da 421» sessão de Directoria em 2S de Agosto de 1912

PRESIDEJiTE, SR. LAURO MULLER

Aos 20 de agosto de 1912, presentes na sala das sessões da directoria desta

sociedade, á rua da Alfandega n. 108, ás y 12 horas da tarde, os directores

Srs. Lauro Muller, Miguel Calinon, Lima MindOllo, Affonso Lobato, Alberto Jacobina,

VictorLeivas e Carlos Raulino, e os membros do Conselho Superior José Ribeiro Monteiro

Junqueira e João de Carvalho Borges Júnior, o Sr. Presidente declara aberta a sessão.

Lidas as minutas das actas das sessões anteriores, foram approvadas.

A ordem do dia constou dos seguintes papeis que foram lidos pelo 1° secretario :

OfRcio do chefe da secção technica da Directoria de Veterinária do Ministério

da Agricultura accusando e agradecendo a remessa dos questionários da Associação

Scientifica e Internacional de Agronomia Cilonial.

Olficio do director geral interino da 2" secção de Industria e Coinmeicio do

Ministério da Agricultura, agradecendo a remessa da A Lavoura.

Oiflcio do me>mo director', infor.nando ter satisfeito o pedido desta Sociedade

para a remessa de folhetos ao Dr. António dos Samos Mourão. Archivem-se.

Offlcio do director do Serviço de Informações e Divulgação do Ministério da

Agricultura, pedindo .500 exemplares do fasciculo n Moléstias de animaes». Satis-

faça-se opportunamente.

Offlcio da directoria de Viação, Terras e Obras Publicas, do Estado de Santa Ca-

tharina, pedindo 50 mudas de magnólias. Satisfaça-se pelo Horto Fructicola da Penha.

Olficio da Repartição de Aguas e Obras Publicas, informando as providencias

dadas para o abastecimento de agua ao Horto da Penha. Sciente e archive-se.

Olficio da Secretaria de Agricultura, Industria e Com nercio do Estado do

Paraná, pedindo mudas de arvores fructiferas e de ornamenlação. Offlciar ao

Ministério da Agricultura.

Carta do Dr. Cândido Mendes de Almeida, comiiiunicando a sua partida para

os Estados Unidos e participando ter ficado na direcção do .Museu Commercial o

Dr. Francisco Avellar Figueira do Mello. Agradeça-se.

Carta da Província Carmelitana Fluminense, designando o fiscal por parte da

Província para adompanhar as obras da rua 1° de Março n. 13. Archive-se.

Carta do coronel António Lourenço Baeta Neves, pedindo sementes de capim.

Satisfaça-se paio Ilortda Penha.

Requerimento do Sr. João Pinto da Costa Sobrinho, pedindo seja considerado

sócio remido por ter apresentado mais de 20 sócios (piites. De accòrdo com a in-

formação da 2' Secção, deferido.

O Sr. Miguel Calmon chamou a attenção de seus coUegas de directoiúa para

os algarismos consignados no parecer da Receita Geral da Republica a respeito da

importação de géneros alimentícios, pedindo licença para ler, antes das consi-

deraçõas que se propõe fazer, os judiciosos conimentarios do illustrado relator e

digno membro do Conselho Superior, Dr. Homero Baptista:

<' Chegamos, por fim, a classe IV — dos artigos destinados á alimentação e

forragens, cuja importação subiu em 1911 a 192.316:3918, excedendo a de 1901

em 7.807:796S, e a de 1909 em 26.873:374$, revelando cora precisão a medida

crescente de nossas necessidades.
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Iniportaniiis ile furrai^eiis, um l'J09 — Icilos, 24.22y.5'J2 — valor, l.HG4:H.<<JS ;

em lyiu - kilus, 2'J.J02.2n5 - valor, 2.003:50GS ; om l'Jll — kilos, 32.205.976

— valor, 2.6"i2:490S, quantlo devêramos exportar maior por(;do, dailas as uxce-

|M-ioiia<'S codiliçíW,-. tnalt-MÍacs t|ue possuímos c (1<; iilo salx^r tirar provi-ilo: variedaJc

ti« excollt-ntes forra^^iinMs sylvi-itrcs o wilo ubérrimo que se presta adruiravi-lmunte

para o cultivo, o mais reiulosio, das melhores espécies em usg.

0< artii^is de alimeiíiaçAo ineiioioiíados no quadro sio : bacalhau — tili>s,

34.241.012 — val.T, I7.575:527S ; trigo em grAo — kilos, 3.13. 14.». COH — valor,

36.053:111»; vinho i-ommum, kilos — 62. 173.663 — valor, 27. 5iy : 'J.S3S ; diversos

géneros — kilos. l,''>u.Oi."i.'J20 — valor, 6».14>i:*14, que tiveram excesso sobre a

imporiaijao de lyio ; farinha de trigo — kilos, l.JH. 760.008 — valor, 29.066:3105 ;

c xarquo —kilos. 20.051.408 — valor, 14 400:5315, que tiveram decréscimo.

Deve saltor ioda gente que, sob a designarão —diversos géneros - estio:

milho, ervilhas, lentilhas, favas, feijão, doces, fructas, sal, legumes, manteiga,

banha, conservas, etc, etr., artigos de commum cultura <>. fabrico, de uso o mais

gcncralizaiiõ no alimento da popularAo.

.Nio sabemos como frizar, do maneira a despertar fundamento a attençio dos

governantes e dos governailos, a precária situa(;áo em que, exprimindo com singeleza

a verdade, as csiatisUcas deixam engolfado o paiz.

Os algarismos ahi hcam, propositadaiiiente repetidos para que melhor se gravem
no espirito de todos, mostrando o elevado grão de dependência em que estamos do

estrangeiro, a quem recorremos, humildes e famintos, para satisfa(;Ao de necessidade

capital, da própria subsistência '.

Foi graças á propaganda, iniciada em 1H07 pela Sociedade, que começou a se

desenvolver entre lus a polycultura, a qual, lentamente, se foi reduzindo i verba

dcstinaila á imp)rta<:ao dos artigos que compõem a classe IV da tarifa das Al-

famlegas. .\ssim é que, «le 1903 a 190S, a importa(;ilo de artigos destinados i

alimentaç.lo c a forragem decrescia de 170.102:5535 a 157.495:1735, emquanto a

lin|)ortaç;\o geral aiigmciitava de 480.488:9445 para 567.271:6305000.

Tomaiido-se para exemplo 3 dos principaes productos ent;\o importailos, sa-

llentam-sc os progressos alcançados nessa direc<;ão. A importação de arroz que subia

1902 em a 100.984 581 kilos nâo passava de 10.801.739 kilos em 1909. O milho, que

ató 1897 se imimrlava em quantid.ides consideráveis, e aiiiila fifjurava em 19(10

com 24.972.891, rediizia-so a 2.609.711 om 1909. As batatas estrangeiras também

iam cedendo o passo ás nacionaes, a tal ponto que, do 1902 a 1909, a cifra de iin-

|)ortaçào di'clinoti de 23.379.870 kilos para 19.299.0iy.

Cumpre defender sem \acillacOes o terreno ganho, porque os algarismos citados

no parecer revelam qlie os nossos concurrenies se mantâm vigílanf» e niko perdera

occasiAo do reconquistar as antigas iiosiçiV-?. E' a obra da Sociedade (pie ameça

ruir, e com ella esiá a causa do nosso futuro agricola. .Nilo ha que dar |>or linda

a sua missão com t>!r promovido a creaçio do Ministério da Agricultura. Força é

reencotar, com o vigor ilos primeiros tempos, a campanha sagrada um favor da

nossa independência do estrangeiro em matéria de alimeniacAo, que só assim pode-

remos resistir á gratc crise que se approxima.
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Relativamente á commuiiicarão do Sr. Miguel Calmou, o Sr. Presidente resolveu

que se obtivessem os detalhes das estatísticas commerciaes dos últimos annos, afim

de a Sociedade, cabalmente informada do accrescimo da importação de cereaes,

poder encetar a campanha a que allude o Sr. Miguel Calmon, defendendo por essa

forma a lavoura nacional da crise em que se acha mergulhada, e mantendo a

posição de destaque que, de ha annos, vem merecendo a sua especial solicitude.

O Sr. Miguel Calmon referindo-se ás obras da nova sede social, á rua Primeiro

de Março, julga de vantagem e mesmo necessário uma visita coUectiva dos directores

ás obras do novo edifício afim de se resolverem questões que interessam á disposição

interna do prédio.

Ficou designado pelo Sr. Lauro Miiller o dia 30 do corrente ás 11 horas para

essa visita.

O Sr. Presidente, referindo-se ao Congresso Nacional de Agricultura realizado

em 1908, julga ser necessária a publicação dos respectivos annaes, propondo mesmo
que a Sociedade promova essa publicação cujo archivo está informado se acha orga-

nizado, na Secretaria da Sociedade e que seja o serviço feiti sob a direcção do

Sr. Director Secretario Geral.

Foi approvado.

O Sr. Lauro Muller refere-se á exigência feita pelo Tribunal de Contas para a

realização de sellos em documentos apresentados pela Sociedade, os quaes se acham

legalmente estampilhados, achando-se, porém, as estampilhas inutilizadas simples-

mente pelo nome, faltando a data e pelo Regulamento em vigor, allega o Tribunal,

ser necessária a revalidação.

O Sr. Ribeiro Junqueira diz que a Caixa da Amortização já não faz essa exigência

e pediu que lhe fossem ministradas informações claras e precisas afira de tratar desse

assumpto junto ao representante do Ministério Publico no Tribunal de Contas.

O Sr. Lauro Muller agradece o offerecimcnto do Sr. Ribeiro Junqueira e auto-

riza o chefe da secretaria da Sociedade a prestar os esclarecimentos necessários.

Entre os Srs. Directores trocara-se idéas relativas ao desenvolvimento da Socie-

dade e aos auxílios e benefícios que devam ser dispensados aos seus sócios e á agri-

cultura era geral attendendo ao adiantado da hora o Sr. Presidente declara encer-

rada a sessão, ás 7 1/4 horas da noite.

Forara acceitos sócios as seguintes pessoas: Locieu Le Cointe, Mederic Rous-

seau, Franklin Rabello, Manoel Bentes Monteiro, António Monteiro Nunes, Nunzio

Giannaltasio, Coronel Prudente Alecrim, Coronel Manoel Maurício Freire, Dr. José

Monteiro Lobato, Francisco Pereira de Andrade Netto, Dr. Lauro Bittencourt e

Raphael Augusto Vasconcellos.

Acta da 422'' sessão de Directoria em 2 de Setembro de 1812

PRESIDESCU DO SR. LAURO MULLER

Aos 2 de setembro de 1912, presentes na sala das sessões da Directoria, á rua da

Alfandega n. 108, ás 5 1/2 da tarde, os directores Srs. Lauro Muller, Miguel Calmon,

Lima Mindello, Affonso Lobato, Alberto Jacobina, Victor Leivas, Carlos Raulino, Mon-
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teiro da Silva, o membro do Coosclbu Superior Joio do Carvalho Borges Jiiiiior, e

Sr. presideiiti? declara al>erta a ^M^ssio.

Lida a iiiintiia da ncLa aiifriur, fui appruvada.

O Sr. 1' secretario lô o seguinte expediente :

CarUo da Exm.* Sra. Viuva Quintino Bocayuva, agradecendo is manifestarOes

de pezar da Sociedade por occasiSo do ralleciniento do sou esposo, senadnp Quintino

Bocayuva.

Carta da Sociedade Brasileira para Animarilo da Agricultura, agradecendo o

nosso ofRcio >obro a secçlo (|ue creara para acipiisic^Ao de animaes para o Brasil.

—

ScienCo.

Tolegramuia do ilirector do Horto Florestal communlcando ter satisfeito o podido

da Sociedade para a reiniíssa do 3.000 mudas de arvores ornameutaes para a Camará

Municipal de S. Joio <l'El-Roy.— Agradcça-se.

Carta de M. .A. Amorim, informando ji, ter recebido do Ministério da Agricul-

tura as sementes que pedira |Hjr intermédio da SiK-iedado. — Archive-so.

Cartão do Sr. Paul Serre, Vice-Consul da Fran(;a na Bahia, agradecendo as

publicações enviadas.— Sciente, archive-se.

Carta de Silva Araújo & Coinp. alterando algumas das clausulas da sua primitiva

proposta para o arrendamento ilo armazém da nova sede social.— A Directoria tomou

conhecimento para resolver opportunament>'.

Carta do Sr. Carlos Braga .lunior, lembrando o nome do Sr. tcnente-coronel Com-

mendador .Norberto Jo."io .Xntunes Jorge, residente em Ribeirfio Pires, Estado de

S. Paulo, para sócio corrosi)ondentc <la Sociedade.— N;\o pôde sor attcndido o pedido

era face do que dis|X)em os estatutos da SotMcdade.

Carta do Sr. Adalberto (luerra, jiistilicaudo as faltas dadas pelo auxiliar do

porteiro, Joaquim Nogueira, por motivo de moléstia.— .Vttendido.

Requerimentos de Octávio Campos da Paz e Leopoldo Deraarin, pedindo relevação

das faltas que «leram no mez de agosto próximo passado.— Deferido.

O Sr. Monteiro da Silva apresetit;i o parecer de que fora encarregado pela Di-

rectoria sobre uma communicaçAo da Companhia Têxtil Sul-Americana, '< as riquezas

textis do Brasil, o novo systeraa thormo-chimico mecânico para a sua exploração ».

— Foi resolvido i sua publicação n' A Lavoura, não só do trabalho enviado, como o

parecer ora apresentado, otferecendo-so â Companhia o Horto da Ponha para nelle

proceder-se A experiências para o que a Sociedade dará o sju apoio.

.\tteniienilo ao adiantado da hora, o Sr. Pri'sidcnte declara encerrada a sessão

is 7 1/2 horas da noite.

Foram acceitos sócios os seguintes seidiores :

João Gomes da Cruz,

António Liunzzi,

Vicente Rinaldi,

Joflo Barbosa .Menezes,

Dr. Chrisanto Frvíire de Britu.

Onílo «•iii-itoii — Vondem-so novilhos c novilh.as. -'Irmãos Castro —
EstaçAo Santa Helena, Estrada de F<>rm Loopold^na.
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LlVItOS 3XOVOS

Esta secção d' A Lavoura registra com muito prazer o apparecimento de mais uma

revista agricola.

Intitula-se A Casa do Lavrador e é uma bem feita publicação mensal da Secreta-

ria de Agricultura, Industria e Commsrcio do Estado do Paraná, de que é secretario

o Sr. Dr. Ernesto Luiz de Oliveira.

