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Vadli8 OAPI\'101\ di 11101"/-I'IlM, (111'11h'III'1I 11 /-\,unxiny, o conLy,
o ful'l 0, /l, jOl'iticnco, (l, IOl\tl'Ii,11 )'IIJlIIHII,11/1,'11,0 trca e I' ci 8
de onças. Ordem. dos 1'0 dore«: o 'f)lLt'Y-lldl' 111,O rato, o quandú,
o coelho a capívara o li riá, o 1110'ti, IL 'lltln o a paca. Des-, . ' . , ddentados: a preguiça, tres c pecioa d( tntl18, tres ~ ta,-
manduás, A ordem dos marsupios é rcpr H ntada pelo tímbú,
a dos pachidermes pelos porcos ca~tetú e, qu ixada e a dos
cetaceos pelo bôto e peixe bOI. Ordem. ~as rO]Jac~s:
urubus, gayiões e a cauãn. Pássaros :. andonnh~, azu,lao,
bacurau, bentevi, bicudo, bigode, caboclíuho. canan~, grauna,
casaca de couro, curió, corrupião, encontro, fr echa=peixe, fura-
barreira, gaIlo de campina, guriatan, lav~deira, M'aria de
barro, Maria-já-é-dia, papa-arroz, papa-capim, papa-m~ssa,
papa-cebo, patativa, peitica, pintasilgo, petiguary, rouxm?l,
sabia saneue de boi sanhassú, serrador, vem-vem, verdelin,'b, , I dxexeu, Ordem. dos, zigodactylus: pical?au, ~nu, a l,na, e
gato, tucano, arara, papagaios; maracanãs, .jaudaías e penq~Itos
Ordem dos gallmoceos, além dos domesticos, todos exoticos,
se encontram, o jacú, a araquan, o iuhambú (varias especies), '
o urú, e varias .especies de pO~lbos. De,ntre. e.stes. deve-se
destacar a ave de arribação. Esta espécie origmarra do ser-
tão é de quantidade incalculavel. Sómente eIla, por seus
ovos sua carne saborosa, podia fornecer elementos para uma
indu'stria rendosa. Põem 'a granel no sólo, nos logares ermos
dos desfiladeiros, e vaIles profundos, e nesses logares podem
ser colhidas de uma só vez mais de uma tonelada de ovos.
Taes paragens offerecem uma perspectiva singular: o espaço
fica sombrio pelas aves que esvoaçam, como se fossem
nuvens. O terreno alvejado pelos ovos é theatro de lutas
entre reptis, gatos .bravos, roedores e aves de rapina. A
ave de arribação corrompe com o seu excremento a agua dos
açudes. Ribeirinhas: a ema, ~ teteu, a s~miema, o ?arão,
a garça branca, a parda, o soco, o arapapa, a colhercira, a
jassanan, o massarico, a sara cura, o tamatíão e João-Pobr~.
- Palmipedes: o pato, (l patury, marrecas, alcatraz. Reptis
(ordem dos chelonios, ophidios e batrachios)': a tartaruga, o
kagado, o jacaré, o teju-assú, o cameleão, o papa-vento, 11.1-