.\bre a nova revista a bi saiiccionando o acto do Congresso Legislativo do Estado

do Paraná que desdobrou a Secretaria de Fiuancas, Commercio e Industrias em duas

outras repartições da mesma categoria, a primeira com a denominação de Secreta-

ria de Agricultura, Industria o Commercio e a segunda com a de Secretaria da

Fazenda.

Seguem-se capítulos interessantes sobre vários assumptos, tendo um appendice

que é a primeira parte das informações prestadas em relatório pelo inspector agrí-

cola do 1.5° districto ao director geral do Serviço de Inspecção e Defesa Agricola,

sobre o clima do Estado do Paraná, causas de atrazo ou desenvolvimento de varias

culturas já aclimadas naquelle Estado.

Agradecemos o exemplar recebido e fazemos votos pela vida loiíga e prospera

á' A Casa do Lavrador.

Nosso coUaborador, Sr. Dr. WiUiara W. Coelho de Souza, acaba de nos offerecer

Qois trabalhos ssus, que são duas conferencias realizadas no palácio do Governo do

Estado do Maranhão em 24 de agosto de 1910 e 26 de janeiro de 1912.

A primeira trata da historia da agricultura, sua evolução nos povos modernos,

entrando em seguida em considerações de ordem geral, finalizando com uma bem

feita demonstração do papel da agricultura e da criação.

A seginuia conferencia restringe-se exclusivamente ao Maranhão, estudando o

autor sua situação agro-pecuaria e seus recursos naturaes, as causas do seu re-

tardamento e os meios de sua salvação.

i) Dr. Coeltio de Souza desenvolve com critério as suas apreciações e no capi-

tulo II, sobre as riquezas naturaes do Estado, ha este trecho:

«São iiniumeras as culturas que se adaptam ao nosso meio, podendo ter o Ma-

i'anhão como principaes o algodão, o arroz, a canna de assucar para producção deste

e a mandioca para a fabricação da farinha: esta ordem segue a importância natural

das mesmas; vêem era segundo plano o milho, o feijão, as batatas, o cacáo, o coqueiro,

o cânhamo, a juta (estas duas a se cuidar), a mamona, o gergelim e tantasoutras que

ainda não cultivamos e que podem com successo ser plantadas neste Estado, atienta -a

igualdade de climas».

.\3sim, todo o pequeno volume da conferencia do apreciado e operoso coUabora-

dor d'A Lavoura, é um repositório de informações úteis e interessantes.

Mais um precioso livro acaba de publicar o Sr. Dr. Edmundo Navarro de Andra-

de. Intitula-se Utilidade das Florestas e é um trabalho minucioso, cheio de dados

estatísticos, dividido em três partes.
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Na primeira o autoi* cituda a influencia lias florestas sobro o clima, a lumpcra-

(ura du ar o lio solu, oi cursos do agua, os tarrenoj montanhosos, etc, ctc.

Na segunda parto o Dr. Navavru fa/ um iiitcrassante estudo sobre o consumo de

madeiras nos prínci|)aes paizus.

Quatro espécies sAo ora maior numero empregadas em dormentes para estradas

de feiTi», loiília, que s<j as estradas de ferrn em S. 1'aulo consumiram do 10O.'t a 1907

mais dii in-s nultióes de metros culiicos, suguindo-su depois a pasta do madeir.t para

a fabricarão do papel, construc<;ao, etc.

Na torciílra i- ultima parto o ilIusCr:) cscriptor transcnive tn'S artigos quo

foram puhlicadus no Correio Paulistano, sobra Sijlvicultura, Codiíjo florestal i; O Pro-

blema florestal.

lissos artigos s.'io tixios de 1911 o estio cheios de argumentação intelligenti), vin-

do corroborar, de alguma sorte, para o nossii bi!m, o pouco ipie so lom tratado des-

ses assumptos.

Ao nobro a

piar para a nossa bibliutheca.

Está publicado mais um oxcollente volume do Manual Auxiliar Áijricola, da

collecçAo Werv, da qual slo editores os Srs. J. B. Dailliére et fils, 10, rue llaute-

feuille, em l'aris.

O agricultor moderno tem sempre necessi lade de grandes conhecimentos, os

quaes chegam a tal ponto que mesmo os mais intelligentos e estudiosos nao podem

absolutamente conscr\ar na ra>;moria.

Necessitam, portanto, de um guia pratico, do um manual simples, que lhes facul-

tem com facilidade c instantaneamente, por assim dizer, achar o que procuram.

Este Manual deve ?it justamente um livm comraodo, pequono, que se possa

carregar no bt^lso. ijuantas vezes não tem o cultivador necessidade de, no próprio

campo, consultar ((ualqucr cousa ?

.Mr. Wery, din-cuir da li!nryclop<'dia Agrícola, c impri-h-jndeu bem estas necessi-

dades escrcvetido este Manual, do qual nos oITcrtou gentilmente um exemplar.

Seu trabalho ó, não S4j uma obra de (ina ol)servação, como também baseada em
solida praiii',1 cultural.

Em iinirani-s.} ni'Ste livrinho, quadros demonstrativos, para a composição de

productos agrícolas e adubações da terra, para semear o colheitas de plantas, para

creaçAo di- prados. cam[>os, i-tc. dett-rmitiação da idade dos animaes e interessantes

taboas trai;adas por Mr. .Mallevol |)ara raçOes dos nniuiaes domésticos, a hygiene o

tratamento das moléstias do gado, tendo também uma parta sobre lacticinios, avi-

cultura, leirÍ3laç.io rural, construcç^es agrícolas, etc. Em seguida vòm os quadros

do contabilidade para a divisão de Cerras, adubações, scineami>nt<is, colheitas, cria-

çio, registro dos prn<luctos, meios de acquisiçAo, rendas e salários.

E', pí)rtan'.o, um livro útil, uma innovaçio como não ha co;npitidor.

Cara o futuro o Manual .luxiiiiir .iijricola toniar-se-ha uin.i obra muito conhe-

cida no Brazil e apreciada por todos i|uanto3 a consultarem, tendo informações se-

guras cumo jamais se encontrará etn livros desse g<'nero.

Agradecemos a Librairie Bailliére o exemplar com que nos distinguio.

*973 IO
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O decreto n. 979, de 6 de janeiro de 1903, lavrado pelo governo do Sr. Dr. Ro-

drigues Alves, referendado pelo illustre Sr. Dr. Lauro MuUer, foi mais tarde, em

1907, regulamentado no governo do Sr. Dr. AíTonso Penna, sendo ministro da Viação,

o Sr. Dr. Miguel Calmon.

Esses decretos são refarentes ao magno problema que faculta aos profissionaes

da agricultura e industrias ruraes a organisação de syndicatos para a defesa de seus

interesses económicos.

No mesmo anno de 1907, foi também sanccionado o decreto n. 1.635, que crêa

syndicatos profissionaes e sociedades cooperativas.

Essas leis, foram, com effeito, de uma grande importância para o paiz. Era a

civilisação que ijurgia de facto, com todos os seus progressos e todas as suas iniciati-

vas renovadoras.

A creação dessas leis, veiu, incontestavelmente, sanar uma lacuna sentida entre

nós. Não se podia comprehender, como no Brazil, ainda não existia o systoma do coope-

rativismo, já instituído em outros paizes, com grandes vantagens e real successo.

Desde 1907 que-se, pode portanto, fazer a applicação do cooperativismo no

Brazil, faltando apenas bons livros que deera informações detalhadas sobre o assum-

pto, explicando com simplicidade o seu mecanismo e a sua pratica.

Foi o que fez agora o Sr. Dr. P 'dro de Toledo, eminente titular da pasta da

Agricultura, mandando elaborar pelo Sr. G. A. ds Sarandy Raposo, um excellente

trabalho intitulado — Theoria c pratica da cooperação — cora o sub-titulo — da

cooperação em geral e especialmente do Brazil.

Cumpre reconhecer que o presente trabalho que o auctor teve a gentileza de nos

offerecer, é uma obra completa sobre o cooperativismo, e veiu, em bòa hora, prestar

reaes serviços á classs agrícola brazíleira.

O Sr. Sarandy Raposo estuda a questão em seus múltiplos aspectos, passando em

revista detalhada tudo quanto já se tem feito entre nós.

O livro é dividido em 16 capítulos, n'um estylo agradável e attrahente, que o

leitor lê sem fadiga da primeira á ultima pagina.

As palavras com que o distincto escriptor fecha o livro, são um hymno de

patriotismo

.

Diz o auctor : « Por que e para que mais palavras ?

Pratiquemos I A lucta das classes se torna dia a dia mais forte... E' melhor

prevenir que remediar. E os productores brazileiros teem esperado tanto, e sem re-

voltas, graças talvez a uberdade do solo e ao macio leito de boas intenções onde

descançam, em somno feliz, despertados de longe em longe pelos hymnos da Pátria a

um benemérito que se immortaliza».

Enviamos os nossos valorosos applausos ao Sr. Dr. Pedro de Toledo, digno mi-

nistro da Agricultura, e os nossos agradecimentos ao Sr. Sarandy Raposo, pelos

exemplares que nos offereceu e as referencias honrosas feitas a Sociedade Nacional

de Agricultura.

G!-a,<lo Caracii — Vendem-se novilhos e novilhas.— Irmãos Castro —
Estação Santa Helena, E. de Ferro Leopoldina.
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Em Paris acaba ilo apparei-er um novo "Biillelin Ofllcid" destinado a propa-

ganda do Brazil, publicando asâim muitos documentos omciaes, inrorma(;ões c estudos

econiimicos sobre o noss<j paiz. O "Bulletin" tora a sua redae<;ao o administra<;ilo á

rua l<ii-|iij|icu II. 5íJ. em Paris, e ó de disiribuii;!» gratuita, sendo remettido a todos

que o solicitarem.

Eis a circular que, assig.iada pelo sr. dr. Delfim Carlos B. Silva, delegado do

MinLstorio da A^rirultura e chefe do Escriptnrio de Iiiformac;òes do Brazil em Paris,

rocobemns juntam>'Dte com <> primeiro numero da nova o útil publica<;ilo:

M Tenho a honra de remetter a v. ex. pelo correio » primeiro numero do
'• Bulletin Ofllciel " cuja publica(,-Ao é hoje iniciada por este Escriptr-rio O -'Bulletin",

quo ó enviado gratuitauieiite a todas as pessuas que se inti-ressam pelas relaciViS

entre o Brazil e a Euri>pa, insere o texto integral das leis, deci'ctos e regulamentos

novos publicados no Diariu Offieial do Governo Federal e nos jiirnaes orfíciaes dos

Governo^ Estadoacs e quo forem de interesse para os commen-iantes. industriaes ou

agricultores europeus; insere igualmcnti- os editacs de concurrencia relativos a

adjudicações do obras publicas e concessões, as actas de constituições de sociedades,

etc ; dará todos os dados estatísticos os mais recentes acerca da importar;ai) e

da exportai;ão c mitras infurm.irrus relativas ao desenvolvimento económico do

Brazil

.

"O "Bulletin" se esforçará por guiar, instruir e esclarecer tanto brazileiros como

europeus desejosos de entrar em relações, c para esse fim, acolherá e publicará

todos os informes de interesse geral que as associaçõcí commerciaes e pessoas c<jm-

petentes queiram dirigir-lhe.

" Terei o maior prazer em remetter O "Bulletin" gratuitamente as pessoas quo

V. Ex. quizer deslgnar-me como susceptíveis de se interessar pelo mesmo.

i< Na esperança de obter o sou valioso concurso para o trabalho que emprehendo,

aproveito o ensejo para apresentar a v. ex. 03 protestos de minha mais alta estima

e distincta consideraçilo.

Como se vê, o "Bulletin" vem anima lo da maior lx>a vontade, e todos os nossos

consócios e leitores que se interessam por estes assumptos, queiram enviar os seus

pedidos directos ao sr. dr. Delfim Carlos B. Silva, á rua Richelieu n. 59, em Paris,

que serão promptamenio attendidos.

Agradecemos o exemplar que nos foi enviado e que vem dar inicio a mais uma
collecrao da nossa já avultada seo-ão de revistas.

— O Sr. Dr. Eduardo Cotrim, 2° vice-presidente da Sociedade Nacional de

Agricultura, tem prompto a ontrar para o prelo brevemente, um interessante livro

Intitulado .1 Fa:end-i Moderna.

Esta nova obra do illusiri! cscriptor agrícola será impressa na Inglaterra e terá

os seguintes capítulos: Estabelecimento e direcçAo de uma fazenda do criar— Noções

praticas do Nivinozootcchnia — Alimentaç.lo e forragens — Doenças bovinas —
Escolha de raças— Exploraç.\o económica do gado bovino — Hygiene do gado bovino

e noçO-js praticas de veterinária n^forentos aos bovinos.



274 SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA

— Do Ministério das Relações Exteriores da Republica de Colômbia, recebemos

um folheto intitulado La Soberania de Colômbia en cl Putumayo, contendo documen-

tos que se publicam agora por ordem do Senado daquella Republica.

Acompanhando o interessante trabalho, recebemos o seguinte officio, assignado

pelo Sr. Pedro Caneno:

Senor director á'A Lavoura — Como publicación para fomentar el canje que

la Oficina de Información de este ministério sostiene con la miiy importante que

Usted dignamente dirige, tengo el honor de inviavole un ejemplar dei folleto La

Soberania de Colômbia en el Putaihaijo, edición oficial, que contiene documentos que

afirman esta soberania y que acaban do ser publicados por ordem dei Senado de

la Republica.

Este ministério tiene en mira que tanto la prensa de America como la de Europa

que hacen nota dei dia de los asuntos internacionales de trancedencia, se impongan

en el contenido de la publicación expresada, que comprende el resumen de los

trechos y de Ias poderosas razones de derecho que sustentan las pretensiones de

Colômbia a la propriedad y soberania de los territórios dei Putumayo.

4-#^

mm][ DA sociEoio[ umui o[ agricultura

SECRETARIA

DE JULHO A DEZEMBRO DE 1912

CORRESPONDE.NCIA RECEBIDA

Cartas 1.433

OfBcios de Governos 97

» a diversos 21

Telegramraas 27

Circulares 99

1.679

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA

Cartas 1 .721

Oílicios a Governos 122

» » diversas 17

Telegrammas 61

Circulares 3.441

A transportar 5.36 =>
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Transporte r> . 362

Distinctivos 10

Uiploiiias 7'J

Hublicaqdcs diversas — cxoiiipl.-ircs 957

Viiliinii'< com soineiites 59

Boletim A Lavoura lO.iyô

1Ú.0Ú3

Secretaria da S<x-iedadc Nacional di^ Agricultura, 31 de dezembro de rjl2.

Carlos de Castro 1'acheeo, chefe da secretaria.

IMSCREVERAM-SE COMO SOCIOs DA sOaEDAliE .tAl.lOAI, DE AGRICILTLRA

.Vi) inci df outubro de lOfi

Ignacio <;oiic;;ilvi'S ila Silva, proprietário, Nesta.

Dr. Francisco Catão, moílico. Nesta.

Dr. Joa(|uim Luiz Ozorio, medico, Ni-sta.

Dr. Oaliriel <>/>riodi' Almeida, agricultor. Nesta.

Dr. NL-»rciano ile Aituiar Moreira, agricultor. Nesta.

Commendador Francisco Euf^nio Leal, agricultor, Nesta,

••íix-icd.ide (Cooperativa Aprii'ol.i •'amngoleiíss. Minas.

.Misucl Moreira ilii Macedo, agricultor, Minas.

Capitão Estevão Custodio da Veiga, agricultor, Minas.

Jofto Baptista d''' Oliveira Maia, aítricultor, Amazonas.

Zeferino Costa Fillio, agricultor, Itio Grande do Sul.

Tertuliano Soares de Góes, agricultor, Bahia.

Francisco Ferreira de Faria, agricultor, Piauhy.

USTA D03 SOaOS QfE SURSTREVERAM 1'ARA O niSTISCTIVO

No mcz de nuluhro de 19i2

António Honório da Tonseca c Castro COSOOO

Padre Jos*- Anusz iOSOOO

OrontI Carlos Martins Ferreira Leite 20S000

Dr. iHidherme Medina 20S00O

Francisco Liberti 20S000

Mário Caml)raia de Abreu JOSOOO

Major Theophilo de Andrade Heis 20S0OO

Somma I40S000

<.ii<l<> «-uiikmí — Ven lom-se novilhos e novilhas — /rmáo» Ca«tro

Estação SanU Helena, E. do Ferro Loopoblina.
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Horto Fviicticola, da, Peiílxa,.— Dentre as numerosas pessoas que

visitaram o Horto no periodo de janeiro a setembro, deixaram suas assignaturas

no livro de visitas as seguintes : Caetano de Freitas Vieira, ex-alumno do Aprendi-

zado Agricola Dr.Wencesláo Bello ; José Assumpção, Joaquim Formiga, Jorge Duarte

de Oliveira, Carlos Formiga, D. Júlia Nóbrega, Cândido José Pinheiro, Dr. Francisco

Soares, engenheiro do 6° districto das Obras Publicas de S. Paulo ; D Esther da Cunha,

D. Izabel M. de Oliveira, D. Alzira M. de Oliveira, D. Izabel Macedo, D. Maria

Mourão, Alcides Franco, ex-alumno do Aprendizado Agricola Dr. Wencesláo Bello
;

E. Mager, Dr. H. W.Willems, Dr. Affonso Christino, director do Campo de Demon-

stração de Lavras; Ricardo Mello, Virginio Coutinho, Joaquim Rufino Coutinho, Per-

cillo Gonçalves da Silva, Durval Gonçalves da Silva, Oscar G. de SanfAnna, Manoel

Francisco Canejo, Custodio 0. de Araújo, Sadi Houredes, Tito Cosme da Motta, H. Hou-

redes, D. Louise Izabelle Martin, D. Kosade Pinho Bastos, D. Marie Louise Martin Crud,

António Moreira Ferreira, Júlio José Soares, Dr. Antero Leivas, Balthazar Cavalcanti

d'Albuquerque, José Jacintho Cesário, Luiz Freire, Autran Costa, Marcos Torres Braga

Júnior, José de Freitas Bastos, Dr. Pacheco Leão, Dr. Nicolino Guimarães Moreira,

D. America Monteiro de Barros, D. Eugenia Monteiro de Barros, HyginoSophia Mon-

teiro de Augusto de Siqueira, Eurico de Siqueira Couto, D. Jadwiga Jahotkowskar,

jornalista poloneza ; Armando C. Souto Maior, Dr. Franco Vaz, director da Escola

Correccional 15 de Novembro, e familia; Arthur Gurgolino de Souza, Dr. Augusto Li-

nhares, Dr. Ph. Aristides Ca ire, professor ambulante de Agricultura; José Moraes da

Cunha Vasconcellos, Fernando da Rocha Paranhos, Sylvio da Rocha Paranhos,

Dr. André Maublanc, Dr. Eugénio Rangel, Dr. A. Putteraans, Eurico Moreira Alves,

Letieio Silva, D. Celeste Silva, D. Anlonietta Carvalho, Dr. Francisco Pessanha e filho,

Dr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, Dr. Eduardo Cotrim, Dr. Manoel Maria do Car-

valho. Carlos Raulino, Dr. Affonso de Negreiros Lobato Júnior, Dr. Chrysanto de Brito,

Dr. J R. Monteiro da Silva, Luiz Gomes de Almeida, Dr. Alexandre de Faria Rosa,

Elpenor Leivas, Octávio Ridel Pinheiro, Oscar R. Pinheiro, Hilmar R. Pinheiro, Hen-

rique Vignal, D. Maria das Dores Vianna, D. Branca L. de Almeida, D. Rosália Monte,

D. Dinah L. Almeida, José Reis, Elias de Siqueira, Dr. José Luiz Martins, Dr. Ribeiro

Maciel, A. Liuzzi, Dr. Enéas Camará, director do Instituto Agricola Bueno Brandão
;

Pedro Ferreira Diniz, António Augusto de Andrade Lima, alferes Veríssimo José No-

gueira, Rarniro Coutinho de Moraes, sargento Raul Lodi, J. Teixeira Aiicède, José

Rocha dos Santos e Evaristo Soares Pereira.

Além dos nomes acima, extrahiraos do livro de visitas mais as seguintes refe-

rencias :

« Foi a melhor possível a impressão que recebi da visita feita a este Horto

Fructicola da Penha, onde a par do progresso nas plantações e tudo que diz res-

peito á agricultura, sente-se a dedicação do pessoal dirigente e de todos os auxi-

liares.

E' cora grande dôr no coração que faz lembrar a energia do grande fundador

desta instituição — o Dr. Oliveira Bello.

Penha, 8 de Agosto de 1912.

Fernando da Rocha Paranhos.»
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I O esfor»:") desenvolvido pelo Dr. Leivas demonstra quanto seria poiiâivcl con-

seguir nest»; estaljeleciínenlo se diiimzi-ssc iIds riícursos necessários. O gosto que tem

sabido incutir nos alumnos pela agricultura ó o melhor attcstodo da sua dedicaç&o u

competência.

Penha, 16 de Agostu de 1912.

.Miguel Cauiu^i du Pu e Alheida.»

Das pessoas que visitaram u Horto durante o mez de outubro, pudemos notar as

seguintes :

Dr. WilUain \V. Coelho de Souza, ajudante da Inspectoria Agricoia do Maranhão ;

Alexandre .Muri^si, Fernando Belchior d'01iveira, Vasco Leiti; dos Santos, Joaquim José

do Couto, José Paes d'Almeida Campos e Vicente Amorim, funccionario da Imprensa

Nacional.

Do livro do visitas extrahimos as seguintes referencias :

« Visitando o Horto da Penha, mantido pela Sociedade Naciotial de Agricultura,

tive esplendida impressão do que vi. Procurarei imitar na lavoura os bellos ensina-

mentos da minha rápida visita.

Abelardo Ignacio da Silva, lavrador em Santo António do linbé. — Em 23 de

outubro de 1912."

i< Visitamos o Horto da Penha, c tivemos magnifica impressão do que observamos.

Em 27 de outubro de 1912. —Francisco Jos'} de Ml-Uo, Ur. Jnão Dantas de

Magalhães.»

Bibliotheca

A BililLotheca da Sociedade .Nacional de Agricultura recebeu durante o mez de

outubro ultimo as seguintes publicações periódicas, nacionae^ e estrangeiras:

REVISTAS

Boletim Agrícola, Recife, anno VI, ns. 7 e 8.

Bullctin du Bureau des Institutions Bconomiques cl Sociales, Roma, anno III,

n. 8.

Boletim de Estatistica Agrícola, Roma, anno III, n. s.

Journal d'A'jriculturc Tropicale, Paris, anno XII, ii. 131

Gazela das Aldeias, Porto, anno XVII, n. 872.

Bullctin du Bureau dei Rcseígncmenis agricoles et des Maladies dcs plantes,

Roma, anno III, n. 8.

A Evolução Agrícola, S. Paulo, anno IV, n. 38.

Rriitía Commercial e Pinaneciri, Rio, anno XIX, n. 799.

O Semeador, Lisboa, vol. II, n. 18.

RiiMfa dí Agricoltura, Parma, anno XVIII, ii. 37.

Boletin de Agricultura Técnica y Económica, .Madrid, anno IV, n. 41.

Bull-lin dl Sv;i./i-:at Gínéral de Defense du Café, Paris, n. 26.
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Journal de la Socié/é ^ationale cfllorticulture, Paris, tomo Xlll, numero de

agosto.

Boletim da Associação Gommercial, Santos, anno IX, n. 416.

Diãlelin de la Société des Auricullexirs de France, Paris, numero de setembro.

The Agricnitural Journal , Pretória, vol. IV, n. 2.

O Criador Paulista, S. Paulo, anno Vil, n. 02.

Boletin de la Camará Aí/ricola, Tortosa, anno XXI, n. 239.

• Resiimen de Arjricultura, Barcelona, anno XXIV, n. 285.

IJ Apieulteur, Paris, aiino 50, n. 0.

Boletim da Directoria de Industria c Commereio, S. Paulo, n. 0.

Boletin Mensual dei Museo Social Argentino, Buenos Aires, anno I, n. 9.

Liga Maritima Brazileira, Rio, anno VI, n. 02.

Boletim da Associação Central da Agricultura Portugiicza, Lisboa, vol. 1, n. 1.

Itália e Brasile, S. Paulo, anno IV, ns.7 e 8

Boletin de la Sociedad Agrícola Mexicana, tomo XXXVI, ns. 35 37.

Boletim Technico da Secretaria de CJhras Publicas, Porto Alegre, n. 4.

Boletim da Directoria de Agricultura, Bahia, anno IX, ns. 1 e 3.

La Revue Avicole, Paris, n. 18.

Revista da Sociedade ds Geographia, Lisboa, ns. O e 7.

The Louisiana Planter, Nova Orleans, ns. 10 e il.

La Quinzaine Coloniale, Paris, n. 17.

Revista de Engenharia, S. Paulo, vol. II, n. 4.

Boletin de la Sociedad de Fomento Faliril, Santiago, anno XXIX, n. 0.

A Fazenda, Kio, anno III, n. 28.

The Southern Cultivator, Atlanta, vol. 70, n. 1058.

Boletim da Alfandega, Rio. anno XXVI, n. 18.

Revue Franco-Brésilicnue. Rio, anno III,"n. 66.

La Hacicnda, Biiffàlo, vol. Vil, ns. II e 12.

Anates Agronómicos, Santiago, anno Vil, ns. 1 e 2.

Ttullelin Officiel de Rcseignements sur le Brésil, Génova, n. 9.

Revista Nacional de Agricalliira, Bogotá, anno VII, n. 1.

Agros, Sayago, anno I, n. 2.

Tropical Life, vol. VIII, n. 9.

La Semaine Agricole, Paris, n. 1033.

// Tabacco, Roma, anno XVI, n. 18S.

Belletin of Missellaneous Information, n. 7.

Boleti dei Ministério de Fomento, Caracas, anno IV, n. 1.

Picvista de la Sociedad Rural de Córdoba, anno Xll, n. 270.

II Brasile, Gçnova, anno I, n. 9.

índia Rubber World, New-York, vol. XLIII, ns. 270 e 271.

Peru To Day, Lima, vol. IV, n. 5.

Boletim da União Pan- americana, Washington, numero de agosto.

Revista Commercial das Alagoas, anno I, n. 0.

Chácaras e Quintacs, S. Paulo, vol. VI, n. 4.

Avicultura, Rio, anno I, n. 5.

A Casa do Lavrador, Corityba, ns. 2 e 3.

Medicina Militar, Rio, anno I, n. 4.
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lUivistii Maritiina Braiileira, IVm, anno XWII, ii. 3.

H«vist'i (III At$oeiiiç<iii Com'iiiTciiil ilo AHi(i;oníij, Manàos, aniio V, ii. 51.

BrtizU Ferm-Carril, Uio, anuo III, n. t>7.

llevuta lie Veterinária e ZooUehnia, Itio, anuo II, ii. 5.

Adricultnjitl Setot, Saturday vol. XI, n. 272.

Boietin 0/fiiúal de it fiícn-litrin ./>; l'/n>i(//i(r'i Commercio y Trahajo, llahaiia,

anuo VII. n. 0.

Journal lie //i Sociéíi' .Satioimle Wlloriicuíture ile l'rancf. Paris, tomo XIII,

luiiiioro de soieiiiliro.

nevitla de ta Ax^ieincion Hiinil dei Urwjuay, .Montevidúo, aiiiio XI, I, ii. '.'.

Lii Fraiice CuliiiiiiiU, Paris, aiiiio XVII, iis. 17-ls.

LWijriculurr pralii/w dei paijn rUaniis, 1'aris, aniin XII, n. Hl.

LArt dei P<i'jé», Hanolona, anno X.XXVI, n. OCT.

Gazeie des CA'im/<«. Marseillo, n. Iií7.

A Bihliiitlieca da Sociodadado .Nacionai i|i' Agricultura, pelo seu Sorvido de Dis-

ribui(;ao de Puhlica(;òe5, tom actualmonto os suguintes trabalhos em distribui(;ilo

gratuita: Industria Pccuuria. pelo Dr. liduardo •'lolrim ; O <iuaraná, pelo Dr. Kdgar,

Koquctte 1'iuto: Minual il<: /'•ihi icação de lacliriniox, polo Sr. J. de Oliveira Muri-

nelly ; Piracicaba c tua Escola .\(jricola, pelo Sr. Mário de Sampaio Ferraz; e outros

folbetos, romn sejam dt-cretos e regulamento*) do Miiiisli-rio da Agricultura, cie.

A Hiblioihcca da Sociedade Nacional de Aiiricultura está aberta em todos os dias

uleis das 10 horas da maiihA is 5 da larJe.

RHGISTO C()\l.\II":kCI\L

Mez de agosto

Cuiftó

Ao i-omeçar a primeiri (|niuzeiia ili; n^)Sto, os informes do exterior eram de

baixa e o mercado de commissarios api-escntava manire^to desanimo. Dahi as

incertezas, .as 0'icillaçõ)'s c a tendência para baixa que, no decurso do niasmo período,

se accentuou.