gartixa~, calaugros e cobras como a ?aninan.a, a ,casc~vel, ,a
de veado, a verde, a rainha, coral, goípeba, jararaca, .jarara-
eassú, jericuá, papa-ovos, corre-campo, salamal:dra, SI~O, s~-
rucucús, chumbo, havendo de cada, duas e mais especIes. dI-
fferentes. - Peixes : são conhecidas 143 especies da peixes
d'agua salgada e 15 d'agua doce. Entre os aunel.lados é
mais notavel a sangue-suga. Cruetaceos , caranguejos taes
como o uassá, o goyamum, graussá, guajá, especies de ~ratús,
de serys,' especies de camarões e a lagosta. -1rachnideos :
a aranha carang uejeira e varias outras, o escorpião, o carra-
pato. Dos my~iapodes se apontam a centopeia e O ambuá.
Classe dos insectos : abelhas arapuá, amarella, bocca de barro,
bocca de moça, canudo, jaty, jandayra, moça branca, mosquito,
tubiba, vamos-embora, urussú (a maior e a mais abundante),
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}lalm'Vm'I'II, cabeça-branca, canudo, manoel--abreu, pimenta,
m()lII)III'lt, e cupira, Nas vespas se encontram: maribondos, o
enxú, o enxuy, e capuxú, todos tres de mel saborosissimo.
Exist m variedades em formigas, e nas ordens dãs coleopreros'
ortopteros, lepdopteros, hemipteros, aphanipteros, dípteros, dos
anopluros, dos thysauuros, dos cephalopodes, dos gasteropodes
e dos acephalos. No reino vegetal se encontram 74 especies
de madeiras para construcção. Palmeiras: macahyba, côco-
babão, catolé, pindoba, dão fructos comesciveis; jus sara, o
burity, a ti tara. Bromeliaceas : gravatá, crauatá, macambira,
ananaz. Apocineas: a mangaba; a mais a flora, apresenta
especies das famílias rubíac-as, anonaceas, clusiaceas, busse-
raceas, nopaloas, papaiaceas, passifl"ras, mynaceaR, legumi-
nosas, tberebilltacells. São plantas oleosas, além das pal-
meiras: o batiputá, a andiroba, a oiticica, a copahyba, e a
mamona. Aromaticas: baunilha, louro, canella do matto, cu-
rnarú, a carnaúba e o pereiro. Plantas resinosas: a manga-'
beira, a maniçoba, a massaranduba, o jotobá, o balsamo, o ca-
jueiro,a alrnecega. Plantas tinturÍaes: a tatajuba, o urucú, o
,pau-brazil, arrebenta,boi, o anil, o genipap» e muitas outras.
E' avultadissímn o numero de plantas medicinaes.

Finanças e J:°ellllasIltlblicas

Com a Republica, a Parahyba poude Hão sómente
augmentar as suas rendas, cou.o equílibrar as suas fi-
nanças, sem necessidade de emprestimos externos. A
divida passiva que antes de 1892 era de 1.571:~29$076. em
1910 reduziu-se a 293:800$000. Em 1911 eram estes os re-
umos das cifras financeiras: «A receita ordinaria orçada in-
clusive addiciouaes, foi em 1908 de 1.779:448$770, em 1909
de 2.043:094$779 e em 1910 de 2.100:693$339. A receita 01'-

dinaria arrecadada, inclusive addicionaes, foi, em 1908. de
1.815:895$013, em 1909 de 2,250:582$0~5 e em 19~0 de
2.805:031$196. A receita extraordinaria arrecadada foi, em
1908 de 5567$672, em 1909 de 33:336$000 e em 1910 de
;I. :878$188. Os direitos de exportaç~to arrecadados, com os
Ilddiciollaes, ímpostaram, em 1908, na -omma de 1.001:197$092,
em 1909 na de 1.31O:248$!32 eem 1910 na de 1.609:076$988.
A despesa ordinaria fixada, comprehendendo a amortizaçãt:l
dn divida interna, foi, em 1908, de 1.805:441$336, em 1909
do 1.916:278,$877 e em 1910 de 1.970:798$303. A despesa
nrdinaría realizada foi, em 1908, de 1.975:754$152, em 1909
ti ~.lOo:506$58v e em 1910 de 2.561:981$461. A dífferença
11111lHin.ravel que se nota entre o valor das despesas fixadas
I 1'(,l1lizadas no ultimo exercicio provém dos ga,;tos feitos com
I1 nhllHtecimento de agua, calçamento, reedifieação de pred ío s
l'''lllla s e outros custosos melhoramentos na Capital. A des-
1"'~1Io I xtraordinaria realizada em .1903 importou em 9:272$700
j I IllHtlld não tem compromisso externo de qualquer natu-