Na segunda quinzena, porém, a moiliHca(;ão do roeix^do para melhor se assi-

giialou o os prci;os foram seiu|>ri] subindo, afora ligeiras oscillai.ões s<-iu im|iortaiicia.

Entraram, diir.iiito o mo/ em revista, M2.30I sac<'as ; euibarcaram-se 220.271 ;

veiideram-se 1C7.000, existindo no dia 31 do aguslu 2.'<0. 929 sacras. As cota<;Oes

fiiram:

Par «rroha Por td kilo*

N.C 12SÍ00 a I2SM00 8j23s a 8S715

N. 7 II S'JOO a IJSi.OO 8$102 a 8S.'.T9

N. 8 IISTOO a USiOO 7S'.'1Ú a 8$413

N. 1 IS300 a 1-2S200 7$830 a 8$3i.O
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^l^ocliio em. mina.

Em consequência de frequentes nolicias de baixa oriundas de Liverpool, o mer-

cado durante todo o mez esieve frouxo.

Os negócios foram parcimoniosos por se acharem bem suppridos os compradores.

O movimento foi o seguinte:

Fardos

Existência no dia li) 13.810

Entradas
'

15.792

29.608

Saliiram 8.087

Existência no dia 31 21 .521

Prei.-os

Pernambuco 103200 a lIS.sOO

Ceará lOSOOO a lOiGOO

Rio Grande do Norte lOSOOO a 10S600

Parahyba lOSOOO a 10S400

Penedo 0$500 a lOSOOO

Aguardente

Durante o período em registo, entraram i. 010 pipas por cabotagem, 06 pela

Central do Brazil o 1 . 030 pela Leopoldina Uaihvay

.

Os preços por pipa, á base de 20 gráos, foram os seguintes:

Preços

Paraty 170S000 a 180S0O0

Angra lOOSOOO a 170S00O

Campos 155S000 a lO.-iSOOO

Maceió 153SOOO a 165S000

Bailia 1S53000 a 1C5S000

Pernambuco 155S!800 a KJSgOOO

Aracaju 15SSO0O a 105S000

Sul 155$000 a lO.ííílOOO

A-lcool

Os supprimentos recebidos constaram de 902 volumes de diversas procedências.

As cotações por 480 litros, sem o casco, regularam as seguintes :

Preços

40 gráos ; 275?000 a 290g000

38 » 2G0S000 a STO.^OOO

30 » 2oOS!000 a 200^000
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Na primeira quinzena, ajwj negócios a termo feitos om Bolsa, os compradores se

rctrahirain ; .ivolumando-se as offertas, foram tarabein l)aixaiido os prc<;os do a^siicar,

sendo qui-, na seginula quinzena, a baixa ainda mais <c acccntiiou para to<las as

qualidades, O^rliando o morcado indeciso.

Entraram diiranti? o mez 100.814 sacros do diversas protvdcncias, sendo a

exislencia, no dia 31, orrada em 'Í81.74I.

Os pre';tjs r-gularam como ssgue

:

Pernambuco :

Poc kUog.

Branco usina — —
Branco crj-stal S530 a S5C0

Dito r sorte S:í30 a S3C0

CrysUl ainarcllo S»iO a $iho

Mastavinho Stso a SIW

Somenos — —
.Mascavo lioui S20O a S30n

Uilo regular Si'0 a Sino

Dito baixo — —

Sergipe :

Cpystal amarello — —
Branco crystal S".20 a SSlo

Mascavinho S300 a S400

Mascavo bom S-290 a S310

Dito regular S270 a S280

Dito baixo — —

Campos :

Branco crystal S530 a S580

Dito 3» jacto S450 a 8520

Crysul amari!lio SVOO a 5460

Mascavinho S340 a SK-O

Bailia :

Branco crystal — —
Dito 2° jacto

Mascavinho —

Santa Catharina :

Mascavinho — —
Mascavo lK)m — —
Diti» regular

Dito baixo... — —
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Os supprimentos recebidos imporLaram cm 11.106 saccos por cabotagem,

10.139 pela Central e 86 pela Leopoldina.

Os preços, por sacco de 60 kilos, foram os seguintes :

Pi-eços

Superior 25SS00 a 29S.'í00

Inferior 20S000 a 24g000

Dito norte 18S500 a 2IS000

Dito rajado ISSOOO a 1715000

A.lfalV»,

Vieram ao mercado 0.401 fardos por cabotagem, c oí> pela Central, sendo co-

tada de 180 a 190 réis por kilograinma.

Amendoim em casca

Rccelicram-se 711 saccos por cabotagem i; Ki pela Leopoldina, cuja cotação foi

de 220 a 2S0 piir kilogramma.

IBanhO;

Os supprimentos orçaram em 12.770 por cabotagem, 301 pela Central, 4 pela

Rede Sul Mineira e 7 pela Leopoldina.

Os preços, por kilogramma, foram os seguintes :

Preços

Porto Alegre (2 k™) S960 a 1 §000

Dito (20 k''^) g060 a 1S020

Itajaliy S960 a IgOOO

Minas (2 k"') 8900 a 8960

Dito (lata grande) 8900 a 8920

Laguna 8900 a 8940

Batatas

Entraram 1.S9S volumes por cah.itagem, S9 pela Contrai, 'óó pela Leopoldina a

129 pola Tlierezopolis, que se colaram do 200 a 260 róis por kilogramma.

Cel>olas

Vieram ao mercado 263 caixas e 74.425 resteas por caliolagem, sendo vendidas

a 28000 e a 28200 o cento.

Cai-ne <le poi'oo

Foram recebidas 793 volumes por cabotagem, 801 pela Central, 22V pela Leo-

poldina c 64 pela Rôdc Sul Mineira que se negociaram a razão de 8800 a 18000 por

kilogramma, conforme a qualidade.
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Oax-ne seoon

Chegaram 7.580 fardos por calMtagem. rro(;o« por kilogr.iinma:

Preço»

Systoina platino S800 a S8R0

Rio Grando, paUts o mantas S780 a S860

Matto i'.n«so . S760 a S840

OUufu Com

Entraram 1K2 volumes |<or cabotagem.

CouroH

Heceberam-!iu 73 volumes u 300 pelles por cabotagem c iO pela Central.

l^^tii-iuLiu. <lu 11111 u.<lioi-tv

Os supprimentos ri'cebidos ilurante " me* or<;aram em 12.680 saccos imr

cabotagem, 22o p*.-la Central, 653 jiela Leopoldina, 260 pela Therezopoli< e 55 pela

Cantareira.

Os pro(;ns, por sacco de 4.5 kílogrammas, foram os seguintes :

Preço»

Especial 85800 a 9S200

Fina 85200 a 8S600

1'eneirada 7$400 a 7S80O

Grossa 6$400 a 6S600

I^^iirelo

Cotou-se tanto o do .Moinho Inglez como o do Fluminense de 75100 a 7S>0n |)or

iOO kilos conforme a qualidade.

F^eijão

Entraram 15.732 saccos por cabotagem, 0.933 |>cla Central, 15.266 pela Leo-

poldina, 200 pi-la Thtírnzopolis o 177 pela Cantan-ira.

Os preços, |Mtr sacco de 60 kilogramm.is, regularam os seguintes :

Pr«4ai

F»orto Alegre ISgOOO a 165000

Santa Calharina (superior) — —
Manteiga 22SOOO a 21S0OO

Terra I VSOoo a 165000

Mulatinho I2S:.IH» a 135500

Branco 15S500 a mSOOO

Vormelho — —
Enxofr.' lOSOOo a íOSíhio

Côrcs diversas 95500 a 135000
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Fumo

As entradas importaram em 1.367 por cabotagem, 4,

Leopoldina.

As cotações, por kilogramraa, foram as seguintes :

De Minas especial

Dito superior

Dito 2»

Dito ordinário

Goyano especial

Dito superior

Baixo

Rio Novo especial

Dito superior

Dito 2»

Pomba superior

Dito 2^

Carangola

Picú especial

Dito 1»

Dito 2»

Bahia

890 pela Central e 563 pela

Por kilog.

IS 100 a 1S200

IgOOO a IS 100

S900 a IgOOO

S800 a S900

ISOOO a 2S000

iSioo a igeoo

ISIOO a 1S300

18300 a IgSOO

ISIOO a 1$200

:?000 a ISOOO

1S200 a 1S300

ISlOO a 1S200

ISOOO a ISIOO

2S000 a 2S100

1S600 a 1S700

1S200 a 1S300

M!a.iiteig'a.

Receberam-se 657 volumes por cabotagem, 6.812 pela Central, 15.426 pela

Leopoldina, 289 pela Cantareira e 583 pela Sul Mineira.

Os preços regularam os seguintes, por kilogramraa :

Minas

Sul.....

38200 a 3S1600

Milbo

Vieram ao mercado 7.737 saccos por cabotagem, 13.692 pela Central, 30.930

pela Leopoldina e 359 pela Cantareira.

Os preços por sacco de 62 kilos foram :

Preços

Norte. 7S400 a 7S600

Terra amarella 7S0OO a 7S600

Dito mistura 6S600 a 7S000

Ma.tte

Chegaram 133 volumes por cabotagem, cuja cotação se fez a razão de 400 a 600

réis por kilogramma, conforme a qualidade.
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F*olvillio

Rocelx!rain-se 414 volumes por cabotagem, 53U pala Contraio 05 pela Loopoldina,

cotandi>-âu tlu 320 a 240 róis por kiliigratiiiiia.

Qiioi.joM

(H siipprimentos ur(;aram um S votiimos |M>r caboiagrnn, 2. 887 pela Central u

i.:<t5 |H>la RMo Sul Mineira.

CiUraram 7.72'J.OOO kilos por cabotagom, rtsguUiido os pre<;os ilo IS700 a 2Sí50

(Mir alquoUi:, cnifurmo a >|ualiilatlu.

'l''(tpioou,

Cbugarain 57 vuluiivs por caixiCagom, veii<lundo-se a razão do 180 a 240 réis

l>or lúlogramina.

'L'<>ll<MllIlO

Os supprimentos recebidos constaram do 121 volumes por cabotagem, 1.741 pela

Central, 307 |)ela I^eopoldiíia, 231 pela Râdc Sid Mineira e 2 pela Thcrezo|)oli3.

Oi pre<;os, por kilogramm.i, Toram os seguintes :

Por Ulog.

Superior S900 a SOilO

Inferior S7K0 a SsVO

r.liegaram 2.322 quintos por cabiiiagem.

Preço por pipa, í30SutiO a MOSOOO.

<mi — Vli — Klu cU Jaoriru — lm|pr«li»a Nacion*! — lUIJ
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CASA JARDIM
(rraiiâe YmWm 'Eipisiçâo Nacional àe 19

\ii'x:iu i^j^oiíjvj.

A casa que melhor c^ abálhos em flores natUraes; executa-do pidez

qualquer encoiiiiiicnda, como sejam: grinaldas, cestas, bouquets, ornamentações para ban-

quetes e salões, cic, com fino "sdsto c perfeição

«i:mi,nii;-í i: i:i i.i{<».

I I líií v<;i .NíS ivvif V .1 viíOIíVS
Gaiolas, ralia, etiquetas de madc

1^'ií.i ott'., i'\*.

o para plantas, pó da Hersia, mistura para
iVi IS 1 11 i IflV
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Petrópolis e Nictheroy
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\ i 1 iCULTURA
<> .Ai;!', li i'1'n.iico «lo A'^itic«ltov Bra.KÍleii*o,

pelo l>i». Campos tia. Pass,
,. ,, lusKS oontpleto HObire o pIa,n.tio, cultivo

íMitott»Viri« \'IXlF'i:i«.^. no Bi-aaiil

nmm u papelaria gomes pereira

N. 91, RUA DO OUVIDOR N. 91
!)K JAXEIRO

Frecc ST' ^ xeplax Felc ccrrs::, registradc, ir.sis 1$000

Formicida Brazileiro
iiEiu preiníaâo BJ Eiposiçâo Nacional íe 1889

Miiíallia a m n Euisiçãfl Nacional íe m
o FORMICIDA BRAZILEIRO E UM

FCRMIGUEIaO de 1.200 METROS

'\ ante-hoiiteni a excavarSo dos
.iiílcs formiffuuiros situados pm

Chin;arinha, Jacarépagná, e aos '

havia applicado o Forniicicla Bi'

iram á excavai;ão . iM-.

Vaz, <lo Ministorio iil-

!U!.i: 1)1-. I.iiiz P(!lino Noliíi' 11'- .iii'llo,

auxiliar da ilelesa agricolá, e vários re-

i-ca de 1.

ua aba de
havia ap|ilicado uma lai lo litros

•lo formicida, estava rc .
nte cx-

10, o mesmo acoiiteueaut» com o so-

i!n, íif.indo na vargem, cm terreno

; ma extensão de cerca' de
adrailos i; que havia igual-

iijcní,e cuiiiumido quatro litros de formi-

cida, ix)r ser muit»') ramificado.
'

)rii esta prova do Formicida Brasilciri-,

ani satisfeitos todos os presenttíS.

atas de
? llii-.K

Rua de S. Pedro, 91
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Revista mensal illustiada. de agricultura, pecuária,

industrias ruraes e commercio

/. ^1. fííirbosa

omtciOK

/i. O. Santos

secneTAiiio

Moldada
In^truc^lo .1

desenvolTJiii

r

I101 . ir|i" i'ií,.-, . ,|f. f,-iiiir.i rn . i.Tii 1 4 fjjínjj lem o lilo essencial de propagai a
. mes do s.ibcr.para iiuc po^s.im ojpuTar pelo

Jesla revista, laiKO pelo lado theorico como
i.i.a II 1 1 ji.-. it.j.1 j^iiiu i.ii.i L cria^lode (fado, * p:iteiiie, poi< — as summi-
•ncla aíroiiomic.i, cm ['ico fio llraill. Iutcl.ini-n'a, espargindo pelas -.ua*' p.i(,'inas cnsl-
vcitosos c selecto-., iiidlc.içi^es feitciseiii todos os seus trabilhos ÍMs(nic\ivd<.

Corpí úc cflllaloraiores e cousnKores teclinicos une Intelani ''A Fazenda''

Or \ssis Drasil, cmiiicnic homem de letras c autor d^: im|iori.iiitcs c m.igi-ii.ic iiabilhos bObic
jr>rlcultuia, è criador imporianle : I)r. (Jauius Travassos, not.ivcl scientisti, autor de innumcras mo-
noKraphiasaijrJcolas e zoo tech nicas . Dr. St»miTuLKir.vsKY, engenheiro ayronomo. professor de zooo
lecniiia, no Posto 2toolechiiici> I ederal; Dr. Chahlks Hkosar, veterinário do K'Sto Zootechnic»
Federal ; rosDi: db Nova I-'kiiii:h.;o, pnlilicista prcclarissimo: Dr. KoriRicúia Pi;ixuto, director dj
Agricultura c Industria .Xnímaldo Ministério da Agricultura : Dr. Bassuti (iiusErn, cx-dircctor d .

exiincta llscola de Horticultura e Homologia deS. Haulo . Kmilio Si:henk, publicist i apícola c Indus^
trialnoKio (Irande doSul : I.kopoldo L. l^unHfaM, veterinário e professor de avicultura, ex-direclo
da Poultry Farm de Williain ftookiKcn, Inglaterra) ; Dr. Kicarim) líRstsrtj Fcrrdipa deCiRvalho»
director do «Criador Paulista» e sabio zootecTiiiista ; Dr. Custavo DTtha, director da íncola de Agri"
cultura e Veterinária do Itio de Janeiro: Di. Odilom Itiorino Nikiueira, Icnic da i;>;cola Agricol *

\m\í de Queiroz; Dr. .Mvonus Sonhiiai., nnavel publicista e Inspector Agrícola Jo ii' dislrictOs.

['EURO CoBVEU-o. dlslincto avicultor : 1"erri ika l'\oi a pnhlicist i agrícola ; Dr. 1'asciioai. de .Morai ,

scientista e escriptor agrícola, do Obs. Astronumico cio ItioJe Janeiro : Dr. ICucarik) Cotrim, scícb-

tisla de alto valor c zoolcchnista de grande merecimento; D. .MamublBernirdkz, piiblicisLi emérito e

autor de vários trabalhos sobre pecuaii I : Dr.D\RioDB Dahrcjs. do .Minisiecio da .X^Ticultura, notá-
vel e conceituado escriptor agrícola ; Dr. JiJlo IUptista de Castro, distinctissimo c^críptor agrícola c
lootechnista de grande valor; Paui. Iívrrêre. engenheiro agrícola (li. .\. .M.) c viticultor notável;
Dr. Nicoijiu .Atiiasassok, zootechnist i de v ilor e Jircclor do Posto Zootechnico |."edcral ; Dr. B. II.

llu)o<icin-T, director da Escola Agrícola de Lavras, Minas; Dr. Viriato Ruiz, agioiiomo notável:
BvRJto nK pAKAMAPiAiABA, ecoriomlsta notável; Dr. Vom liiERiua. scientlsti de alto valor ; Dr. Adal-
BiFio CiFKA, distinctissimo engenheiro; Dr. Dias .Martws, director do Serviço de InspecçSo, Esta-
tística c Dcfcsi A>,-rlcolas, do .Ministeiio da Agricultura : Dr. Pedro Gordiluo Paes Leme, conhecido
e disctinio escriptor agrícola : Dr Josi; Soares Pereira Júnior, lOtavel zootcchnista ; Uoo Lbai^
director do Po^to Experimental de Avicultura cm Pinda : Dr. JoXo Voíobo, dcputad<5 federal, um
cultivador idiantadissimo de châ cm .Minas; Dr. Ai cites .Miranda, chefe do Serviço de Defesa Agrí-
cola, do Ministério da Agricultura ;Dr. .Xrthaud Bertiii.t, scienlísla de alio renome c director do
instituto .Agronómico de Campinas; Dr. Jc>J(o.Ml'Niz B. db .Aragão, medico, vctcrin.trio, inspector da
secçlo de defesa agrícola do Ministério da Agricultura; Dr. Lciz BeE.<(o oB .Miranda, industrial:
ÁMintu iiE QeEíR.jz, criador c zoolcchnista : C\hlos fJiBTzsai. distincto criador em Curilyba : Si-
<>iiHU?<oo Smugel, Estatística % Commercio : J. Wilson da Costa, um dos mais illuslrcs avicultores
brazlleiros e escriptor avícola de merecido renome : Dr. Eouari» Britto, medico lllusire c sabio
viticultor em Joazciro(Babia): IL PirmVttts, lente da Escola Luiz de Oueiroz.

Anno

.•Vssifrnatiira

Estranfieir'). .

Brazil

:>) iranois

I
:>*»)

KKDACÇÃO K (H-'l'l(:iN.\S

179 e 184, Rua do Hospício

Telephoue d. 1916 ED?ia-sc spccimeu a pem solicitar



CASA DE PLANTAS MEMCINAES
D E

J. MONTEIRO DA SILVA & C.

Grande deposito de plaiUas inedicinaps por atacado e a varejo, em pacotes do
!iu a 1.000 gramraas, tintura, alcoolatura e extractos fluidos, seiva de Jatobá,

de Muyraima, de Cangerana, chá Mineiro, chá Paulista, salsa de Pury, Raiz de

Buirre, etc.

A casa mais completa neste género, garantindo o máximo escrúpulo na colheita

das pl.uitas, levando cada pacote seu nome vulgar, technico, as propriedades thera-

peuticas e a dosagem.
A illustre classe medica pôde prescrever sem nenhum receio qualquer planta

medicinal da rica fLOR A. BRAZILEIR A., em natureza, em tintura,

alcoolatura e extracto-fluido ; as drogarias e pharmaeias podem fazer suas encora-

mendas para qualquer quantidade de plantas e, bi^m assim, os Srs. ex]K)rtadoras

que encontram em nossa casa um completo e variado sortimento de todas as plantas

medicinaes de mais voga na medicina e na industria.

O Rio de Janeiro resentia-se da falta de uma casa nestas condições, organizada

debaixo do todos os requisitos scientificos, dirigida por um profissional competente, o Sr.

Dr. J. R. Monteiro da Silva
que se dedicou ao estudo da I^L01Í,..V. Iír£A.ZlLli;iIS-:V. durante 20

annos.
As varias casas de hervas que por ahi se encontram não podem merecer a,

confiança da classe medica, nem da população culta, pois são conjurictos do feíi-

chismo, que lembram a feitiçaria africana em que os amuletos se confundem com
as hervas bolorentas e mal colhidas e cuidadas.

A nos.sa casa garante a procedência da planta.

RUA DE SÃO PEDRO K. 35
RIO DE JANEIRO

ENÉRGICO DESINFECTANTE
! vi'rdadeiro bactericida destinado a matar todo e

qualquer micróbio

ofallivel no tratameíito do gado-Cufa fadical da bicheiía

.\pprovado c licenciado pela Directoria GeraUde-
Saude Publica da ("apitai Federal

Prepraiio n kWu inilnstríal de

Von Klay & Comp.
RIO DE JANEIRO

Agentes para todo o Brasil

30, 41 e 43, lítin, Oeiiei-n,l Oa,nifii-a, 39, 41 e 43
Fornecido aos seus sócios pela Sociedade Nacional de Agricultura que goza de vantagens



VISITEM O POSTO AVÍCOLA DO EIO DE JAITEIEO

Estabelecimento de críaçiio de aves de puro sangue,

honrado com a visita dos Exmos. Srs. Marechal Presidente da Republica,

suas casas Civil e Militar, Ministro da Airricultura,

Ljenenii Prefeito, Dr. Chefe do í^olicia e mais altas autoridades

piiKMivDo pi:lo (;o\i:un() tkdkual

Cílaçâo especial do melhor sangue das grandes faças ORPINGÍON e PLYMOUTH

KEPROULVTOIíES IMPORTADOS DIRECTAMENTE

Ovos para incubação, trarantidos. tr')cando-se os claros

ROCK

RUA ER. MATTOS RODnlQUSS 36 2 40 (Rio Comprido)

DL'iK)sil;in:i: Casa Hortiihiiiia, Rua (Id Ouvidor, 7^

RIO DE JANEIRO

Fabrica Je lecijos Je arame e gaiolas

C. SILVEIRA k COMP.

Rua do Hospício, 171

" «ECIS^»''*''

A tela de arame fabricaiii (.-mu o h. h.i mi i _> roístc a (.lualcjucr

animal, c a sua dura(,"ãu c de mais de uma vida, nã(M>flcndo a<>s animacs,
como succudc oim o arame farpado, não deixa sahir nem um frango ou
mesmo pinto en)preg-ando-se a malha de 3 '

, c. ou a vle 5 c. e, assim.

não lia cerca mais barata e nem tão durável.

A Sxi' N" icional de .\írricultura tem vantagens especiacs para
atlender a"-

.
- de seus dignos s»tios.



MUTUALIDADE VITALÍCIA DOS E. D. DO BRAZIL

ÚNICA associação catholica de

pensões vitalícias existente no Bra-

zil, tendo como sócios fundadores

grande parte dos prelados brazi-

leiros.

Sob o regimen de caixa eco-

nómica com prestações mensaes

fixas de 3sí(000 para 15 annos e

5í$ÍO0O para 10 annos, a cujo ca-

pital, deduzida a percentagem de

despezas, se creditam os juros de

10°/o accumulados annualmente,

nos prazos respectivos distribuirá

aos sócios subsistentes a pensão

máxima de 1.200(^000 annuaes.

Os juros accumulados de exces-

sos, commissos, decadencias, multas

e capital dos sócios que ainda não
chegaram ao prazo das pensões

constituirã.0 o fundo, cujo rendi-

mento será rateado pelos pensio-

nistas existentes

.

E' a única associaçãs entre suas

congéneres que, alem do reem-

bolso POR MORTE, o GARANTE TAM-

BÉM EM VIDA DO MUTUÁRIO.

PRÉDIOS PARA DOMICÍLIOS
serão adquiridos para os sócios de
todas as categorias, que estiverem

no caso de contractar, de accôrdo

com a alinea a do art. 18 dos es-

tatutos sociaes.

Satisfeitas as condições regula-

mentares, mediante a prestações

mensaes de 22, 13^700, 11 ^000 e

o deposito de dez tostões por conto

de reis, para garantia dos juros do

primeiro mez, poderão os sócios

adquirir domicílios para moradia,

continuando com direito á pensão,

tudo de accôrdo com as posses de

cada um.
Todos os direitos serão deter-

minados pela data e ordem de

inscripção

.

Esse favor é utilissimo ás ciasses

medias e pobres, principalmente

aos operários, pois que a prestação

para amortização e juros do ca-

pital é INFERIOR AOS ALUGUEIS COM-

MUMMENTE EXIGIDOS EM NOSSAS CA-

PITÃES .

Peçam estatutos e prospectos á sede social

SI, ílTJuík. THCEOI^HEILO OTTOKTI, SI

Telephone n. 1612



BANCO ESPAfIOL DEL RIO DE LA PLATA
ISMtttbuleoido wiu &N*^0

Cu&i Matriz Biieiios Aiirs — Kocoiniiiisla, 200

Cipital sub>ciiptij $.m/i. i'io.ooo.ax).oo ou 131 . 1':ío:ooo$ooi>

a-.ilÍAkl « .' 711.031.580.00 ou 91 .ili i:40i$400
Fundo de reserva 25.408.482.37 ou 33.415:400$^»
Premi" i.T rccehtr .s' 300.000 acções,

011 • -cr^ incorp<jrado ao lundo
Jerc-crva 17.681.637.00 ou 23. i."ki:6i3§ooo

SUCCURSAES
l'"in líuou<»*-.ViroH — Agencia N. i — Pueyrredon 185, N. 2 —

Alniiranic P.r^wii 1.422. N. -^^
— Vicytcs 1.9:6 N. 4 — Cabilde 2.091, N, 5— Santa I e i .909, N. 6 — Cnrrienlcs 3.200, N. 7 — Entre Rios 785, N. 8

— Kivadavia 8.902, N. 9 — TriumvLraio8o2. N. 10 — Bernardo do Yripoyen

1.399, .\. II — Cw^eros 2.963, N. ia — Charcas 1-357, N. 13 — B<jlivar

399 y Bcl^'rano503.

P(n. I<eptii>li«.-:i .\.i-s'eiitinn. — .\dolpho Alsina, Bahia Blanca,

Balcarcc. Barii>lomé .Miire, BiaiíaJo, Carlos Casares, Conirordia, Cordoixi, Coronel
Suaruz. Dolores, Guaniini, La Plala, Lincoln, .Mar dcl F'lata, .Mendoz.:, Mcrtedcs,
.Mercedes Pr-ovincia de San Luis ), Nuevc de [iilio, PcrL'aniinu", i\'hii;i|o, Kafaela,

Kivadavia, Kosario de Santa Fé, Salta, Salliquelo, Santiago dei lístero, San
Luiz, San Juan, San Nicolas, San Pedro, San Kalael, Santa Fé, Três Arroyos,
Tucuman e \'illaguy.

Xu, Kepublicti, Orientul fio Ufusruay— Saccursal: Montevideo
Agencia .\. i —Avenida 18 de J.ulio 550, N. 2 —.Vvenida General Rondeau 278.

?í« I<ei>iii>lii*ii <!«»« K. XJ . do Urazil — Rio de Janeiro : Rua
da Alfandega, esquina da Primeiro de .Março.

Na. Kuroitii — Pariz, Génova, Londres, .Madrid, Barcelona, Ham-
burgo <i \'igo

Corresfv .ndrnte<; directos na Eu ro|\i, ..\sia. Africa, .\nienca do Norte e do
Sul, etc. E.xpjJj cartas de credito, letras de cambio o transferencia-! pel<i cabo,
compra e tenda de liiulos e valores coti.saveis nas praças comraerciaes.

CobraHv.is do coup >ns c dividendos. Administração de propriev.lade.s . Re-
cebem valore< e ti 111 >-i em custodia. Descontos e cobrança de notas promissórias
c letras. ReceKm-se Jep<Ksitos ate novo aviso nxs condiç<'>es seguintes : .\|}0N.\— Em conta corrente, i «/o ; a 60 dias 2 '/i •/„ ; a 90 dias 3 '/j «/o ; a seis mezes
4 "/o : ao mezes 4 •/, % ; c ao anoo 5 '/j »/«. Depósitos a premio com cadernetas
depois de 6j dias 4 "/o, COBK.V — Em conta corrente descontos geiaes e admi-
nistração de propried.ules convencionalmente. Rio, de Janeiro, 2 de janeiro
de 1911. — O^ gerentes : Artm» fíilhjt>. Jiaquim ./.i Cosia Ramalho Odig^o.

21. RUA DA ALI-.\M)KGA. 21



CASA FUCHS
RUA S. BENTO N. 83 S. PAULO Caixa n, W»

TEijEon.^as/!rns^A.s ftjs::ibxjs

fabricação ingleza de su-

perior qualidade para

Toldos e Barracas. /ri

ENCERADOS

s Terreiros, Carroças, Batelões, llaterias expostas ao leoipo,

Barracas
e Artigos para Explorações, Trabalhos

de Engenharia, e Caça. Camas, Moveis

de campo leves e portatois.

ARREIOS PARA
MONTARIA

Sslliis iMlezeí!, Fraiicezef!,

ARREIOS
PARA CARRUAGEM

Arreios para 1, 2 e 4 aiiiiiiaes, Trolys, eíc.

Peçam preços e desenhos



DENTISTA
Gabinete com todos os apparolho:* clPctiko~, os mais modernos e ai)OiTúi(;uailoi

— Rigorosa di-íinfi>c<;ilo em toiios os íerios, oois gabinetes de operações; n&o ha

<leiiioiM MOS trabalhos.

Culloca (Jciitcs com ou sem cliapa, cm '2\ horas.

Gmccrtos de dentaduras cm cinco lioras. Trabalhos garantidos, a preços

r.i/.i.nii<. l"*n.;i!niu!nt<> oiit i>r«!-*t:ii;õ<«H. S(;c>;io especial de sorvii,-o .1

diiih" lii", iini»'«» IH» i<i«> (Io J iiiifiro Com todo o material portátil: ca-

deira de operações, motor dentário e iiin.i completa caixa de instrumentos, em
cinco minutos trm o cIilmUc um gabinoie dentário em casa, com toda a comm<>-

didadc. l»eçaiii iulonii(i<,>óeH. Serviço em automóvel da casa.

Consultas todos os dias, das 7 da manliã ás 9 da noite. Domingos, ató ás

2 lioras da tarde.

TKLEPIIONF. l.í)lõ

4:4, Rua Sete de Setembro, 44:
Esquina da rua da Quitanda

^'1CT^M; ijVsi^âkVDi-;]] et o.

BDA 1 DE MARÇO, 112 E 114 RDA JOSÉ EOSIFACIO, 18

RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

SLSCTnICirAEZ ! stock de motores e material eléctrico de

BROWN, BOVERI ^.^ C.

uct:re: s :al:2Iâas a vafdr— installaíões agaz
P03HS de Ruston, ProctJr & C, Ltd., Inglatei^ra.

TRILHOS, V.' A CONSTES para canna, café e aterro, da
Bahnindustrie A. O. Allenianha.

LOCOtlOTIVAS para passageiros e cargas, de J. A. MAFFEI.

MACHINAS para ASOUOAR de Geoi-ge Fletcher &C., Ltd.

FABRICAS de FIACÀO e TSC2LAGEM. Tendo montado grande
numero de fabricas, encarregaino-nos de apresentar plantas

e orçamentos para fabricas completas-

ANILINAS e ER00A5: deposita de anilinas da A. G. fiir Anilin
Fabrikation de Barlin.



BROMBERG & C.
RIO DE JANEIRO - Avenida Rio Branco ns. 9 e 11

ESCRIPTORIO DE ENdENHAEIA DA UNIÃO DOS FABRICANTES

IIaiiilbiii*g-o Porto A.le^x'&

IBueuos Ayi-es Rio Gi-aiicle tio Sul
São I?a.wlo Pelotas

TELEPHONE N. 3642 eAIXA-POSTAL N. 1367.

Fornecem INSTALLAÇÕES completas de:

Usinas eléctricas, hydro-electricas, centraes telephanicas ; FABRICAS de
pape ,

phosphoros, gelo, calçado, cerveja, velas, etc.

Toda qualidade de construcçõcs em ferro.

ORÇAMENTOS c PROJECTOS a pedido.

Mantém ENGENHEIROS ESPECIALISTAS para os estudos necessários e
para a execução das installações.

Tem sempre em deposito grande «stock » de materiaes eléctrico e mecânico,

dynamos, motores, locomoveis, etc.

serranas
No armazém. Avenida Rio Branco n. ii, exposição de machinas modernas para

ias, officinas mecânicas e lavoura.

UA EVOLUÇÃO
AGRÍCOLA"

Revista Mensal de Agricultura, Industria e Commercio

NOTES AGRICOLES ET . ÉCONOMIQUES

Assipatiira annil - BRASIL - 12$000 - União Postal -20 frs.

Director: Georges Lion

Director Technico: Dr, Gtístavo D Utra

Redacção : Rua José Bonifácio n. 30

SÃO PAULO - BRAZIL
CAIXA POSTAL N. 425



ÍIAS GABCIA & C.

39, 41 e 43, RUA GENERAL CAMARÁ, 39, 41 ^ 43

Impnrl.ndorcs em grande escala de louça^i de forro, (crra(;(.>ns, Untas, olcoi, cimento

,

caii' ' ' o de cbumtio p.ira ai{ua e gaz, tclhai> zincadas, .irniTie brpado c liso, drot;a« par.t
iDdi i.il p.ira Cbtradas de forro, arados c nials anitos para luvouca o carbureto para

DEPÓSITOS
Rua Clapp n. 10, cães Pharoux n. S, rua da Gamboa 21, 23,

25 s 33 2 rua dos Ber.sdictiTícs n. 19

ESPECIALISTAS EM MATERIAL PARA CANAUZAÇÃO DE A&UA

SEFOSITÃBIOS DOS SEGUINTES FBODUCTOS COl^ECIDOS

"F*eti'iol" ai*»euiow<lo, <> iiiollioi- cui-i*u,i>a.tocitlu.

Formicida Americana
Ferros de engommar
Formicida Pestana (purificado)

Dito Capanemn
Dito Paschoal
Oxilho marca "Estrella"
itaiolliia Vori-Klay

Dynamite "Eslygia"
KÍixuda •nadianle"
Cimento "Jnpiler"
fonlas de Paris
Kiixada "Raio"
Arame "Radiante"
Aramo "Agricultum'

Exportadores e eommttsarioi de café e maii generot do paii, garantem as oelli^rei

contas de venda, cnjoi liqaidoí ião pagos immediatamentt.

A iios&i liriiui foi |inini:ul:i com incd.illin

do ouro na Ex|)o>i(;rin de S. \.\\h (K. l!. dii Americ;i) piílas excelleiílcs

qiialid;iiies tii; caU' recebido

dtí sciLs cominilleiíles <|iit' ex|Miz<,'r:im

RIO DE JANEIRO
AraJt) Reversível, Destcrradores, Arado Americano.



HOPKINS, CAUSER & HOPKINS
Importadores de gado e aves de raça

05, Rua Theophilo Otloni

Rio da Janeiro

íi. Av. Carneiro Felippe

S. João d'El-Reij, E. de Minas

CASA MATRIZ

Ubícos flepositarios te afaniates CHOCADEIRAS E CBIADEIEAS

As macliiiias pe meltiores resnltaflos teBi âailo aos surs, avicnltores, conforme

proya o segnjte lioDroso attestaflo:

Juiz de Fora, 25 de Julho de 191 2.

Ili.ms. Snrs. IIopkins, Causer & IIoPKt\s, Rio de Janeiro

Amigos e senhores

Espontaneamente apresso-me em dar-vos conta do surprehendente resultado obtido

com a chocadeira ALFA PINTO que comprei de VV. SS.
Desconliecia completamente o aystema e funccionamento da machina e, com as sim-

ples informações recebidas por carta, armei -a e em seguida a puz fuuccionando com 70
OYOS communs comprados no mercado. Não fiz selecção nos ovos porque estava con-
vencido que a minha inexperiência causaria inevitavelmente um resultado negativo.

Nos primeiro, segundo e terceiro dias a temperatura manteve-se com pequenas
oscillações. Do quinto ao decimo dia porém não sei si devido ao desenvolvimento do
gérmen, teve oscillações sensíveis de 102 a 108 gráos. Isto veio augmentar ainda a
minha desconfiança, ao ponto de não resistir á curiosidade e quebrar um ovo; pude
então com satisfeçâo vêr o pinto já em formação muito adiantada. Decorridos os inva-

riáveis 21 dias deu-se a eclosão e, como já vos communiquei, o resultado foi além da
e.xpectativa, attendendo-se á má qualidade dos ovos e á minha inexperiência, pois dos

70 o^•os saliiram 71 % e que estão todos vivos, sem ter doenças de espécie alguma. Uma
g-rande vantigem da machina é tornar os pintos mansos, não dando trabalho para se

ildar com tiles em removel-os.

Para melhor attestar o que digo poderei remetter á consignação os pintos que já

estão completamente empennados, com um mez de idade

.

Estou convencido que é indispensável a Criadeira, pois ella encarregou-se da
criação dos pintos, sem que até hoje nenhum morresse, apezar do rigoroso inverno
1-1 ue atravessamos.

Sem mais, subscrevo-rae.

De VV. SS., Amg. Cro. Obgdo.

ARISTARCHO PAES LEME.



Casa l\Hj)jcial de ftoi^ti^fultui^à

77, RUA. DO OUVIDOR, 77
RIO DE jam;ir()

O
s

ii

••5

Orande sortimento de sementes novas

de hortaliças, de flores, de plantas para agricuiura, eto.

GRANDE SORTÍMENTO DE FERRAGENS UTE^'S'yf^S E OBJECTOS

PARA TODGS OS MlSfERí-S DE imWxJk
Oalolas, aUmento para pássaros, pó da Pérsia e chá da Tndia (Ram LhIs)

GRANDE OFFICLU DE TPIBALHCS EM FLORES NATURAES

Ce-«tf\«, i*aiii<>H o ^fMi:iIii:t-)
feititH com npiirtKlo ;:r<>»<l.<>, piir:t <-ii'>;i mkmi tox, l>itiloA,

<lo t>i*mninMi» íi<;«"»«'-i pui-it iii<>-.:f4 ili* .i:tiiLiii-,

Deposito de ovos do Posto Avicola do Rio de Janeiro

GHAGARAS DE CULTURA DE PLANTAS

P.ua Haddock Lobo, 223 íDepcsito gsral e cultura de paixeiras)

Pus Barão ds Fstrcocl;:, 43 ÍOrchiísas e phr.tss flr.ao)

Rua Santa Alexandrina n. 134 (Cultura ds arvores fructiferas

e roseiras)

GULTURA DE FLORES

I^ETII^O I=»EXJ?J,01P0"LTS

Deposito peral de plantas — Ru« llnJJock LoN \ II.LA ÍTALA

EirKfrf'ir, (^ARNriRo Li;A<> «ív C.



MAECA TOURO MAECA TOURO

1^

O

T
O
TJ

O

O único sal que se emprega com grandes resultados-

tanto na salg-a, de cai-nes, COmO na eng-oi-da, sa,clia.

do s-a,do, c O sal muito limpo, claro e secco, Norte le-

gitimo, de indiscutível superioridade.

A certeza absoluta da nossa affirmação está attestada

pela incondicional preferencia de consumo que lhe dão os-

maiores criadores de todos os Estados do Brazil, principal-

mente os do Sul, S. Paulo, Rio c Minas Geraes. A. ex-

periência de longos annos de lirocinio que temos deste

commercio nos dá a convicção plena de que é este o melhor

sal que vem ao mercado.

Para garantir a sua authenlicidadc, evitando contra-

faeções pi-ejudiciaes de sal inferior, prevenimos os

Srs. consumidores de que os acondicionamentos, quer sejam

de algodão ou aniagem, deverão ter a marca touiío,
não nos responsabilizando pela qualidade do sal em saccos

ou bruacas que não tenham estampado o desenho de um

touro

.

Cliamamos a altenção dos Srs. Negociantes, Fazendeiros

e Criadores para ciue, sempre que tenham de fazer sorti-

mento do artigo, procurem assegurar-sc da legitimidade da

sal superior, exigindo que toda a saccaria tenha a marca

TOXJKO.

A' mW\ NAS PBINCIPft[S CASAS COMMÍflClAÍS

D[ TODOS OS [STADOS 00 BRAZIL



mm wmHMW
ESTAliELLi.lMENTO MODELO DE AVICLLTURA

PREMIADO PELO GOVERNO FEDERAL

PROPRIETÁRIO GERENTE

Dr. M. V. Cilmon Vianna Leo. L. Furness

Criaçio e reproducçáo das melhores

ragas de Gallinhas. Perus Ame-

ricanos. Patos de Pekia, Faisões

e outras aves.

Couvoir para mais de looo ovos, producçáo

constanie de 300 a 500 pintos mensacs, de

abril a dezembro.

Grande stock de rcproductores dos melhores

criadores inglezcs, alguns premiados nas ex-

posições inçlezas.

Stock de centenas de frangos das melhores ra-

ças c de varias idades a disposição dos Srs. criadores.

Pinios com um dia de nascidos, melhor época para se preparar a criaçSo, pois

sio cnados nos lotrares cm que teem de reproduzir; industria nova entre

nús estabelecida pela Ascurra Bassc-Cour.

Brevemente a inauguração da Escola Pratica de Avicultura.

A Ascurra Bas.sc-Cx)ur dirig^ida por um hábil e conhecido veterinário íng-lez está

nas cond^Ois de servir a sua numerosa clientela melhor do que qual-

quer outra cisa congCDere entre nús.

lACEIPA CO A$CUBBA>55
AGUAS FÉRREAS



CULTIVADORES ESPECÍAES PARA CANNA

i\. Q, com 6 discop, altura da bolea 46 polleo-adas, da fabrica fíeere cf Mayisure

C. Molinc, F« — Únicos representantes no Brazil : HERM. STOLTZ & C. — Rio de
Janeiío, São Paulo, Pernambuco e Maceió.

ESTABELECIMENTO AVÍCOLA
O primeiro no Oeste de Minas

Actualmente possue as seguintes raças de gallinhas:

Plymouth Roch (carijós)

Wyahdotte branco, Wyandotte perdiz

Wyandotte prateado

Orpington amarello, Orpington branco

Langshan preta (com reflexos verdes) linda

gallinha e excellente poedeira

Conchinchina perdiz, Conchinchina amarella

Henrique: galvâo
E F. Oeste de Miaas

Trata-se com António Olympio O estabelecimento pôde ser visitado



-A.I?,E13SrS &c o.
Rio de Janeiro— Avenida CÀ-ntral ii. 20

Olllciítux <*iii .1 iiikI iiili;V'

Ajt;'OilíMrt>!4 «.'III J^. .Ioíii> ai" l''.l-|{c;v' o <. ':» iii i><»-<

'IVni somprc em deitosilo finiide vanViliule de tuacliiiias c iirlii^Oí

jtaia a L.WOUKA e a I.NDISTIUA, como scjarn:

Machinismos completos para bt-neficiamento. torrefacçáo e moagem do café ;

machmismos completos para a cultura c heneficiamcnto do arroz ; machinismos

completos para a cultura e beiícficiamciuo liu milho; m<jendas para canna, mo-
vidas a motor, animal ou á mão ; turbinas para assucar, tachas, alambiques, etc.

;

machinismos completos para tabricavão do farinha ; machinas para picar fumo,

tijrradorcs para fimio, etc. ; machinismos completos para serrarias, carpintarias,

marcenarias, etc. ; machinismos completos para ferrarias c olFiciuas mecânicas,

funilarias, etc. ; trilhos, vaffonetes, gyradores c todo o material para vias férreas

;

cimento marca " Águia Universal», metal deployé e todo o material para con-

strucçáo de cmionto armado , bombas, burnnhos, beliciros, pulsonieiros, canos

de ferro galvanizado, conne.\')es e todo o material necessário ao abastecimento

de agua; guinchos, talhas patente, guindastes, etc; óleos, gra.xas, estopas,

etc.

Catalcgcs e informaçõss a qusm ccnsultar, citando seta

EEVISTA

ARENS & C.
Rio de Janeiro— Avenitla Central n. 20

Onifiiiji»! em .Tnii«liiil>>'

Agfcnciaa em S. Jnitn tPfc^l-Koy e Cimipos

Ti'm sempre cm depo-;iln {írainie variedade. (I<! INSTIU."MENTOS
AORAIUOS, como sejam:

Arados de um ou mais discos, reversiveis e fixos, arados de uma ou mais

aivecas, reversíveis c fixos, arados sulcadores. bico de pato e outros typos para

canna, milho, etc. ; cultivadores de discos c de dentes ; capinadores de discos c

de dentes ;
grades de discos e de dentes lixos ou moveis ;

quebradoros de torrões,

de anneis lisos e dentados ; semeadores para algodão, milho, feij.lo, etc. ; arran-

cadores de batatas, automóveis agrícolas, etc.

Catalcgcs e infcrmações a quem consulta:, citando ssta REVISTA



HAO HA MAIS FORMIGAS ! !

!

FORMICIDA AMERICANA
Producto de incontestável superioridade e único que extingue os formig-ueiros.

Os optinvs resultados já obtidos autorizam-nos a g-arantir a óptima qualidade

deste prepaiM o, cim o conipromissD de restituir a importância aos consumidores

que por\cntui.. mo obtenham o resultado desejado.

Ex ( iiicçâ/O x*a.i>icla, e eonrplota dos fox-iixig-ueirosl

Nos rótulos que acompanham cada lata acha-se indicado o modo como deve

ser feita a applicação.

Preparado na fabrica industrial de

Von-Klay & Comp.
RIO DE JANEIRO

Agentes pai-fv todo o Bx-azil

Dias Garcia & C.

39, 41, E 43 RUA GENERAL CAIARA, 39, 41 E 43

A' venda na Sociedade Nacional de Agricultura, que g-osa de vantagens especiaes

e recebe pedidos directos dos seus consócios.

í PRÍlÇmSE ET IIÍLIENIE POOB LlíRiE DO

"

SOCIEDADE ANONYMA
CAPITAL: Francos 25.000.000

Reserva : Francos 6.250.000

SEDE SOCIAL: PARIS

SUGCURSAES: S. Kuilo, Rio de Jciiieiro e Santos

Agencias : Ribeirão Preto, Botucatii, S. Carlos, Espirito Santo do Pinhal, Mococa,

S. José do Rio Pardo e Curityba
Endereço teleg-mpliico : SUDAMERIS

OPER.^.çOeS OO I5A.IVCO

CONTAS CORRENTES - DESCONTOS - ANTECIPAÇÕES

Emissãs de Letras por Diiilioiro a \ ?
"^'^^^^ " ^°í'

Premio e Depósitos a Prazo Fi-xo
f 1^9 » » G° ,

CoQlas coi-iMíiites HniHsulas até IO:0«tíTsOOO aos jui-us
tle -4"/. ao auiio. coiitailos seiiie*t j-aliiieuti;

Cobrança de Títulos sem c com documentos. 1 Abertura de deditos simples c ducumcntados.
Emissão de Cheques e Lettras s;o E.itrangciro. Leiras de Credito-Compra c \'enda de Titulos.

Pa,'.in.en os telegraphicos. I Custodia e Administração de Valores.

Serviço ospeelal de i-enicssas para Itália, IlespaiiEia e Poi-tiigal

Contas correntes em Moeda Estrangeira a 2 "
„

Agentes da Navigazione Gencrale Italiana, La \'eloce, LIoyd Italiano, Itália

S. PAULO RIO DE JANEIRO

Rua 15 de Novembro N. 31 Rua da Alfandega 11. 47
*" CAIXA POSTAL, 5o I CAI.XA POSTAL, 1.21 I



rACCINi ANTICiBBUNCDLOSA

DO

0/j '^Z' /

SERINGAS \í LSlOJOS

Esta vaccina ipplicada contra a Peste da Manqueira (carbúnculo synipto-

matico) durante o longo espço de i8 annos, nos Estados de Minas, Bahia,

Maranhão e Rio de Janeiro, produziu sempre os melhores resultados, fazendo

baixar o numero dos animacs atacados de 35% a i °.'o. Estes resultados tecm

sido attestados por numerosos criadores das zonas atacadas pela Peste
;
podendo-

se calcular o beneficio auferido, no espaço de 18 annos, pela industria pecuária

lo Brasil com o emprego dessa vaccina, em cerca de 16 mil contos de réis.

Convidamos, pois, todos os criadores que queiram premunir os seus reba-

nhos contra as devastações da Pes ri; DA Manqueira, a usarem da Vue<-iiUL

.'\.iiti-cui*i>iiuuiil«>«4n. do Dr. Lacerda.

Temos à venda, ao preço excepcional de 2$ooo o « Thiiirpil », o melhor

«pecifico conhecido contra a diarrhca«dos bezerros.

Km nossa casa é sempre encontrado variado sortimento de instrumentfjs

de cirurgia c apparclhos pra hospitaes ; escarradciras hygienicas, privilegiadas,

e mais artigos de culilaria, óptica, ctc.



DESNATADEIRA TUBULAR

A UNIGA QUE DESASSOMBRADAMENTE OFFEREGE A PLENA

GARANTIA DE SER A MAIS SIMPLES, RENDOSA,

EG0N0MI6A E DURÁVEL

SIMPLES, porque só tem UMA ÚNICA PEÇA «TUBULAR». Não tem os

numerosos polarisadores (pratos), cujo systema é antiquado. A esta simplicidade

dcve-se a vantagem de poder armal-a cm menos de três miiiuto<.

R.E1VDOSA.:— Em todas as experiências a que a «TUBULAR» tem sido

submettida em confronto cora outras macliinas o resultado de rendimento tem

sido SEMPRE muito maior que as suas competidoras.

O fazendeiro ou industrial devo ter sempre em mente que uma pequena par-

ticiíla de manteiga perdida diariamente representa ao fim do anno bastante di-

iih 'iro !. ..

EOOIVOMICA. E I>URA-A^EIj, porque n5o tendo peças inte-

riiire em sua peça giratória e por não girar sobre um eixo excêntrico em ura

centro i!e gravidade as suas engrenagens nao estão sujeitas a gastar-se.

A "TUBULAR" é garantida ura todos os seus detalhes, 15 a 16.000 rotações

pur minuto.

Tem sempre era stock tudo que se destina á industria de laciicinios.

Fesce-se iratis-- Catalops e opientos para paesper macMaisiiios

para iatória ie lactMÉs

Em stock todos os psrtsncss para essa industria

ÚNICOS IMPORTADORES

Schlobach & C.
Endereço tsle^raphico «Schlobach»

52, RUA DE S. PEDRO, 52



.A.I?,EIsrS &c o.
Rio de Janeiro— Avenida Central n. 20

O.VS.V KILI.VL lOI S. l»ATJLO

<>nieina.H ont JTuntliiLliy

Ajfeiioins oiii S. «Totlo cI"R;I-Ho>' e Oa,ni|>ui«

Têm sempre cm deposito todo o material concernente á Indus-

tria de Lacticínios, como sejam .

A afamada desnatadeira • Patente Kvudsev», modelo de 190S, a

u:iica que se equilibra automaticamente c que pela sua simplicidade,

robustez, rendimento c ctlicicncia obteve o Grande Premio na Expo-
sição Franco-Biit;\nnica de Londres, em 1908;

Batedeiras d? todos os sysiemas
;

Salg^doiras dos mais modernos modelos
;

PaMcMiizadores pira leite e creme
;

Rcsf;iadorcs para leite e creme
\

Apparelhos ue prova, como thermometros, lactometros, acidime-
tros, cic.

;

Vasilhame de aço estanhado para deposito, medição e transporte

do leito ou do creme ;

l^tas de aço estanhado em uma só peça, sem costuras, as mais
hygienicas, as mais solidas c as mais duráveis

;

Colorantcs para manteiga e queijo, feitos de substancias exclusi-

vamente VECETAES, não contcndo cores de anilina, tão prejudiciaes á

saúde

;

.MaCHINAS de GELO E INSTALLAÇOES FRIGORIFICAS dOS mais mO-
dernos e aperfeiçoados systemas.

Catálogos, informaçcss, etc, a'qu2m consultar, citando ssta

«o Fazendeiro»
Revista Mensal de Agricultura, Industria

e Commercio

DiRECTon: DR. LOURENÇO GRANATO

A.««ie-naturn niiiiiinl v;c>»000

Cnixn Pomtsk.1, ZiUZi !S.\o l»AULO



VictorUslaender& C.

RUA r m MAKÇO 112 E 114 RUA JOSÉ BONIFÁCIO 18

RIO DE JANEIRO SAO PAULO

Engenheiros, Electricistas, Importadores

MACHINAS PARA MANTEIGA

A desnatadeira da época "SVEA"

MODELO lOU

snaiaoeiras

Salgadeiras

Pasleurisadores

Preosas para qoeijos

ete.

Latas para Iraii^porla

k\k màík

Appardlios "Cerkr"

para provas ilc kile

Laciomelros

Tlicrmoiiielros

etc.

Machinas para serrarias: grande deposito de serras cir-

culares, serras de fita, topias, machinas de apparelhar, etc,

Polias, eixos, mancaes, correias inglezas de sola.



ARENS &: C.
Rio de Janeiro — Avenida Central n. 20

OA.SA I-^ILI.VL KM S. l>yVlTIjO
OIIÍ<-Íll!lM «Mil .1 lllKliltU^-

A.^eucio.8 em !*>. .JoiVo <r lOI-lfc^v o Cumpo*

Têm sífn|)re em kp\\a iiiolores de lodos os syslemas

laradLWOURAeLWfRIA.asalier:

Machinas a vapor fixas, semi-fixas ou locomoveis, dos afamados fabricantes

Marshall Sons & C, da Inglaterra ;

.Motores a gaz pobre, gaz commiim, kerozcne, gazolina, ctc, da acreditada
fabrica mgleza « Tlie National Gaz Knginc C. »;

Rodas de agua. mieiramcote de ferro galvanizado ou ferragens para con-
sirucçQo de rodas de madeira;

Turbmas hydrauiicas, horizontaes e veriicaes dos mais reputados fabricantes;

M.ineios para animaes, dos typos mais modernos

;

.Moiníios de vento aperfeiçoados para movimento de bombas e pequenas ma-
chinas agrícolas;

Motores eléctricos e dynamos da conceituada fabrica «Conz», bem como
todo o material para installaçúos eléctricas de força e luz.

Catálogos, informações, etc. a quem consultar, citando esta
REVISTA.

FORMICIDA MERINO
E

SULFURETO DE CAEBOITIO PUEO

o mais eiiL'r^'ic

»

e |Muleniso deslriii-

(!or lias fnmii-jas.

Fabricação esme-

rada e [Htr [tiocessos

mo Icrno-; om appa-

reilio-; inti-iramfiili'

iiovds.

ir.:cntra-se

nss

prir.cipaea essas

desta cidadã

FORMICIDA
MERINO

URAÇAS * tSTE
tSPLEKOlOO PREPA-
RADO AS MINHAS
COUI'[IT«S AUGMEII-
TAM COMO POR
<. EMCAUTO •>

MtKINO & C.

Praia du Toil

dr lolMiítim 4'i c t '

>M»t a o,.!,.. |«i

< >s Srs . Livra-

tioies j)0(lerão fazer

as suas requisições

lie nossa marca á

« Sociedade Nacio-

nal de.\griculliira»,

que lhes \end(;rá a

lala de qiialro litros

a .15800.

PrsDiiaila com nedaUí

de mi u Eiposiçao Ii-

terDaclODil ile 1909

.xii :i{ I "NO .V < •.

Fcrr.ecedcrss da Cccisdads Ka:i:r.al ds Agricultura

Escrií.lorio. lU A 1)0 Ol VIIMIH, IGil

RIO Dlí J.\Ni:iRU



La Hacienda

j>EVISTA mensal illuscrada sobre agricul*

lura creação de gado e industrias ruraes.

Editada em portuguez em Bufialo, N Y., E.

U. A., para o beneficio dos Snrs. Agricultores,

Commerciantes, Banqueiros e outras pessoas

amames do progresso. Assignacura afinual

I2$000 moeda brazileira. ou 4$0OO moeda

porlugueza Para mais informações dirija-se á

La Hacienda Company
Dept N BUFFALO, N. Y LU. A.



The Gourock Ropework Exporl Company Limiíed

ESTAUtlLliCIDA F.M 1736

Úrico: fabrirant:: da l:na ix?3rrr.3av=: T.ar:a •' 3IHUYRB'Õ",

usada pslao 3rs. fazendsircs ex er.csradcs para lavoura,

com 03 mah valicscs attsstados

Caixa do Correio, loBi

CODhiOS

:

» BIEZiaO »

Sth Edttiitn õ-l. B. C.

A. I.

EBí!rí;a leltíríinica; "SASSOLINO"

ThLEPIIONE N. 20^1 Barraca tjfo — v Ferro Carril»

Forii('( ctlor.^s de EXCKRADOS p:iia wa^onse R\RR\C\S para loilas

as i^uradaí ilo ferro. Confoccionamos encerados c lnrracas

de qualquer laiiunho

CABOS E CORDAS DE PRIMEIRA. QUALIDADE

Cairo, alcatroado, linho, merlim, corda de Nova Zelândia

para carne secca

Lona de linho de diversas qualidades para velas

Lona de algodáo de qualquer largura

Fi(js de veias de varia qualidades

pira cos?r saccos, velas e Innas

'IViiioH oiu <le|>OMÍtf> E^rCI^lí .VIM>« o líAItlíA» A-»
<Ie vm-lo<4 t niiiu iiltoH

119, Rua Primeiro de Março, 119
RIO DE jam;iko



FUNDIÇÃO indígena
Oi'a,iitle rixl>i-iea, ti© rniicliçã.o de fei*i*o e bi-oiize,

Sei-ralUeriíx iiiotlei-nn,, IMívcliiiiíts, Eseiilptui-a,, >Iotle-
laeão, r^iiiiclíçjxo cie l>i-oiize <l'ai-te, Placas

esmaltadas e ISepicag-em de limas

Louça Sanitária de ferro fundido esmaltado

Premiada em varias Exposi<;ões Na-
cionaes e Estrangeiras com 2 Diplomas
de. Honra, 4 Grandes Prémios, o Pri-

meiro premio da Prefeitura, 2 Diplo-

mas de Progresso, 7 medallias d'Ouro,
5 de Prata, 3 de Bronze e 2 Diplomas
de iMencão Honrosa.

HPRIMOR"
Um engenho completo

para beneficiar café em uma
só machina

N. 2 para 120 arrobas . , . 1:150S
N. 3 para 200 « ... 1:450S

Ti-aballxo de IO h.ox-as

Composta de: descascador, brunidor,
aspirador, ventilador e peneiras
para separar quatro qualidades.

Pfivilegiada por Pateote n, 5322

Esta machina tal qual apresentamos na gravura acima é a machina mais per-

feita e económica conhecida até hoje. E' uma verdadeira maravilha. Todas as pes-

soas que as possuem c aquellas que as têm visto trabalhar são unanimes em affir-

mar qiio nada ha nielhoi' no género. A' custa de muitas despezas e e.\periencias

conseguimos obter uma machina que, ella só, preenche os fii^ de um engenho de
beneficiar café complicado e custoso.

A machina n. 2 demanda 4 cavallos de força

A macliHia n.'3 demanda 6 cavallos de força

PEÇAJI o SOSSO CATALOGO DE
JIACHI.NAS PARA LAVOURA

FAE$ $c O,

150, RUA CAMERINO, 150

End Teleíír.- LABOR TELEPHONE N. 387

I^IO IDE J-A-lSrETRO



Hotel Avenida
1 1 iiiaidi' 1- mais iiii|Hirt:iiili> i|ti |!ra/.il. (i-(-ii|iaiH!i) (o loo i|iiarl"irriii

220 Q.TJJLI$.TOS
Elevatores e íeleptones electiicos eiii toíos os aEteres

MAGNIFICAS ACCOMMODAÇÕES

Salões para \isitas. leitura c haiKjuetes

1>1.VICIA IH-: S»$0<»0 I"AI{ A < I.MV

SOUZA, CABkAL c\- C.

Avenida Central, 15,9 a 162
roNTO ni; Ktnos os ho.ndks

\iK) D\í lANKIRO



Iii|'portàr(te para o^ criàdoi^e>'^ de ^àáo

PEESERVATIVO CONTRA A FEBRE APHTOSA

SALOXO
SAL ESPECIAL PARA GADO

preparado com o sal gemma lumgaro, puro, com addicionameiílo de

oxydo de ferro vermelho e pós de losiia em pequenas

|iercentagens, torna-se o SALOXO um artigo de alto interesse

para os criadores do gado bovino, lanígero ou cavallar,

devido ás suas valiosas qualidades dietéticas,

digestivas e purgativas.

Adoptado em muitos Postos Zooteclinicos Europeus

comprimido em blocos de 5 kilos

ALGUNS PARECERES DE IMPORTANTES CRIADORES
Fazenda do Lobo, Ponta Negra, 8 de maio de 1909.

Cumpre-me dizer-lhes que o SALO.VO de V. S. ú poderoso nutridor do gado que
o prefere ao sal commum; aiigmenla o leite, alúm de ser preservativo da febre
APHTOSA, conformo experiência feita por mim na epidemia actual. As rezes que delle
fizeram uso, antes e durante a epidemia, soffreram-na benignamente, sem cessar o
leite das vaccas paridas.

Estou certo que o gado sempre salitrado com o SALOXO de V. S. será preser-
vado da febre aputosa que, de ha annos a esta parte, tem dado consideráveis prejui-
zos.á industria pastoril.

Alfrido Ferreira de Mello,

Fazendeiro e criador.

Figueira, 10 de maio de 1909

Tenho o prazer de cummunicar-vos que o SALOXO applicado ao gado vaccum,
em minha fazenda, tem produzido excellente resultado.

Observo que devido a esse excellente tónico o meu gado está se nutrindo melhor
e apparenta melhor aspecto. Accresce que se pôde collocar os blocos de sal em qual-
quer logar, nos campos mesmo desabrigados das chuvas que se conservam sem se
dissolverem.

Francisco So-ares Gouvia

Para encommendas e mais informações com

R,ombauer & Comp.
n. 84. Rua Visconde de Inhaúma, n. 84

-RIO DE J*J^TSrEIR,0



ARVORES
Fructiferas e de

Ornamentaçáo

ARBDSTflá E FLORBí

ROSEIRAS
Mudas ílorestaes

E cm geral todos o^
;inigos rústicos de pleno ar

['ara a ornamentação dos par-

ques c jardins.

IVè o catalogo illuslrado, (LA)

,\

Barbiep & C.
ITlMSINTKIs !

N. 16, ROUTE DOLVET N. 16

Bon pour un
ABONNEMENT GBA TUI T

UE UN MOlS A

LA VIE AGRICOLE
et RURALE

EnoofBr ce bon aoec 50 c. en tímòres-poxte
pour ratfranchissement dcs 5 números

k J.-B. BAILLIÈRE & FILS. Éditeurs.

19, rue Hautcfeuille, Paris^íHH specimen GRATUIT



OBilBO UMA $c COIIP.

RUA IX) ROSÁRIO NS.
S5^ 58 E 2Ó

RIO DE JANEIRO

XJrS^ICOSi JDEfOSITJLIilOS s

Arame Farpado
GAUCHADA

Único que tem garantidos 500 ms.

e S50 ms.

Arame gauchada

Araie commum

Rolos de 12, 5 kilos

250 metros

Rolos de 26 kilos

180 metros

Rolos de 25 kilos
500 metros

Rolos de 40 kilos

320 metres

Por onde se vê que os rolos de arame GAUCHADA 12,5 kilos teem mais 70
melros que os de 20 kilos de arame commum, e os de 35 kilos GAUCHADA mais 18
que os de 40 kilos commum.

Insecticida e formicida, maravilhoso producto para

eliminar todos os insectos da terra,

inclusive a FORMIGA

SARNOL TRIPLE
o mais poderoso carrapaticitla alé hoje existente. Destruição

completa dos carrapatos

Preservativo da tristeza

Peçam catálogos de todos estes preparados



COALHO Py\RA LFITE
"MINERVA"

MARCA REGISTRADA

FABRICAÇÃO DINAMARQUEZA

—*«-

GARANTIMOS qiic OS bupcriorcs PREPARADOS DINAMARQUIiZES de CO-

ALHO marca "MINERVA" são cxlrahidos cxcliisivainetilc de co-

.ilhoinis de bezerros reccMi-nascidis e por um pnxcsso que permitte

.1 extracção aunpleia da sccicçAo activa da coallieiía, sem o u&j de

. igenle cliimico algum

.

GARANTIMOS que OS preparados de COALHO "MINERVA" sSo chimicainente

puros e livres de qvucsqcer substancias mKivas ou *0 i'iir->nr i»/l^

possam prejudicar a qualidade do queijo. Por isso,

OARANTIMOS quc O COALHO " MINERVA" é o mais durável, como lambem

GARANTIMOS a força cspaial c sonprc c^fual, o que torna eojnomico 3 seu uso e

evita surprezas dcsajjradiiveis aos íabricantcs.
,

(<i l^Aidos feitos l>or intermédio d3 SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA
g-isim Jc jl'itimfnto.

ÚNICOS í)i:positarios

Rua Thcopliilo Ottoni n. 52

RIO DE JANEIRO



Arados OLIYER
Prémios obtidos: 3E medalhas de ouro

Únicos Depositários para o Brazil

Hassenclever & C.
S. PAULO RIO DE JAKEIRO, caixa 457



^ CASA FLOHA
Schlick &; Comp.

RIO l>Ji: .JA.XJCIRO

6i, Rua (lo Ou\'idor, 6i

A L T O D A S E R R A PETRÓPOLIS (»iL'ARTEIRlO miM)

Estabelcfimoiito do

Floricultura e Horticultura

Rspeciali3ta3 em Ir.tIjilItU) arlUlicos e flor&j naturacs

Somente ii<»'\-n« «1<«

Hortaliças e Flores
Graiitlcá culiiiias ili.' Uoseiras, Craveiroi e outras plantas para jardins

Pó da Pérsia
I>í^'itimo

PARASITOL
(bcilruidor de lnsc'->os noaros)

Embira, Etiquetas, Mel de abollia, Ovos do gallinha de raça, ele.

Teleplione n. 1281

Endereço telegraphico Flora, Rio



REVOLUÇÃO NA AGRICULTUEA!
o IDEAL PARA TRANSPLANTAÇÕES I

UTILIDADE E ECONOMIA I

Vasos de papelão inteiriços "LOFGREN"
para qualquer plantação (café, eucalyptos, acácia e semelhantes)

SSf§ig-S

Ci^ Industria Papeis e Cartonagem
Successora de Sturlini, Matarazzo k C»

Inventores — Patente N. 5828

FABRICAS EM OSASCO-SALTO BE YTÚ E SÍO FABLO
ESCRIPTORIO

Telepbone N. 634 Caixa do Correio N. 893

Peçam prospectos, amostraS; catálogos e preços aos íMentores

VENDAS FEITAS DE JANEIRO ATÉ JULHO DE 1910, 3 MILHÕES DE VASOS! II

"Moléstias das Aves"
Pequeno manual illustrado de veterinária avittola

POR

AUTOR DO

"O AVICULTOR PRATICO"

MMw pela Secretaria k ApicÉiira t São PânIo

Livro Htil e iMíspensavel a iodo avicultor

Pelo correio Es. 2$500

Pedidos acompanhados da importância ao Autor

Caixa postal n. 91

Campinas — Estado de São Paulo



ESTATino

CAlTrULU 11

DOS SÓCIOS

Art. 8.* A Sociedade admitte as scgruintcs catcírorias de s/k:íos :

Sócios clTbctivoH, corrospoiíjcnto, honoraritjs, beneméritos e associados.

§ I ."Serto sijcios eiloctivos todis as pessoas residentes no pftiz que forem devida-
mente propostas e contribui ivin com i jóia de 15$ e a annuidadc de 2()t}^xo.

S j.° Serão M)cios correspf)ndeiites as pessàas ou a.Nsociai;ÍKS, com residência ou
sede no estrantíeiro, que forem escolhidas pela Directoria, em reconhecimento dos seus
méritos e dos sei '. lyiis que possam ou queiram prestar á Sociedade.

í 3.* Serãii ~ 1CÍ1.S honoiari(js e beneméritos as pessoas que, por sua dedicação e
relevantes serMç s, se teiiliam tornado Ixínemeritos a lavoura.

S 4.* Serio a>^i «ciados as corporaçOcs de caracter ofTiciale as associaç<'ies agricola*
tiliadas ou a)nl'cderada> que contribuírem com a jóia de 30$ e a annuidade de .soíooo

S 5.° Os socíds elTectivos e os assíxáados p<xier5o se reunir nas condii,-Oes que fo-

rem preceituadas no rcí^ulamento, nâo devendo, porém, a contribui(;ão fixada para esse
tim ser inferior a dez (ii>) annuidades.

An. <.)." Os associados deverão declarar o seu desejo de comparticipar dos traba-
lhos da Siiciedade. Os demais socios deverSo ser propostos por indicação de qualquer
sixrio e a apresent.içAo de dois membros da Directoria e ser acceitos por unanimidade.

.\rt. 10. Os socios, qualquer que seja a calcíjoria, poderio assistir a todas as reu-
niíJes sociaes, discutindo e propondo o que julgarem conveniente ; terSo direito a todas
as publicações da Sociedade ea todos os serviços que a mesma estiver habilitada a pres-
tar, independentemente de qualquer contribuição especial.

ji I.- (Js associados, por .seu caracter de conectividade, terão preferencia para os
referidos serviços e receberão das publicações da Sociedade o maior numero de exem-
plarei, de que esU puder dispor.

S 2.° O direito de votar e ser votado é extensivo a todos os socios ; é limitado,
porém, para os associados e socios correspondentes, os quaes nâo poderão receber vo-
tos para os cargcjs de .idministraçáo.

.^
3.* Oi socios perderão somente seus direitos em virtude de espontânea renuncia

ou quando aa.ssembléa peral resolver a sua exclusão por proposta da Directoria.

RHGlíLAMEi\TO

CAPITULO VI

DOS SOCIOS

Art. 18 A Sociedade prestará seus serviços de preferencia aos SOCIOS e a.ssociados

auando estiverem quites com ella.

An. lí). A j< lia deverá ser paga dentro dos primeiros três mezes após a sua
acceitação.

.Art. 30. As annuidades poderão ser pagas por prestações «emestraes.

.An. 31. Os síkíos e os associados se poderão remir mediante o (tairamento das
quaiiti.is de íí»"? e 5'»i$, respectivamente, feito de uma só vez e independente da jóia,

jiii; j'\ir.iii p.i::.ir em qualquer ciso.

.\it. ;j. Os socios e associados n.lo poderão votar, nem receber o diploma, sem
terem pago a respectiva jóia

í I .* O sócio que tiver pago a jóia e uma annuidade poderá remir-se mediante a

apre^eniaçâo de 20 socios, desde que estes tenham egiialmente satisfeito aquellas contri-

buições.

4 3." Para esso efTeito o sócio deverá requerer á Directoria, provando seus direitos

nos termos Ok mrrn.ipho anterior.

.5 3.* St umdos beneméritos os socios que fizerem donativos á Sociedade
a partir da q um conto déreis.

.\rt. 23. Para que os socios atrazados de duijs annuid.idcs ; considerados
rcsiirmfnrios. no»; termos dos Estatutos, é prccLso que suas a i

^ lhes tenham
-1 'ipto, até três mezes antes, cabcndo-lhes aind-i assim o recurso
p..: . 'f e para a assemblca geral.



95, RUA THEOPHÍLO OTTONI, 95

Rio de Janeiro

Vasilhame, deposito, latas, desna-

tadeiras, batedeiras, salgadeiras,

pasteurizadores, resfriadores, etc.

11. AV. CARNEÍRC FELIPPE. 11

São João il'El-Rey

Laclometros, thermometros, vidros

espátulas, baldes, preservativos, co-

lorau tes, coalho, óleos, etc. etc.

Importadores deGado deRaça

UNIGOS DEPOSITÁRIOS

DO

COALHO DO REINO

MARCA

(úACABIOIDAI^ PRENSA
larallivel contra

os Carrapatos e Bernes

O melhor que

tem vindo ao mercado brazileiro

Chocadeiras e Criadeiras "ALFA PIUTO"

Artigos para Fazendeiros, Instrumentos para Veterinários, Remédios
para as moléstias de Aves e Gado
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